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ഋ�ഗ്വദം: നോലോംഅഷ്ടകം
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മണ്ഡലം 6 അനുവോകം 1



2 ഋ�ഗ്വദം [അ. 4: അ. 4]

സൂക്തം 1.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

അ�ഗ്ന, മനംകട്ട മുഖ്യന�ല്ലോ, ഭവോ;

നിക്രതുവിന്നു �ഹോതോവോയ്, സുരൂപ, നീ.

ദുർദ്ദമമോം െകെല്പടുത്തിെത,മ്പോടു�മ

ശക്തെരെയല്ലോമമർത്തോൻ വൃഷോവു നീ. (1)

സ്തുത്യ�ഹോതോവോയ്സ്ഥിതിെചയ്തു, �വദി�മ–

ലുദ്യൽസ്പൃഹം മുഖ്യനുറ്റയഷ്ടോവു നീ;

വിത്തസമ്പത്തിനോ നിെന്നയറിഞ്ഞനു–

വർത്തിച്ചു�പോന്നിതു, �ദവകോമർ നരർ. (2)

ഇന്നു, വൻസ്വത്തുമോയ് മോർഗ്ഗത്തിലൂെട �പോ–

രുന്നസുരൂപനോം നിെന്നയ�ഗ്ന, നരർ

ദ്രവ്യമർപ്പിച്ചു �സവിപ്പൂ, വപോഢ്യനോയ്–

സ്സർവദോ കത്തും മഹോനോം സുവർണ്ണെന. (3)

�ദവ, നിൻസ്ഥോനത്തവിസ്സുമോയ്െച്ചന്നിട്ടു,

മോൽ വരോത്തന്നം ലഭിച്ചിത,�ന്നഷികൾ;

െചോല്ലീനോര,ധ്വരോർഹങ്ങൾ നോമങ്ങളും

കല്യോണമോം ഭവദ്ദർശനത്തിൽ മുദോ. (4)

ആളിപ്പു, �വദി�മൽ നിെന്ന, നിനക്കുതോ–

നോളുകൾതൻ ദ്വിവിധോർത്ഥങ്ങളും നരർ;

സ്തുത്യനോം നീയോണു പോലകൻ, തോരക;

മർത്ത്യർക്കു തോയും തകപ്പനും, നീ സദോ! (5)

അഗ്നി �ഹോതോവോയിരുന്നോൻ, പ്രജകളി–

ലധ്വരോർഹൻ മദനീയനർച്ച്യൻ പ്രിയൻ;

ഇഷ്ട്യോലയത്തിൽപ്പടർന്നോളുമോ നിങ്കൽ,

മുട്ടുകുത്തിപ്പണിെഞ്ഞത്തുമോറോകി,വർ! (6)

ശുദ്ധോശയർ �ദവകോമരോെമങ്ങളോ

സ്തുത്യനോം നിെന്നോടർത്ഥിപ്പിത�ഗ്ന, സുഖം:

െമത്തിയ �തജെസ്സോടുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന നീ–

െയത്തിയ്ക്ക, വിണ്ടലത്ത�ഗ്ന, പ്രജകെള! (7)

നിത്യം പ്രജകൾക്കുനോഥൻ, പ്രവർഷകൻ,

മർത്ത്യരിൽെച്ചല്ലു�വോന,ന്നകോരൻ, കവി,

ശത്രുജിത്ത,ഗ്നി സമുജ്ജ്വലൻ, പോവകൻ,

വിത്തലബ്ധിയ്ക്കു യജിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ! (8)

ആർ നിെന്നയ�ഗ്ന, യജിയ്ക്കും, പുകഴ്ത്തിടു:...

മോർ �ത ചമത�യോ�ടകും, ഹവിസ്സിെന;

ആർ നമിച്ചോഹുതിയർപ്പിയ്ക്കു;–മപ്പുമോ–
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നോെക �നടും ധനം, നിൻപരിപോലനോൽ! (9)

ഈവമ്പനോം നിെന്നഞങ്ങ�ളറ്റം ഭജി–

യ്ക്കോവൂ, ഹവിസ്സോൽ, നമസ്സോൽ,ച്ചമതയോൽ;

െചോല്ലോവു, �വദിയില�ഗ്ന, സ്ത�വോക്ഥങ്ങൾ

നല്ലൻപു �ത �തോന്നുെകങ്ങളിൽശ്ശക്തിജ! (10)

പൃത്ഥ്വ്യംബരങ്ങളിൽപ്പോകിയ�ല്ലോ, മഹ–

സ്സുത്തോരകൻസ്തവസ്തുത്യന�ഗ്ന, ഭവോൻ:

ഉത്തമോന്നങ്ങളും െമത്തിയ വിത്തവു–

െമോത്തുഞങ്ങൾക്കോയ് വി�ശഷോൽജ്ജ്വലിയ്ക്ക, നീ! (11)

അർത്ഥ,മോെളോ,�ട്ടെറ മോെടന്നിവെയ നീ

പുത്രപൗത്രർക്കോയ്സ്സദോ െവയ്ക്കുെകങ്ങളിൽ;

തൃപ്തി നല്കും വിശുദ്ധോന്നവും ധോരോള–

െമത്തെട്ട,ഞങ്ങൾക്കുനല്ല �പരും വ�സോ! (12)

അ�ഗ്ന, പുരോ�ന, ഭവോെന്റ വിചിത്രമോ–

മർത്ഥ�മറ്റം ലഭിച്ചോഢ്യനോകോവു, ഞോൻ:

സ്ഫോരോഭ, നിങ്കലുണ്ട�ല്ലോ, സ്വഭക്തന്നു

ഭൂരിവ�രണ്യനോമ�ഗ്ന, ബഹുധനം! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. മനംകട്ട–�ദവകളുെട മനസ്സ് അപഹരിച്ച; അഗ്നിയിങ്കലോണ�ല്ലോ, �ദവന്മോരുെട മന
സ്സു പറ്റിനില്ക്കുന്നതു്. ക്രതു=കർമ്മം. �ഹോതോവ്–�ദവകെള വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. ശക്തർ–

പ്രബലരോയ ശത്രുക്കൾ.

2. ഉദ്യൽസ്പൃഹം–പശുപു�രോഡോശോദികളിൽ ആഗ്രഹ�ത്തോ�ട. വിത്തസമ്പത്ത്=

ധനസമൃദ്ധി.

3. മോർഗ്ഗം–വോനൂഴിമധ്യം. വപോഢ്യൻ–�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ട ‘വപ’�യോടുകൂടിയവൻ. സുവർ
ണ്ണൻ=നല്ല നിറ�ത്തോടുകൂടിയവൻ; നിെന്നഎന്നതിെന്റ വി�ശഷണം.

4. മോൽ വരോത്ത–അന്യരോൽ ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോത്ത, നോമങ്ങൾ–�വശ്വോനരൻ, ജോത

�വദസ്സ് മുതലോയ �പരുകൾ. കല്യോണം=മംഗളകരം. ഭവദ്ദർശനത്തിൽ മുദോ=

അങ്ങെയ കണ്ടതിൽസ�ന്തോഷ�ത്തോ�ട.

5. ആളുകൾ–യജമോനന്മോർ. ദ്വിവിധോർത്ഥങ്ങളും–പശുവും അപശുവുമോയ രണ്ടുത

രം ദ്രവ്യങ്ങളും. ആളിപ്പൂ–വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നരർ–അധ്വര്യുപ്രഭൃതകൾ. തോരക–

ദുഃഖങ്ങളിൽനിന്നു �കറ്റുന്നവ�ന. മത്ത്യർക്കു–�സ്തോതോക്കളോയ ഞങ്ങൾക്കു് എന്നു

വിവിക്ഷ. തകപ്പൻ=അച്ഛൻ.

6. മദനീയൻ–�സോമംെകോണ്ടു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ. അർച്ച്യൻ–യജനീയൻ.

ഇഷ്ട്യോലയം=യജ്ഞഗൃഹം, യോഗശോല. ഇവർ–ഞങ്ങൾ.

7. പ്രജകെള–സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങെള.

8. മർത്ത്യർ–സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യർ. അന്നകോരൻ=അന്നങ്ങെള ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.

കവി–ക്രോന്തദർശി.
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9. �ത=അങ്ങയ്ക്കു് ആെക �നടും ധനം–എല്ലോസ്സമ്പത്തും �നടും. നിൻ പരിപോലനോൽ–

അങ്ങ് രക്ഷിയ്ക്കുകയോൽ.

11. പൃത്ഥ്വ്യംബരങ്ങളിൽ=ഭൂമിയിലുംആകോശത്തും.

12. അർത്ഥം=ധനം. ആൾ–ഭൃത്യോദികൾ. മോട്–പയ്യുമുതലോയവ. എങ്ങളിൽ െവയ്ക്കുക–

ഞങ്ങൾക്കുതരിക. �പര്=യശസ്സ്

13. വിചിത്രം=വിവിധം. അർത്ഥം=ധനം. ആഢ്യൻ=ധനികൻ. സ്ഫോരോഭ=�ശോഭ�യറിയവ�ന.

സ്വഭക്തന്നു–തെന്നപ്പരിചരിയ്ക്കുന്നവന്നു െകോടുക്കോൻ.

നോലോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 2.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; അനുംഷ്ടുപ്പും ശക്വരിയും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (അന്നനട)

െപോറുപ്പിയ്ക്കുമന്നമണയു�വോന�ല്ലോ,

ശരിയ്ക്കു കോണും നീ, സുഹൃത്തു�പോല�ഗ്ന;

അതുമൂലമന്നെത്തയും പുഷ്ടിെയയു–

മഭിവർദ്ധിപ്പിപ്പൂ, തിരുവടി വ�സോ! (1)

ഭവോെനത്തോന�ല്ലോ, ഭജിയ്ക്കുന്നു മർത്ത്യർ

സവനങ്ങൾെകോണ്ടും, സ്തവനങ്ങൾെകോണ്ടും;

ഒരല്ലലും െപടോതണയുന്നു, നിങ്കൽ–

ശ്ശരിയ്ക്കു കോ�ണ്മോനോം പ്രവർഷകൻസൂര്യൻ! (2)

സുഖകോംക്ഷിയോയ മനുഷ്യനങ്ങെയ

മഖത്തിങ്കെലയ്ക്കു വിളിയ്ക്കുന്ന�നരം,

ഒരു�പോലൻപോർന്നു വളർത്തുന്നു, സ്തുതി–

കരരധ്വരത്തിൻ ധ്വജമോയ നിെന്ന! (3)

സുദോനനോയുദോരനോമവിെടയ്ക്കോയ്

ക്രതു െചയ്തു വോഴ്ത്തും നരൻ പ്രവൃദ്ധനോയ്

കടക്കു�മ രിപുക്കെള,പ്പോപങ്ങെള–

ക്കണക്കുദ്ദീപ്തനോം ഭവോെന്റ രക്ഷയോൽ! (4)

സുവിശുദ്ധോഹുതി ചമത�യോെടോപ്പം

ഭവോങ്കലർപ്പിയ്ക്കും, നരെനവന�ഗ്ന;

അവനുെട ഗൃഹം പല ശോഖകെളോ–

ത്തഭിവൃദ്ധിെപ്പടും ശതോയുസ്സുമോകും! (5)

പരിജ്വലിയ്ക്കും നിൻ െതളിപുക വോനിൽ

പ്പരന്നു പോവക, മുകിലോയ് ത്തീരുന്നു;

പ്രകട�തജസ്സോയ് വിളങ്ങുന്നുവ�ല്ലോ,

പകലവൻ�പോെല സ്തുതനോകും ഭവോൻ! (6)

നരർക്കു കീർത്തിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ; ഞങ്ങൾ–

ക്കരുമെപ്പട്ടവന,തിഥി�പോല�വ;

അരമനയിെലക്കിഴവൻ�പോലോപ്തൻ;

പരിപോലനീയൻ, സുതൻ�പോെല ഭവോൻ! (7)

മരം കടയു�മ്പോൾ െവളിെപ്പടുന്നു, നീ;

ഭരം വഹിയ്ക്കുന്നു, കുതിര�പോല�ഗ്ന;

മരുദ്  ഗതി നീ�യ ഗൃഹവുമന്നവും;

പിറപ്പിൽത്തോനശ്വപ്പടിയ്ക്കുങ്ങി�ങ്ങോടും (8)

ഉറ�പ്പറ്റമിയന്നവെയയും തിന്നു,–

െമോരു �മയും പശുക്കണക്ക�ഗ്ന, ഭവോൻ:

ജരോ�പത, കത്തിപ്പടർന്ന നിൻ �തജ–



[മ. 6: അ. 1: സൂ. 2] നോലോം അഷ്ടകം 7

സ്സരണ്യത്തിൽെക്കോയ്ത്തു നടത്തുന്നുണ്ട�ല്ലോ! (9)

ക്രതുപ്രവൃത്തർതൻ ഗൃ�ഹ �ഹോതോവോയി–

െക്കോതിെകോൾ�വോന�ല്ലോ, തിരുവടിയ�ഗ്ന:

വിശോംപ�ത, ഞങ്ങൾക്കഭിവൃദ്ധി നല്കോ–

നശിച്ചോലും, ഭവോൻ ഹവിസ്സംഗിര�സ്സ! (10)

ഹിതദ്യു�ത, �രോദഃസ്ഥിതനെങ്ങങ്ങൾതൻ

സ്തുതി �ദവന്മോ�രോടരുൾക,�ഗ്ന �ദവ.

സ്ഥിരശുഭോവോസം തരികി,�സ്തോതോക്കൾ,–

ക്കരോതികെളയും ദുരിതങ്ങെളയും

തരണംെചെയ്ത,ങ്ങൾ തവസംരക്ഷയോൽ–

ത്തരണംെചെയ്ത,ങ്ങൾ,തരണംെചെയ്ത,ങ്ങൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. അന്നം–ഹവി�സ്സോടുകൂടിയ യജമോനഗൃഹെമന്നു നിഷ്കൃഷ്ടോർത്ഥം. ശരിയ്ക്കു കോണും–

�ലോകെത്തെയല്ലോം വഴി�പോെല കോണുന്ന.

2. സവനം=യജ്ഞം. സ്തവനം=സ്തുതി. നിങ്കൽ അണയുന്നു–സൂര്യൻ സോയംകോലത്തു്

അഗ്നിയിൽ പ്ര�വശിക്കുെമന്നുപ്രസിദ്ധം.

3. ഒരു�പോലൻപോർന്നു–സമോനപ്രീതി�യോ�ട. സ്തുതികരർ–�സ്തോതോക്കൾ.
4. ഉദോരൻ–മഹോൻ. ക്രതു=കർമ്മം. രിപുക്കെളപ്പോപങ്ങെളക്കണക്കു കടക്കും–

ശത്രുക്കെളയും പോപങ്ങെളയും പിന്നിടും.

5. ശതോയുസ്സുമോകും–അവെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചവെരല്ലോം ഒരു നൂറ്റോണ്ടു ജീവിച്ചിരിയ്ക്കും;

ആയുശ്ശബ്ദത്തിന്ന് അന്നെമന്ന് അർത്ഥം കല്പിച്ചോൽ, വളെര അന്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയതോ

കും എന്നും വ്യോഖ്യോനിയ്ക്കോം.

7. അരമനയിെലക്കിഴവൻ–വൃദ്ധനോയ രോജോവ്. ആപ്തൻ–ഹി�തോപ�ദഷ്ടോവ്. പരിപോ
ലനീയൻ–ഗോർഹപത്യോഗ്നിെയ െകടോെത �നോക്കണമ�ല്ലോ.

8. മരം–അരണി. ഭരം–ഹവിർവഹനോദി. മരുദ്  ഗതി=വോയുവിന്നു തുല്യമോയ ഗമന

�ത്തോടുകൂടിയവൻ. അശ്വപ്പടിയ്ക്ക്=കുതിര�പോെല.

9. ഉറ�പ്പറ്റമിയന്നവെയയും തിന്നും–കനത്ത മരത്തടിെയ�പ്പോലും ദഹിപ്പിയ്ക്കും. പശു=

മോട് ജരോ�പത–ജരയില്ലോത്തവ�ന. െകോയ്ത്ത്–ചുെട്ടരിയ്ക്കൽ.

10. െകോതി–ഹവിസ്സുണ്ണോൻ. വിശോംപ�ത=പ്രജോപോലക. അംഗിരസ്സ്–അംഗി�രോ�ഗോത്ര
ജോതൻ.

11. ഹിതദ്യു�ത=മനുഷ്യർക്കനുകൂലമോയ�തജസ്സുള്ളവ�ന. �രോദഃസ്ഥിതൻ=ദ്യോവോപൃഥിവികളിൽ

വർത്തിയ്ക്കുന്നവൻ. അങ്ങ്=ഭഗവോൻ. �ദവന്മോ�രോടരുൾക–�ദവന്മോെര അറിയിയ്ക്കുക.

സ്ഥിരശുഭോവോസം=നോശമില്ലോത്ത നല്ല പോർപ്പിടം, ഇ�സ്തോതോക്കൾ–ഞങ്ങൾ. തര

ണം െചയ്ക–കടക്കുമോറോകെട്ട.
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സൂക്തം 3.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

മിത്രോവരുണെരോെത്തോപ്പം െതളിഞ്ഞോെര–

യസ്തോഘനോക്കി രക്ഷിയ്ക്കു�മോ, �ദവ, നീ;

അ�ദ്ദവകോമൻ മ�ഖോദിതൻ യജ്ഞപൻ

സ്വസ്ഥനോയ്, നിന്നുരു�ജ്യോതിസ്സിെലത്തു�മ! (1)

വിത്തസമൃദ്ധനോമഗ്നിയ്ക്കു നല്കി�യോൻ

സത്രം നടത്തീ, വ്രതത്തോൽപ്രശോന്തനോയ്;

സുപ്രസിദ്ധൻ പിറക്കോതിരിക്കില്ലവ;–

ന്നപ്പുമോെനെത്തോടോ, പോപവും ദർപ്പവും! (2)

സൂരെന്റ�പോലച്ഛ,മഗ്നിതൻ ദർശനം;

�ഘോരമോയ്പ്പോളുന്നു, ദീപ്തതജ്ജ്വോലകൾ;

ഇങ്ങല്ലി�നകുന്നു, കൂറ്റിടും �ഗോക്കെള;–

െയ�ങ്ങോ രമിപ്പൂ, നിവോസഭൂതൻ വ�ന! (3)

െപോള്ളിയ്ക്കു,മീയുജ്ജ്വലോംഗെന്റ �പോക്കു; വോ–

യ്ക്കുള്ളിലടക്കും, കുതിരകണക്കിവൻ;

െവട്ടു�മ, നോക്കിനോൽ െവണ്മഴു�പോല�വ;

തട്ടോൻകണെക്കെയരിച്ചുരുക്കും, മരം! (4)

എയ്യു�വോൻ�പോ�ല െതോടുത്തിടും, ജ്വോലക;–

െളയ്യുവോൻ കത്തികൾ�പോലണയ്ക്കു,മിവൻ;

െപോന്തിപ്പറന്നു പ�ലതരം പോളൽ പൂ–

ണ്ട,ന്തിയ്ക്കു പക്ഷി�പോ�ലറും, തരുക്കളിൽ! (5)

ജ്വോലയുടുക്കുന്നു, ഭോനുമോൻ�പോ;–ലനു–

കൂല�തജസ്സിവനോർക്കുന്നു, കത്തലോൽ;

അല്ലിൽ,ത്തിളങ്ങുമി�ദ്ദവനിറക്കുന്നി,–

തഹ്നി�പോലോൾകെള–യഹ്നി�പോലോൾകെള! (6)

�ഹളി�പോലംശു വിരിച്ചിരമ്പു,മിവൻ–

ആളിരിരമ്പും, െചടികളിൽ വർഷകൻ;

ദീപ്തി െപോന്തിച്ചോശു െചന്നടക്കി,ദ്ധനം

ചോർത്തും, സുപത്നികളോയ ഭൂ�ദ്യോക്കളിൽ! (7)

ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കു,മു�പതോശ്വങ്ങൾ�പോെലയോ–

മർച്ച്യദ്യുതികളോൽ വിദ്യുത്തു�പോലിവൻ;

�തച്ചിൽ വരുത്തും, മരുദ്ബലം�പോലിവൻ;

പോച്ചിൽ പൂണ്ടു,ഷ്ണോംശു�പോെല വിളങ്ങിടും! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. ഒപ്പം െതളിഞ്ഞ്–സമോനപ്രീതി�യോെട. അസ്തോഘനോക്കി–പോപമറുത്ത്. മ�ഖോദി

തൻ=യജ്ഞത്തിന്നോയി ജനിച്ചവൻ. യജ്ഞപൻ=യോഗപോലകൻ. സ്വസ്ഥനോയ്–

സു�ഖന നീണോൾ ജീവിച്ച്, ഒടുവിൽ. ഉരു�ജ്യോതിസ്സിെലത്തു�മ–സൂര്യോഖ്യമോയ ഭവോ

െന്റ �ജ്യോതിസ്സിൽ ലയിയ്ക്കും, മുക്തിയടയും.

2. അഗ്നിയ്ക്കുഹവിസ്സുനല്കി�യോൻഎല്ലോയോഗവും െചയ്തുകഴിഞ്ഞു; വ്രതങ്ങൾെകോണ്ടുണ്ടോകു

ന്നശോന്തിയും �നടിക്കഴിഞ്ഞു. സുപ്രസിദ്ധൻ–പുകൾെപ്പടുന്ന മകൻ. ദർപ്പം = ഗർവ്.

3. സൂരെന്റ�പോെല–സൂര്യദർശനം�പോെല. അച്ഛം = നിർമ്മലം, പോപരഹിതം.

ദീപ്തതജ്ജ്വോലകൾ = തിളങ്ങുന്ന അവെന്റ (അഗ്നിയുെട) ജ്വോലകൾ. അല്ല്–

രോത്രിചോരികളോയ രോക്ഷസോദികൾ. കൂറ്റ് = ഒച്ച. രക്ഷസ്സുകൾ രോത്രിയിൽ �ഗോക്കെള

പിടിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. നിവോസഭൂതൻ–എല്ലോവർക്കുംആധോരമോയിരിയ്ക്കുന്നവൻ, അഗ്നി. വ�ന

എ�ങ്ങോ രമിപ്പൂ–കോട്ടിൽ കടന്നോൽ മലമുകളി�ലോ മ�റ്റോ വിളയോടും.

4. കുതിരകണക്ക്–കുതിര�പോെലതൃണോദികൾകടിച്ചുതിന്നും. നോക്കിനോൽ–ജ്വോലെകോണ്ടു
െപോന്തയും മറ്റും െവട്ടും. തട്ടോൻകണ�ക്ക–െപോൻപണിക്കോരൻ സ്വർണ്ണവും മറ്റും ഉരു

ക്കുന്നതു�പോെല.

5. എയ്യു�വോൻ–അെമ്പയ്യുന്ന വില്ലോളി. അണയ്ക്കും=മൂർച്ചകൂട്ടും. ജ്വോലകെള ശരങ്ങളോക്കി

ക്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷി�പോെല–അന്തിയ്ക്കു പക്ഷികൾ വൃക്ഷനീഡങ്ങളിൽ െചന്നുകൂടുമ

�ല്ലോ.

6. ഭോനുമോൻ=സൂര്യൻ. ആർക്കുന്നു–ഇരമ്പുന്നു. അല്ലിൽ, അഹ്നി�പോെല ഇറക്കുന്നു–
പകൽസ്സമയെത്തന്ന�പോെല ആളുകെള സ്വസ്വകോര്യങ്ങളിൽ വ്യോപരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ആദ

രത്തിന്ന�ത്ര,ആവൃത്തി.

7. �ഹളി=സൂര്യൻ. അംശു=രശ്മി. അടക്കി–ശത്രുക്കെള. ധനം–ശത്രുക്കളുെട. സുപത്നി
കൾ–നല്ല ഭർത്തോ�വോടുകൂടിയവർ.

8. ഉ�പതോശ്വങ്ങൾ�പോെലയോം–സ്വയം പൂട്ടിനിന്ന അശ്വങ്ങൾെക്കോത്ത. വിദ്യുത്ത് = മി

ന്നൽ. മരുദ്ബലം�പോെല–മരുത്തുക്കൾ എല്ലോറ്റിെനയും ചുങ്ങിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. ഉഷ്ണോംശു=

സൂര്യൻ.
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സൂക്തം 4.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

�ഹോതോവു നീ യജിച്ച�ല്ലോ, മനുവിെന്റ

�മധത്തില�ഗ്ന, ഹവിസ്സോൽബ്ബലോത്മജ;

അർച്ചിയ്ക്കുക,പ്പടിയ്ക്കുസ്മന്മഖത്തിലി–

ന്നി,ച്ഛതോവും സമോമർത്ത്യെരയിച്ഛയോ! (1)

സർവോന്നവോൻ, ജോത�വദസ്സ,തിഥി,�യ–

തവ്യയൻ മർത്ത്യരിൽക്കോലത്തുണരു�മോ;

ആ �വദ്യനഗ്നി ദിവോകരസുപ്രഭൻ

�കവരുത്ത�ട്ട, നമുക്കു നവ്യോശനം! (2)

�സ്തോതോക്കൾ വോഴ്ത്തുന്നതോരുെട �മന്മ�യോ;

�ജ്യോതിസ്സുടുക്കുന്നു, സൂര്യശുഭ്രനവൻ;

വ്യോപ്തപ്രകോശനപ്പോവകൻ നിർജ്ജരൻ

വോ�യ്പറി�യോെന്റയും മുൻസ്വത്തുടയ്ക്കു�മ! (3)

സ്തുത്യന�ല്ലോ, നീ, ബ�ലോത്ഥ: ഗൃഹോന്നങ്ങൾ

സദ്യയ്ക്കിരുന്നഗ്നി ജോത്യോ െകോടുക്കു�മ;

നല്ക, ഞങ്ങൾക്കബ്ദവോനന്നമന്നദ;

െവല്ക, പുരോൻ�പോലി;-രിയ്ക്ക,സുഖോല�യ! (4)

അന്നമു�ണ്മോന,വനംശു മിന്നിപ്പവ–

നല്ലിെനത്തള്ളു�വോൻ, വോയു�പോലീശ്വരൻ;

വീഴ്ത്തോവു, ഞങ്ങൾ നിനക്കുതരോ�ത്തോെര;

�നർത്ത മോറ്റോെര ഹയം�പോെല െകോല്ക, നീ! (5)

അർച്ച്യോംശുെകോണ്ടർക്കെനന്ന�പോലോ,ഭയോ–

ല�ഗ്ന, മറയ്ക്കുന്നു, വോനൂഴികെള നീ;

പൂഷോവു�പോെല പന്ഥോവിൽ നടെന്നോളി

പൂശുമിപ്പൂജ്യ�നോടിയ്ക്കു,മിരുട്ടിെന! (6)

അ�ഗ്ന, തു�ലോം സ്തുത്യനോയ നിെന്നസ്തുതി–

ച്ചർച്ചിയ്ക്കുെമങ്ങൾതൻ വൻനുതി �കൾക്ക, നീ:

െകല്പിനോൽക്കോറ്റോയ �ദവതയോം നിന–

ക്കർപ്പിപ്പിതി,ന്ദ്രന്നു �പോലന്നമഗ്രിമർ! (7)

അ�ഗ്ന, ധനം തന്ന,�ചോരമോർ�ഗ്ഗണ നീ–

യ�ക്ലശെമങ്ങെളപ്പോപം കടത്തണം:

സൂരി�ദയം സുഖം നല്ക, വോഴ്ത്തിയ്ക്കുടൻ;

നൂറ്റോണ്ടു മത്തോടുെകങ്ങൾസുവീരരോയ് ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. യജിച്ച�ല്ലോ–�ദവകെള. �മധം=യോഗം. അസ്മനഖത്തിൽ=ഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തിൽ.

ഇച്ഛതോവും–യജ്ഞകോമന്മോരോയ. സമോമർത്ത്യെര–തനിയ്ക്കു തുല്യരോയ അമർത്ത്യെര,

ഇന്ദ്രോദികെള. ഇച്ഛയോ–യജ്ഞകോമത്തോൽ.

2. അവ്യയൻ–മരണമില്ലോത്തവൻ. കോലത്തുണരു�മോ–പ്രഭോതത്തിലോണ�ല്ലോ, അഗ്നി

െയ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുക. �വദ്യൻ=അറിയെപ്പ�ടണ്ടവൻ. നവ്യോശനം=സ്തുത്യമോയഅന്നം.

3. സൂര്യശുഭ്രൻ=സൂര്യൻ�പോെലദീപ്തൻ. വോ�യ്പറി�യോെന്റയും–രോക്ഷസോദികളുെട�പോലും.
മുൻസ്വത്തു്=പൂർവസമ്പത്തു്.

4. ഗൃഹോന്നങ്ങൾ എന്നു തുടങ്ങിയ വോക്യം പ�രോക്ഷം: സദ്യക്കു്–യജ്ഞവിഭവങ്ങൾ

ഭുജിപ്പോൻ. ജോത്യോ–സ്വഭോ�വന. െകോടുത്തിടും–യജമോനന്മോർക്കു്. െവല്ക–

അസ്മ�ദ്വരികെള ഒരു രോജോവു�പോെല ജയിച്ചോലും. സുഖോല�യ–നിർബോധമോയ

ഞങ്ങളുെട അഗ്നിഗൃഹത്തിൽ.

5. അന്നം–ഹവിസ്സ്. ഈശ്വരൻ–സർവശക്തൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷം: നിനക്കു

തരോ�ത്തോെര–അങ്ങയ്ക്കു ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കോത്തആളുകെള ഞങ്ങൾ വീഴ്ത്തോവൂ, വിധിയ്ക്കുമോ

റോകണം. �നർത്ത=എതിർത്ത. ഹയം�പോെല–ഒരുത്തമോശ്വം യുദ്ധത്തിൽഎതിരോ

ളികെള െകോല്ലുന്നതു�പോെല.

6. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: പൂഷോവ്=സൂര്യൻ. പന്ഥോവ്–സ്വമോർഗ്ഗം.

7. വൻനുതി=വലിയ �സ്തോത്രം. െകല്പിനോൽക്കോറ്റോയ–വോയുതുല്യബലനോയ. �ദവത=
�ദവതോന്മോവ്. അഗ്രിമർ=തലവന്മോർ, ഋത്വിക്കുകൾ.

8. അ�ചോരമോർ�ഗ്ഗണ=കള്ളന്മോരില്ലോത്തവഴിയിലൂെട. അ�ക്ലശം=�ക്ലശരഹിതമോംവണ്ണം,

സു�ഖന. സൂരി�ദയം=�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടു�ക്കണ്ടതോയ. വോഴ്ത്തിയ്ക്കു്–വോഴ്ത്തുന്നഎനി

യ്ക്കു്. ഞങ്ങൾ നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി, നൂറു സംവത്സരം മത്തോടുക–ആഹ്ലോദിച്ചു ജീവിച്ചി

രിയ്ക്കുമോറോകെട്ട.
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സൂക്തം 5.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

മംഗള�സ്തോത്ര, ഫലദ, ബ�ലോത്ഥനോ–

മങ്ങെയ വോഴ്ത്തി വിളിപ്പൂ, യവിഷ്ഠ, ഞോൻ:

എത്തിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, സമസ്തകോമ്യം ധന–

മ�ദ്രോഹി, ഭൂരിവ�രണ്യൻ, പ്രമതി നീ! (1)

വിത്തങ്ങൾ നിങ്കലണയ്ക്കുന്നു, യഷ്ടോക്കൾ

വിസ്തീർണ്ണ�സന്യ, �ഹോതോ�വ, ദിവോനിശം:

നിന്നില�ല്ലോ, ധനം പ്രോണികെളോക്കയും

മന്നിൽക്കണെക്കനി�ക്ഷപിച്ചു, പോവക! (2)

വർത്തിച്ചു, നീയന്നുമിന്നും പ്രജകളിൽ;

സ്വത്തണ�പ്പോനുമോയ്, കർമ്മത്തിനോൽബ്ഭവോൻ;

എന്നതുമൂലമയപ്പൂ, ഭജിപ്പവ–

െന്നന്നും ധനം വിജ്ഞ, ജോത�വദസ്സു നീ! (3)

ഗൂഢമോയ്നിന്നു വലയ്ക്കുന്നവെനയും

കൂടിവോെണങ്ങെളക്കുത്തുന്നവെനയും

ഈടുറ്റ നിൻവൃഷോർച്ചിസ്സോൽെപ്പോരിയ്ക്ക, നീ

ചൂടോളുമ�ഗ്ന, മഹസ്വിൻ, ഹിതദ്യു�ത! (4)

ആർ നിെന്നയുക്ഥസ്തവങ്ങളോൽ�സ്സവിയ്ക്കു,–

മോർ ബലസൂ�നോ, മഖത്തോൽ,ച്ചമതയോൽ;

മർത്ത്യരിൽെവച്ചുരുജ്ഞോനനോയ്ത്തീർന്ന,വൻ

സ്വത്തോൽസ്സുകീർത്തിയോൽ�ശ്ശോഭിയ്ക്കു,മവ്യയ! (5)

അബ്ഭവോന�ഗ്ന, ദ്രുതം െചന്നു െചയ്തിതു:

െകല്പോലമിത്രെരെക്കോല്ക; െകല്പുറ്റ നീ;

�സ്തോതോവു നിെന്നയുച്ചത്തിൽസ്തുതിക്കുന്ന

ഗോഥ �കൾ�ക്കണ�മ, �തജസ്സു �തച്ച നീ! (6)

�നടോവു, ഞങ്ങളീ വോഞ്ഛനിൻപോലനോൽ:

�നടോവു, സദ്വീരവിത്തമ�ഗ്ന, ധനിൻ;

�നടോവൂ, �ഭോജ്യങ്ങൾ �ഭോ�ജ്യഷികൾഞങ്ങൾ;

�നടോവു, നിർജ്ജര, നിൻസ്ഥിരകീർത്തിയും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. മംഗള�സ്തോത്ര–അങ്ങെയസ്തുതിയ്ക്കുന്നതുശുഭകരമോെണന്നർത്ഥം. യവിഷ്ഠ=അതിയുവോ�വ.

എത്തിയ്ക്കും–�സ്തോതോക്കൾക്കു കിട്ടിയ്ക്കും. അ�ദ്രോഹി=അഹിംസോപരൻ. പ്രമതി–

പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനൻ.
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2. വിത്തങ്ങൾ–ഹവിസ്സുകൾ. യഷ്ടോക്കൾ=യജമോനന്മോർ. വിസ്തീർണ്ണ�സന്യ–പരന്ന

�സന്യങ്ങൾ, ജ്വോലകൾ ഉള്ളവ�ന. പ്രോണികെളോെക്ക ധനം മന്നിൽ നി�ക്ഷപിക്കു

ന്നതു�പോെല, �ദവകൾ നിന്നിലോണ്, ധനം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ദവകൾഎന്നകർ

ത്തൃപദം അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

3. വർത്തിച്ചു–�വശ്വോനരനോയിസ്ഥിതിെചയ്തു. സ്വത്തണ�പ്പോൻ–യഷ്ടോക്കൾക്ക്.

4. കുത്തുക–�ദ്രോഹിക്കുക. വൃഷോർച്ചിസ്സോൽ–വൃഷോവോയ, വൃഷ്ടിജനകമോയ �തജസ്സുെകോ

ണ്ടു്. െപോരിയ്ക്ക–നശിപ്പിച്ചോലും എന്നർത്ഥം.

6. ഗോഥ–സ്തുതി. �തച്ച–എണ്ണ �തയ്ക്കുന്നതു�പോെല, �തജസ്സു �ദഹത്തിൽ �തച്ചവനോയ.

7. സദ്വീരവിത്തം=നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടിയ സമ്പത്ത്. ധനിൻ=ധനവോ�ന. നല്ല വീര(പു

ത്ര)ന്മോെരയും, വിത്തവും, അന്നവും, നശിയ്ക്കോത്ത കീർത്തിയും ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു തരു

മോറോകണം.
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സൂക്തം 6.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

പുത്തൻക്രതുവുമോയ് പ്രോപിപ്പു ര�ക്ഷഷി

നുത്യർഹനോം ബലപുത്രെന,ദ്ദിവ്യെന,

കോടുെവട്ടു�ന്നോെന,യൂഢധോവള്യെന,

ക്കോന്തയഷ്ടോവിെന,ക്കൃഷ്ണവർത്മോവിെന. (1)

െവൺനിറംപൂണ്ടന്തരീക്ഷസ്ഥനോമഗ്നി

യുന്നദന്നിർജ്ജരന്മോെരോത്തിരമ്പിടും;

നന്നോയ് വളർന്നു വളെരത്തടിമരം

തിന്നു നടക്കും, യവിഷ്ഠനപ്പോവകൻ! (2)

കോ�റ്ററ്റു പോ�ട പടരുന്നു, ദിവ്യങ്ങൾ

മോറ്റുള്ള നിന്മയൂഖങ്ങള�ഗ്ന, ശു�ച:

അദ്ഭുത�പ്പോ�ക്കോട�നകത്ര െചന്നവ

െകല്പോെലോടിച്ചു തിന്നുന്നൂ, വനങ്ങെള! (3)

മുക്തോശ്വതുല്യങ്ങൾ നിൻെതളിരശ്മികൾ

പൃത്ഥ്വിെയ െമോട്ടച്ചിയോക്കുന്നു, ദീപ്തിമൻ;

പിന്നീടു ചുറ്റിനടന്നവ െച�ന്നറി

മിന്നുന്നു, മന്നിെന്റ തുംഗസ്ഥലങ്ങളിൽ! (4)

�പർത്തു�പർ�ത്തോടുന്നു, വർഷിതൻനോവു, �പ–

ച്ചോർത്തിൽെപ്പോരു�തോെന്റ വജ്രംകണക്കി�ന;

ശൂരെന്റ െകട്ടു�പോലോണ,ഗ്നിതൻ ജ്വോല;

�ഘോരെനരിയ്ക്കുന്നു, ദുർവോരനോയ് വനം! (5)

പോരിൻവഴിയിൽപ്പരത്തുന്നു, വൻചോട്ടു–

വോറിെന്റ ധർഷകമോയ �തജസ്സു നീ;

ദൂരീകരിയ്ക്ക, ഭയങ്ങളോ നീ ബലോൽ–

�വരിെയെക്കോന്നു, വധിയ്ക്കുക, ഹിംസ്രെര! (6)

മൂ�ത്തകി വോഴ്ത്തുെമങ്ങൾക്കു െവയ്ക്ക, െപരും–

സ്വത്തന്നദം, പുരുവീരം, പ്രകോശകം,

ചിത്രം, സുചിത്ര,മോഹ്ലോദക,മോഹ്ലോദ–

കൃ�ത്ത, വിചിത്ര, ചിത്രൗജസ്തനബ്ഭവോൻ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. െവട്ടു�ന്നോെന–ചുെട്ടരിയ്ക്കുന്നവെന. ഊഢധോവള്യെന = ധോവള്യം (െവളുപ്പ് ) പൂണ്ടവ
െന. കോന്തയഷ്ടോവിെന–കോന്തങ്ങൾ (പ്രിയവസ്തുക്കൾ) െകോണ്ടു �ദവകെള യജിയ്ക്കുന്ന

വെന.

2. ഉന്നദന്നിർജ്ജരന്മോെരോത്ത്–ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിയ്ക്കുന്ന നിർജ്ജരന്മോ�രോടു, മരുത്തുക്ക

�ളോടുകൂടി.
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3. മോറ്റ്–നിറെപ്പോലിമ. അ�നകത്ര–ബഹുവസ്തുക്കളിൽ; ലതകളിലും മറ്റും.
4. മുക്തോശ്വതുല്യങ്ങൾ–അഴിച്ചുവിട്ട കുതിരകൾ�പോെല അങ്ങിങ്ങു നടക്കുന്നവ. െമോട്ടച്ചി

യോക്കുന്നു–ഭൂമിയുെട െചടികളും മരങ്ങളുമോകുന്ന തലമുടിെയല്ലോം ദഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു. തുംഗ

സ്ഥലങ്ങൾ=ഉയർന്നപ്ര�ദശങ്ങൾ, പർവതോദികൾ.

5. വർഷി–വൃഷ്ടിയ്ക്കു കോരണഭൂതനോയ അഗ്നി. നോവ്–ജ്വോല. �പച്ചോർത്തിൽെപ്പോരു

�തോെന്റ–പണികളോൽ അപഹരിയ്ക്കെപ്പട്ട �ഗോവൃന്ദത്തിൽ, അതിെന വീെണ്ടടുപ്പോൻ

യുദ്ധംെചയ്തവെന്റ, ഇന്ദ്രെന്റ. ശൂരെന്റ െകട്ടു�പോലോണ്–ഒരു ശൗര്യവോനോൽ കൃതമോയ

ബന്ധനം�പോെലഅന്യർക്കു് ദുസ്സഹമോകുന്നു.

6. പോരിൻവഴിയിൽ–ഭൂമിയുെട ഗമ്യപ്ര�ദശങ്ങളിൽ. വൻചോട്ടവോറു്–ചലിയ്ക്കുന്ന ജ്വോലെയ

ചമ്മട്ടിയോക്കിയിരിയ്ക്കയോണു് വഴി�പോക്കർ ഇരുട്ടത്തു പന്തം വീശുന്ന�തോർക്കുക. ഹിം

സ്രർ=ഹിംസകർ.

7. മു�ത്തകി–അങ്ങയ്ക്കു സ�ന്തോഷം വരുമോറ്. അന്നദം=അന്നങ്ങെള തരുന്നത്. പു

രുവീരം=വളെര വീരന്മോ�രോടുകൂടിയത് പ്രകോശകം–െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്; ധനംെകോ

ണ്ടോനോ�ല്ലോ, മനുഷ്യൻ െപോതുവിൽ അറിയെപ്പടുന്നതു് ചിത്രം=പൂജനീയം. സുചിത്രം

=അത്യോശ്ചര്യഭൂതം. ആഹ്ലോദകം=അഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെനയുള്ള െപരുംസ്വ

ത്തു ഞങ്ങൾക്കു െവയ്ക്ക–ഞങ്ങൾക്കു തരോൻ നീക്കിെവച്ചോലും. ആഹ്ലോദകൃ�ത്ത=�ഹ

ആഹ്ലോദകര. വിചിത്ര=പൂജനീയ. ചിത്രൗജസ്കൻ=വിചിത്രബലൻ.
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സൂക്തം 7.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; �വശ്വോനരോഗ്നി �ദവത.

വിണ്ണിെന്റ തല, മന്നിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ, കവി, സമ്രോട്ട്, ജനങ്ങളുെടഅതിഥി, തി

രുവോയിെലടുക്കുന്നവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള �വശ്വോനരോഗ്നിെയ ഋത്വിക്കുകൾ യോഗ

ത്തിന്നു�വണ്ടി ഉൽപോദിപ്പിച്ചു. (1)
യജ്ഞങ്ങളുെട മുരട്, ധനങ്ങളുെടഈടുെവപ്പ്, ഒരു വലിയ കുട്ടകം, യോഗങ്ങളു

െട �തരോളി, അധ്വരത്തിെന്റ െകോടിമരം–ഇങ്ങെനസംസ്തൂയമോനനോയ�വശ്വോന

രെന ഋത്വിക്കുകൾ ഉൽപോദിപ്പിച്ചു. (2)
അ�ഗ്ന, അന്നവോൻ അങ്ങയിങ്കൽനിന്നു �മധോവിയോയിച്ചമയുന്നു; അങ്ങയി

ങ്കൽനിന്നു, കീഴമർത്തുന്ന വീരന്മോർ പിറക്കുന്നു. �വശ്വോനര, തമ്പുരോ�ന, അവി

ടുന്നുസ്പൃഹണീയങ്ങളോയ ധനങ്ങൾഞങ്ങളിൽ െവച്ചോലും! (3)
അമൃത, പിറക്കു�മ്പോെഴയ്ക്കും ഭോവോങ്കൽ രശ്മികെളല്ലോം, ഒരു കിടോവിങ്കെലന്ന

�പോെല വന്നു�ചരുന്നു. �വശ്വോനര, അങ്ങെന അച്ഛനമ്മമോരുെട ഇടയിൽ വിള

ങ്ങുന്നഅങ്ങയ്ക്കോയി കർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചവർഅമൃതത്വമടയുന്നു! (4)
അ�ഗ്ന,�വശ്വോനര,അങ്ങയുെടആവമ്പിച്ചകർമ്മങ്ങെളആരുംഎതിർക്കി

ല്ല: അങ്ങ് അച്ഛനമ്മമോരുെട ഇടയിൽ നടന്നു, കതിരവെന കണ്ടുപിടിച്ചുവ�ല്ലോ! (5)
വർഷസൂചകമോയ�വശ്വോനരെന്റ �തജസ്സിനോൽ വോനിെന്റ മുകൾവശങ്ങൾ

വിരചിയ്ക്കെപ്പട്ടു; ഭുവനങ്ങെളല്ലോം തന്തിരുവടിയുെടതെന്ന മൂർദ്ധോവിൽ കുടിെകോള്ളു

ന്നു; ശോഖകൾ�പോെല സപ്തനദികളും മുളയ്ക്കുന്നു. (6)
യോെതോരു സുകർമ്മോവോയ കവി ജലങ്ങെളയും, വോനിെന്റ തിളക്കങ്ങെളയും

വിരചിച്ചു�വോ; യോെതോരുവൻ ഭുവനെമല്ലോം തഴപ്പിച്ചു�വോ; ആ �വശ്വോനരൻ ബോ

ധെയന്നി�യ ഒരു കോവല്ക്കോരനോയി, അമൃതം രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. ജനങ്ങൾ–യജമോനർ. തിരുവോയിെലടുക്കുന്നവൻ–ഹവിസ്സിെന. ഉൽപോദിപ്പിച്ചു–
അരണി കടഞ്ഞ്.

2. കുട്ടകം–മഴെവള്ളത്തിന്നു മുറ്റത്തു െവയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം പോത്രം; അതു മഴെവള്ളെത്ത

എന്ന�പോെല, അഗ്നി ആഹുതികെള ഉൾെക്കോള്ളുന്നു. �തരോളി–�നതോവ്, െകോണ്ടു

നടക്കുന്നവൻ.

3. അന്നവോൻ–അ�ങ്ങയ്ക്കുഹവിസ്സർപ്പിച്ചവൻ �മധോവിയോയിച്ചമയുന്നു;അവന്നുവീരപുത്ര

ന്മോർ പിറക്കുന്നു.

4. ഒരു കിടോവിങ്കെലന്ന�പോെല–കുട്ടിെയ കോണോൻ ബന്ധുക്കൾ െചല്ലുന്നതു�പോെല.

അച്ഛനമ്മമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. അമൃതത്വം=�ദവത്വം.

5. കതിരവെന–രോഹുവിനോൽ മറയ്ക്കെപ്പട്ട സൂര്യെന.
6. വോനിെന്റ മുകൾവശങ്ങൾ–നക്ഷത്ര�ഗോളങ്ങൾ; അെല്ലങ്കിൽ, ധൂമത്തിെന്റ വികോര

മോയ �മഘങ്ങൾ. ഭുവനങ്ങൾ=ജലങ്ങൾ. മൂർദ്ധോവിൽ–�മഘമോയി പരിണമിച്ച ധൂമ

ത്തിൽ. ഭുവനങ്ങൾ (�ലോകങ്ങൾ) �വശ്വോനരനോകുന്ന പരബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഉപരിഭോഗ

ത്തു കുടിെകോള്ളുന്നു എന്നും അർത്ഥം കല്പിയ്ക്കോം. ശോഖകൾ�പോെല–വൃക്ഷത്തി�ന്മൽ

െകോമ്പുകൾ മുളയ്ക്കുന്നതു�പോെല. മുളയ്ക്കുന്നു–മഴമൂലം ഉദ്ഭവിയ്ക്കുന്നു.
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7. വോനിെന്റ തിളക്കങ്ങൾ–നക്ഷത്രങ്ങൾ. അമൃതം=ജലം.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അന്നവോനോയി വൃഷോവോയി വിളങ്ങുന്നജോത�വദസ്സിെന്റബലംഞോൻയജ്ഞ

ത്തിൽചിെക്കന്നുവർണ്ണിക്കോം; �വശ്വോനരോഗ്നിെയപ്പറ്റി, പരിശുദ്ധവും മ�നോജ്ഞ

വുമോയ ഒരതിനൂതനസ്തവവും, �സോമനീർ�പോെല ഇറ്റിറ്റു വീഴും. (1)
കർമ്മപോലകനോയ�വശ്വോനരോഗ്നിപരമ�വ്യോമത്തിൽപ്രോദുർഭവിച്ചു, കർമ്മ

ങ്ങെള സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നു. അന്തരിക്ഷെത്തയും വിരചിച്ച ആ സുകർമ്മോവു മഹത്ത്വം

െകോണ്ടുസ്വർഗ്ഗെത്തസ്പർശിച്ചു! (2)
മിത്രനോയ, അദ്ഭുതരൂപനോയ �വശ്വോനരൻ ദ്യോവോപൃഥിവികെള ഉറപ്പിച്ചു;

െവളിച്ചംെകോണ്ട് ഇരുളിെന കുഴിച്ചുമൂടി; വോനൂഴികെള, രണ്ടു �തോലുകെള�പ്പോെല

പരത്തി. എല്ലോ വീര്യവുമുണ്ട്, അവിെടയ്ക്കു് ! (3)
�വശ്വോനരോഗ്നിെയ അന്തരിക്ഷത്തിൽ മരുത്തുക്കൾ കണ്ടറിഞ്ഞു; പ്രജകൾ

പരിപൂജ്യനോയ തമ്പുരോെന സ്തുതിച്ചു. അ�ദ്ദഹെത്ത ദൂതനോയ വോയു ദൂരത്തുനിന്ന്–

സൂര്യങ്കൽനിന്ന്–ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടു�പോന്നു. (4)
അ�ഗ്ന, യജ്ഞോർഹനോയ ഭവോെന കോ�ല കോ�ല പുതുമയിൽസ്തുതിയ്ക്കുന്നവർ

ക്കു് ധനവും പുകൾെപ്പടുന്ന പുത്രെനയും കല്പിച്ചു നല്കുക; ജര�യശോത്ത തമ്പുരോ�ന,

അനർത്ഥം പുലമ്പുന്നവെന, ഒരു മരെത്തെയന്ന�പോെല, അവിടുന്നു �തജസ്സുെകോ

ണ്ടു, വജ്രംെകോെണ്ടന്ന�പോെല െവട്ടി കമിഴ്ത്തിവീഴിച്ചോലും! (5)
അ�ഗ്ന, ഹവിര്യുക്തരോയഞങ്ങളിൽഅവിടന്നു് ഇടിവും മുടിവും വരോത്തസുവീ

ര്യമോയധനംനി�ക്ഷപിച്ചോലും. അ�ഗ്ന,�വശ്വോനര,ഞങ്ങൾഭവോെന്റ രക്ഷയോൽ

നൂറുമോയിരവുമോയി അന്നം �നടുമോറോകണം! (6)
യജനീയ, മൂന്നിടങ്ങളിലിരിയ്ക്കന്നവ�ന, അവിടുന്നു് അഹിംസിതങ്ങളോയ സ്വര

ക്ഷകൾെകോണ്ടുഞങ്ങളുെട �സ്തോതോക്കെള പോലിച്ചോലും; അ�ഗ്ന,�വശ്വോനര, സ്തു

തിയ്ക്കെപ്പടുന്ന നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളുെട ബലം നിലനിർത്തുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും

െചയ്തോലും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. ഇറ്റിറ്റുവീഴും–ഞോൻ ഒരുസ്തവവും െചോല്ലോം.
2. പരമ�വ്യോമം=ഉൽകൃഷ്ടോകോശം. അന്തരിക്ഷെത്തയും–മൂന്നു �ലോകെത്തയും എന്നർ

ത്ഥെമടുക്കണം. മഹത്ത്വംെകോണ്ട്–�വശ്വോനരെന്റ മഹത്ത്വം (�തജസ്സ്) സ്വർഗ്ഗത്തി

െലത്തി.

3. മിത്രൻ–എല്ലോവർക്കും സുഹൃത്തു്.

4. കണ്ടറിഞ്ഞു–�വദ്യുതോഗ്നി ഇതുതെന്നയോെണന്ന്. സൂര്യെന്റ അടുക്കലോയിരുന്നു,

�വശ്വോനരൻ.

5. പുതുമയിൽസ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കു–പുതിയ �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നഞങ്ങൾക്കു.

7. മൂന്നിടങ്ങൾ–ത്രി�ലോകങ്ങ�ളോ, ആഹവനീയോദിസ്ഥോനങ്ങ�ളോ.
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ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ദ്വിപദോവിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ; �വശ്വോനരോഗ്നി �ദവത.

കറുത്ത രോവും െവളുത്ത പകലും സ്വസ്വപ്രവൃത്തിക�ളോ�ട വോനൂഴികളിൽ ചുറ്റു

ന്നു. �വശ്വോനരോഗ്നി, ഒരരചൻ�പോെല ആവിർഭവിച്ചു �തജസ്സിനോൽ ഇരുട്ടുകെള

അറുതിെപ്പടുത്തുന്നു! (1)
ജനപ്രവർത്തകർയോെതോന്നു െനയ്തുണ്ടോക്കുന്നു�വോ,ആനൂലുംഊടുംഎനിയ്ക്ക

റിഞ്ഞുകൂടോ. ഇവിെട ആരുള്ളു, അങ്ങിരിയ്ക്കുന്നവെന്റ ഇങ്ങിരിയ്ക്കുന്നഅച്ഛൻഅരു�ള

ണ്ടുന്നവ പറഞ്ഞുതരോൻ? (2)
തന്തിരുവടി�യ്ക്ക ഈ നൂലും ഊടും അറിഞ്ഞുകൂടൂ; അവിടുന്നു, �വണ്ട�പ്പോെളോ

െക്ക അരുളിെച്ചയ്യും, അരുളിെച്ച�യ്യണ്ടുന്നവ: തോ�ഴ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവനും, മീെത

മെറ്റോരു രൂപം പൂണ്ട് ഇെതോെക്ക തൃക്കൺപോർത്തറിയുന്നവനുമോണ�ല്ലോ, അമൃത

പോലകനോയ തന്തിരുവടി! (3)
ഒന്നോമെത്ത �ഹോതോവോണിത്: �നോക്കുവിൻ, ഇ�ദ്ദഹെത്ത. ഈഅമൃതമോയ

�ജ്യോതിസ്സു മർത്ത്യരിൽവർത്തിയ്ക്കുന്നു. ഈസുസ്ഥിരനോയസർവവ്യോപിഅമർത്ത്യ

െനങ്കിലും ഉടൽപൂണ്ട് അവതരിയ്ക്കുന്നു; വളരുകയും െചയ്യുന്നു! (4)
നിശ്ചലമോയ മനസ്സിെനക്കോൾ �വഗമുള്ള �ജ്യോതിസ്സ് ജംഗമങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ

ദർശനത്തിന്നോയി െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; �ദവകെളല്ലോം ഒ�രമന�സ്സോടും ഒ�ര പ്ര

ജ്ഞ�യോടുംകൂടി ഏകനോയ കർത്തോവിെന വഴി�പോെല പ്രോപിയ്ക്കകയും െചയ്യു

ന്നു. (5)
എെന്റ െചവികളും, കണ്ണുകളും, ഹൃദയത്തിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഈ �ജ്യോതി

സ്സും പലമട്ടിൽപ്പോയുന്നു; ദൂരഭോവനമോയ എെന്റ മനസ്സും പലമട്ടിൽ െപരുമോറുന്നു.

ഞോൻഎന്തുപറ�യണ്ടു? ഇ�പ്പോൾഎന്തുചിന്തി�യ്ക്കണ്ടു? (6)
അ�ഗ്ന, ഇരുളിലിരിയ്ക്കുന്ന നിന്തിരുവടിെയ �ദവകെളല്ലോം ഭയംമൂലം നമസ്കരി

ച്ചു�പോരുന്നു. അമർത്ത്യനോയ �വശ്വനരൻ നെമ്മ രക്ഷെകോണ്ടു കോത്തരുളെട്ട–

നെമ്മ രക്ഷെകോണ്ടു കോത്തരുളെട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
1. ദിനരോത്രിപ്രവർത്തനം�വശ്വോനരോഗ്നിയുെടആജ്ഞയോലോെണന്ന്.

2. യജ്ഞത്തിന്നു വസ്ത്രത്വം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു: അങ്ങിരിയ്ക്കുന്നവെന്റ–സൂര്യെന്റ. ഇങ്ങിരിക്കു

ന്നഅച്ഛൻ–അഗ്നി. അഗ്നി�യ്ക്ക ഇതുപ�ദശിയ്ക്കോൻ ത്രോണിയുള്ളു. അഗ്നിയുെട പുത്രനോ

ണു് സൂര്യൻഎന്നുംപ്രമോണോന്തരമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചമോകുന്നവസ്ത്രത്തിെന്റ നിർമ്മോണം ദുർ

�ജ്ഞയമോെണന്നും വ്യോഖ്യോനിയ്ക്കോം.

3. തോ�ഴ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവൻ–പോർത്ഥിവോഗ്നിരൂപൻ. മീ�ത മെറ്റോരു രൂപം പൂണ്ട്–

സൂര്യോത്മോവോയി. ഇെതോെക്ക–ജഗെത്തല്ലോം.

4. ഒന്നോമെത്ത–മനുഷ്യൻ രണ്ടോമെത്ത �ഹോതോവോണ്. ആളുക�ളോട് പറയുന്നതോണി

ത്.

5. ദർശനം–ജ്ഞോനം. �ജ്യോതിസ്സിന്നു ബ്രഹ്മ�ചതന്യെമന്നും, �ദവകൾക്കു് ഇന്ദ്രിയങ്ങ

െളന്നുംഅർത്ഥം കല്പിച്ച്, ആധ്യോത്മികമോയുംഈഋക്ക് വ്യോഖ്യോനിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
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6. �ജ്യോതിസ്–ബുദ്ധിതത്ത്വം. �വശ്വോനരെന്റ ഗുണങ്ങൾ �കൾപ്പോനും, രൂപഭംഗി

കൾ കോണോനും, അ�ദ്ദഹെത്ത അറിയോനും ഞോൻ െവമ്പൽെപ്പടുന്നു. ദൂരഭോവനം–

ദൂരസ്ഥവസ്തുവിെന ഭോവനം െചയ്യുന്നത്.

7. ഭയംമൂലം–ഇരുളിെന �പടിച്ച്. അനന്തരവോക്യം പ�രോക്ഷം:



[മ. 6: അ. 1: സൂ. 10] നോലോം അഷ്ടകം 21

സൂക്തം 10.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; അഗ്നി �ദവത.

ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവനും ദിവ്യനും തീെര നിർ�ദ്ദോഷനുമോയ അഗ്നിെയ നിങ്ങൾ

നിർബോധമോയി നടക്കുന്ന യജ്ഞത്തിൽ മുൻനിർത്തുവിൻ–ഉക്ഥങ്ങൾെകോണ്ടും

മുൻനിർത്തുവിൻ: ആ സ്ഫീത�രോചിസ്സോയ ജോത�വദസ്സു നമ്മുെട യജ്ഞെത്ത �ശോ

ഭനമോക്കുമ�ല്ലോ! (1)
ദീപ്തിമൻ, ബഹു�സന, �ഹോതോ�വ, അ�ഗ്ന, അവിടുന്ന് അഗ്നിക�ളോെടോപ്പം

ഉജ്ജ്വലിച്ചു, മനുഷ്യെന്റ �സ്തോത്രം �കട്ടോലും: െതളിെനയ്യു�പോെലസുഖകരമോയഇതു

തന്തിരുവടിയ്ക്കോയി മനനശീലർ മമതെയന്ന�പോെല െവടുപ്പിൽ െചോല്ലുന്നു! (2)
അഗ്നിയ്ക്കു യോെതോരു �മധോവി സ്തുതിച്ചുംെകോണ്ടു നല്കു�മോ, അവൻ മനുഷ്യ

രിൽെവച്ചു പ്രവൃദ്ധോന്നനോകും; അവെന ചിത്രഭോനു വിചിത്രരക്ഷകൾെകോണ്ടു �പ

െത്തോഴുത്തിന്നുടമയോക്കും! (3)
യോെതോരു കൃഷ്ണവർത്മോവു പിറപ്പിൽത്ത�ന്ന, അകെലക്കോണോവുന്ന കോന്തി

െകോണ്ടു വോനൂഴികെള നിറച്ചു�വോ, ആ പോവകൻ െപരുത്ത രോവിരുട്ടിെന�പ്പോലും

പ്രഭെകോണ്ടു തട്ടിനീക്കി പ്രകോശിയ്ക്കുന്നു! (4)
അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു ഹവിസ്സമ്പന്നരോയ ഞങ്ങൾക്കു്, അന്ന�മറിയ രക്ഷക�ളോ

�ട, പൂജനീയമോയ ധനം ചിെക്കന്നു തന്നരുളിയോലും–അർത്ഥംെകോണ്ടും അന്നം

െകോണ്ടും നല്ല വീര്യംെകോണ്ടുംഅന്യെര കവിച്ചുനിന്നു കീഴമർത്തുന്നവെരയും! (5)
അ�ഗ്ന,അങ്ങയ്ക്കോയി ഹവിഷ്മോൻ ഇരുന്നു �ഹോമിക്കുന്നഈയോഗോന്നം, െകോ

തിപൂണ്ട ഭവോൻ അകത്തോക്കിയോലും; ഭരദ്വോജരുെട നിരവദ്യമോയ സ്തുതിയും അക

ത്തോക്കിയോലും. അവെരഅന്നലബ്ധിയ്ക്കോയി രക്ഷിച്ചോലും! (6)
അങ്ങു് വി�ദ്വഷികെള ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കണം; അന്നം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കണം. ഞങ്ങൾ

നല്ല വീര�രോടുകൂടി ഒരു നൂറ്റോണ്ടു മത്തടിയ്ക്കെട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: സ്ഫീത�രോചിസ്സ്=�തജ�സ്സറിയവൻ.
2. �സനയ്ക്കു ജ്വോല എന്നർത്ഥം. അഗ്നികൾ–സ്വന്തം അവയവങ്ങളോയ മറ്റഗ്നികൾ. െത

ളിെനയ്യു�പോെല–അഗ്നിയ്ക്കു തു�ലോം പ്രിയെപ്പട്ടതോണ�ല്ലോ, െനയ്യ്. ഇതു–�സ്തോത്രം.

മമത–ദീർഗ്ഘതമസ്സ് എന്ന ഋഷിയുെട അമ്മ.

3. നല്കു�മോ–ഹവിസ്സ്. ചിത്രഭോനു=അഗ്നി. ഉടമയോക്കും–വളെര �ഗോക്കെള െകോടുക്കും.
5. അർത്ഥം=ധനം. കീഴമർത്തുന്നവെരയും–ശത്രുക്കെള കീഴമർത്തുന്ന പുത്രന്മോെരയും

തന്നരുളിയോലും.

6. യോഗോന്നം–ഹവിസ്സ്.
7. അന്നം–ഞങ്ങളുെട.
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സൂക്തം 11.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, �ഹോതോ�വ, മികച്ച യഷ്ടോവോയ ഭവോൻ ഇ�പ്പോൾ പ്രോർത്ഥന �ക

െക്കോണ്ടുയജ്ഞത്തിൽ �ദവഗണെത്തയജിച്ചോലും; മിത്രൻ, വരുണൻ,അശ്വികൾ,

ദ്യോവോപൃഥിവികൾഎന്നിവെരയും ഞങ്ങളുെട യോഗത്തിന്നു െകോണ്ടുവന്നോലും! (1)
അ�ഗ്ന, അതീവ സ്തുത്യനും ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്തവനും �ദവനുമോയ ഭവോൻ

മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ യോഗത്തിന്നു �ഹോതോവോകുന്നു. തിരുമുഖമോയ പരിപോവന

ജ്വോലെകോണ്ടു, വഹ്നിയോയ ഭവോൻസ്വന്തം �ദഹെത്തയും യജിച്ചോലും! (2)
അംഗിരസ്സുകളിൽെവച്ചു മികച്ച �സ്തോതോവോയ �മധോവി യോഗത്തിൽ മത്തുപിടി

പ്പിയ്ക്കുന്നഛന്ദസ്സു െചോല്ലുന്നെതെപ്പോ�ഴോ; അ�പ്പോൾ ധന്യയോയ സ്തുതി, തിരുവവതോ

രം പോടുന്ന �ദവയഷ്ടോവിന്നു�വണ്ടി അങ്ങെന കോമിയ്ക്കുന്നു! (3)
പരിണതപ്രജ്ഞൻ ഒളിതിങ്ങി വിളങ്ങുന്നു: യോെതോരു �ശോഭനോന്നെന, മനു

ഷ്യെനെയന്ന�പോെല, പഞ്ചജനങ്ങൾഹവ്യം നല്കി, ഹവിസ്സോടിയ്ക്കുന്നു�വോ; അ�ഗ്ന,

ആ നിന്തിരുവടി വിശോലകളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികെള യജിച്ചോലും! (4)
ഹവി�സ്സോടുകൂടി അഗ്നിയുെട അടുക്കൽ ദർഭ മുറിയ്ക്കുക; നിരവദ്യമോയ �നസ്രു

വം െകോണ്ടുെവയ്ക്കുക; ഭൂമിയുെട സ്ഥോനത്തു �വദിയിൽ െചല്ലുക–ഇത്രയുമോയോൽ,

യജ്ഞം (യഷ്ടോവി�നോടു), �തജസ്സസൂര്യ�നോെടന്ന�പോെല �ചരും. (5)
ബഹു�സന, �ഹോതോ�വ, അ�ഗ്ന, അങ്ങ് അഗ്നി�ദവന്മോ�രോെടോപ്പം കത്തി

ജ്ജ്വലിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കു സമ്പത്തു തന്നോലും: ബലത്തിെന്റ മക�ന, പുതപ്പിയ്ക്കുന്ന

ഞങ്ങൾപരിപന്ഥിെയഎന്ന�പോെല പോപെത്തയും പിന്നിടുമോറോകണം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
1. പ്രോർത്ഥന–ഞങ്ങളുെട.

2. �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്തവൻ–�സ്നഹിയ്ക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. തിരുമുഖം–�ദവന്മോരുെട മുഖം.

വഹ്നി–ഹവിർവോഹി. സ്വന്തം �ദഹം–സ്വിഷ്ടകൃത്ത് എന്നസ്വശരീരം.

3. �മധോവി–ഭരദ്വോജൻ, ഞോൻ. ഛന്ദസ്സ്–�സ്തോത്രം. തിരുവവതോരം–അങ്ങയുെട ജന
നം. �ദവയഷ്ടോവ്–യജമോനൻ.

4. പരിണതപ്രജ്ഞൻ=ബുദ്ധിയ്ക്കു പരിപോകം വന്നവൻ, അഗ്നി. അവശിഷ്ടം പ്രത്യ�ക്ഷോ

ക്തി: മനുഷ്യൻ–അതിഥി. പഞ്ചജനങ്ങൾ–ഋത്വിൿപ്രഭൃതികൾ. ഹവിസ്സോടിയ്ക്കുക–

ഹവിസ്സുെകോണ്ടഭി�ഷകംെചയ്യുക.

5. �നസ്രുവം=ഘൃതം നിറച്ചസ്രുക്ക്.
6. അഗ്നി�ദവന്മോർ–മറ്റഗ്നികൾ. പുതപ്പിയ്ക്കുന്ന–അങ്ങെയ ഹവിസ്സുെകോണ്ടു മൂടുന്ന. പരി

പന്ഥി=ശത്രു.
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സൂക്തം 12.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�ഹോതോവോയ,അധ്വരത്തിെന്റഅരചനോയഅഗ്നിതപഃക്ലിഷ്ടെന്റഗൃഹത്തിൽ,

ദ്യോവോപൃഥിവികെള യജിപ്പോൻ ഇരുന്നരുളുന്നു: ഇതോ, ആ ബലപുത്രനോയ സത്യ

വോൻ, സൂര്യെനന്ന�പോെല, ദൂരത്തു നിന്നുത�ന്ന െവളിച്ചം പരത്തുന്നു! (1)
യജനീയനോയ തമ്പുരോ�ന, പരിണതപ്രജ്ഞനോയ തിരു�മനിെയ ഓ�രോ

�സ്തോതോവും ചിെക്കന്നുയജിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; ആത്രിസ്ഥോനസ്ഥനോയ ഭവോൻ മനുഷ്യ

രുെട മഹനീയഹവിസ്സുകൾ െകോണ്ടുെകോടുപ്പോൻ, കതിരവൻ�പോെല �വഗത്തിൽ

ഗമിച്ചോലും! (2)
ആരുെട പോളൽ കോട്ടിൽ തു�ലോം ഒളിെക്കോണ്ടു വിളങ്ങു�മോ; ആ തിരുവടി

വളർന്നു, സൂര്യൻ�പോെല സ്വമോർഗ്ഗത്തിൽ പ്രകോശിയ്ക്കുന്നു. വോയുവിെന്നോത്ത ആ

അമർത്ത്യൻ വനങ്ങളിൽ പോഞ്ഞുനടന്ന്, അനിവോര്യനോയി, സ്വയം െവളിെപ്പടുത്തു

ന്നു! (3)
ആജോത�വദസ്സോയഅഗ്നിെയപ്പറ്റി, യോഗശോലയിൽനമ്മുെടകൂട്ടർ ഒരുയോച

ക�ന്റതു�പോെലസുഖകരമോയ �സ്തോത്രം പോടുന്നു–മരമുണ്ണോൻകോട്ടിലണഞ്ഞ്, ഒരു

കൂറ്റൻ�പോ�ല പോഞ്ഞുനടക്കുന്നതന്തിരുവടി യജമോനരോൽസ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു! (4)
വൻകോടിെന നിഷ്പ്രയോസം െചത്തിക്കുറച്ചുംെകോണ്ടുസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നതന്തിരുവടി

യുെട രശ്മികൾ ഇവിെട പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്നു. ഒ�രോടുന്ന കള്ളൻ�പോെല തടവില്ലോെത

െവക്കം ഇളകിപ്പോയുന്ന തന്തിരുവടി മരുനിലം കടന്നു പരിലസിയ്ക്കുന്നു. (5)
ഗമനശീലനോയആ�ഗ്ന,അങ്ങ്ഞങ്ങെളനിന്ദകരിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കുക;എല്ലോ

അഗ്നിക�ളോടുംകൂടി വളർന്നു ധനം കിട്ടിയ്ക്കുക; ദുഃഖകോരികെള ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുക.

ഞങ്ങൾ നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി ഒരു നൂറ്റോണ്ടു മത്തോടുമോറോകെട്ട! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. തപഃക്ലിഷ്ടൻ–യജമോനൻ.
2. െകോണ്ടുെകോടുക്കോൻ–�ദവന്മോർക്ക്.
3. ആരുെട–ഭോവോഗ്നിരൂപനോയ. സ്വമോർഗ്ഗം–അന്തരിക്ഷം.
4. യോചക�ന്റതു�പോെല–പ്രോ�യണ പിച്ചക്കോരുെട പോട്ടു നന്നോയിരിക്കും. കൂറ്റൻ–

വിത്തുകോള.

5. ഇവിെട–ഈ �ലോകത്തിൽ.
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സൂക്തം 13.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

സുഭഗ, അ�ഗ്ന, സമ്പത്തുകെളല്ലോം ഭവോങ്കൽനിന്നു, വൃക്ഷത്തി�ന്മൽനിന്നു

െകോമ്പുകൾ�പോെല പുറെപ്പടുന്നു; പശുസംഘം, പറ്റലർ�പോരിൽ ബലം, അന്തരി

ക്ഷത്തിൽനിന്നുള്ള മഴ എന്നിവയും െവക്കം ഭവോങ്കൽനിന്നുതെന്ന. അങ്ങെന സ്തു

ത്യനോയി ഭവോൻ തണ്ണീർ െപോഴിയ്ക്കുന്നു! (1)
അ�ഗ്ന, ഭഗനോയ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു രത്നം െകോണ്ടുവന്നോലും: ദർശനീ

യ�തജസ്സോയ ഭവോൻ, വോയു�പോെല വോണരുളുന്നു. �ദവ, മിത്രെനന്ന�പോെല മഹ

ത്തോയ ജലവും, വളെരസ്സമ്പത്തും നല്കുന്നവനോണ,വിടുന്ന് ! (2)
അ�ഗ്ന,പ്ര�ചത�സ്സ, യജ്ഞത്തിന്നോയിപ്പിറന്നവ�ന, ജലപുത്ര�നോടു �ചർന്ന

അവിടുന്ന്ആെര ധനത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കു�മോ; അവൻസജ്ജനപോലകനോയി, ശത്രു

വിെന ബലംെകോണ്ടുഹനിയ്ക്കും; �മധോവിയോയി, പിശുക്കെന്റ െകോറ്റു കീഴടക്കും! (3)
ബലപുത്ര, അങ്ങയുെട തീക്ഷ്ണതെയ യോെതോരുവൻ �സ്ത്രോത്രങ്ങൾെകോണ്ടും

ഉക്ഥങ്ങൾെകോണ്ടും ഹവിസ്സുകൾെകോണ്ടും �വദിയിലണയ്ക്കു�മോ; അ�ഗ്ന, �ദവ, ആ

മനുഷ്യന്ന് എല്ലോദ്ധോന്യവും �വണ്ടു�വോളം �കവരും; ധനങ്ങളും വന്നു�ചരും! (4)
അ�ഗ്ന, ബലപുത്ര, ബലവോനോയ അവിടുന്നു വളെര ഗവ്യോന്നങ്ങൾ പിശുക്ക

നും മുടിയനുമോയ ശത്രുവിന്നു െകോടുത്തിട്ടുണ്ട�ല്ലോ; ആസുവീരോന്വിതങ്ങളോയ �ശോഭ

നോന്നങ്ങൾപുഷ്ടിയ്ക്കോയി �നതോക്കൾക്കുതന്നോലും! (5)
അ�ഗ്ന, ബലപുത്ര, മഹോനോയ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ�ദഷ്ടോവോകണം;

പുത്രപൗത്രെരയുംഅന്നവുംഞങ്ങൾക്കുതരണം;ഞോൻഎല്ലോസ്തുതികൾെകോണ്ടും

പൂർത്തിയടയണം. ഞങ്ങൾനല്ലവീര�രോടുകൂടി ഒരുനൂറ്റോണ്ടുമത്തോടുമോറോകെട്ട!(6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. ബലം–പറ്റല�രോടുള്ള �പോരിൽ ജയിപ്പോൻ. പുറെപ്പടുന്നു എന്നതു രണ്ടോം വോക്യത്തി

ലും �ചർക്കുക. തണ്ണീർ െപോഴിയ്ക്കുന്നു: ‘അഗ്നൗ പ്രോസ്തോഹുതിസ്സമ്യഗോദിത്യമുപതിഷ്ഠ�ത!

ആദിത്യോജ്ജോയ�ത വൃഷ്ടിർവൃ�ഷ്ടരന്നം തതഃ പ്രജോഃ’ മനുസ്മൃതി.

2. ഭഗൻ=ഭജനീയൻ; ഭഗതുല്യൻ.
3. പ്ര�ചതസ്സ്=പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനൻ; വരുണൻ. ജലപുത്രൻ–�വദ്യുതോഗ്നി. പിശുക്കൻ–

�ദവകർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കോത്തധനികൻ.

4. തീക്ഷ്ണതെയ �വദിയിലണയ്ക്കുക–ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുകഎന്നർത്ഥം.

5. ഗവ്യോന്നങ്ങൾ–ക്ഷീരോദികൾ, മുടിയൻ–കർമ്മധ്വംസി. �നതോക്കൾക്കു–സ്തുതികർമ്മം
നടത്തുന്നഞങ്ങൾക്കു.

6. പൂർത്തി–അഭീഷ്ടസിദ്ധി.
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സൂക്തം 14.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ശക്വരിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത. (അന്നനട)

നരെനവനഗ്നിയ്ക്കനുഷ്ഠിച്ചീടു�മോ,

പരിചരണവും സ്തുതികർമ്മങ്ങളും,

അവൻ മുമ്പുള്ളവർക്കുപരി �ശോഭിയ്ക്കും;

ജവോൽ �നടും, രക്ഷിയ്ക്കുവോനന്നെത്തയും! (1)

പരമവിജ്ഞോനയുതന,ഗ്നിത�ന്ന;

െപരിയ കർത്തോവോമൃഷിയുമോണഗ്നി;

ക്രതുവിലു,മ്പെര വിളിയ്ക്കുമഗ്നിെയ

സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു, യജി�പ്പോെന്റയോൾക്കോർ! (2)

അരോതിതൻസമ്പത്തുകള�ഗ്ന, �വറു–

പിരിഞ്ഞു മത്സരിച്ചിടുന്നു, രക്ഷയിൽ;

മുടി�പ്പോെനെക്കോന്നു, നരർ മഖങ്ങളോൽ

മുതിരുന്നൂ, മഖരഹിതെന െവല്പോൻ! (3)

തരും കല്പിച്ചഗ്നി, കൃതകർത്തവ്യനോ–

യരിന്ദമനോയ്സ്സൽപതിയോം വീരെന:

അവെനക്കോണുകിൽ,ക്കരുത്തു �പടിച്ചി–

ട്ടരോതികൾ കിടുകിടുത്തിടുമ�ല്ലോ! (4)

എവനുെട ഹവിസ്സനോച്ഛോദിതവും

സവനത്തിൽപ്പരമസോമോന്യവുമോം,

ശരിയ്ക്കമ്മർത്ത്യെനപ്പഴിക്കോരനിൽനി–

ന്നറിഞ്ഞു രക്ഷിയ്ക്കും, ബലോലഗ്നി�ദവൻ! (5)

ഹിതദ്യു�ത, �രോദഃസ്ഥിതനെങ്ങങ്ങൾതൻ

സ്തുതി �ദവന്മോ�രോടരുൾക,�ഗ്ന, �ദവ;

സ്ഥിരശുഭോവോസം തരികി,�സ്തോതോക്കൾ;–

ക്കരോതികെളയും ദുരിതങ്ങെളയും

തരണംെചെയ്ത,ങ്ങൾ തവസംരക്ഷയോൽ–

ത്തരണംെചെയ്തങ്ങൾ, തരണംെചെയ്ത,ങ്ങൾ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. സ്തുതികർമ്മങ്ങൾ=സ്തുതിയും കർമ്മവും. രക്ഷിയ്ക്കുവോൻ, കുടുംബം പുലർത്തോൻ അന്ന

െത്തയും �നടും–ശത്രുക്കളിൽനിന്നും പിടിെച്ചടുക്കും.

2. കർത്തോവ്–കർമ്മവോൻ. യജി�പ്പോൻ=യജമോനൻ. ആൾക്കോർ–ഋത്വിക്കുകൾ.

3. �വറുപിരിഞ്ഞു–അരോതികളിൽനിെന്നോഴിഞ്ഞ്. രക്ഷയിൽ, അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നവ

െര രക്ഷിയ്ക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ മത്സരിച്ചിടുന്നു–‘ഞോൻ രക്ഷിക്കും, ഞോൻ രക്ഷി

യ്ക്കും’ എന്നിങ്ങെന സ്പർദ്ധിയ്ക്കുന്നു; ശത്രുസമ്പത്തുകൾ ഭവൽ �സ്തോതോക്കളിെലത്തി�ച്ച

രോൻ െവമ്പുന്നു!
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4. വീരെന–പുത്രെന.
5. അനോച്ഛോദിതം–രക്ഷസ്സുകളോലും മറ്റും മറയ്ക്കെപ്പടോത്തതു്. പഴിക്കോരൻ=നിന്ദകൻ.
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സൂക്തം 15.

ആംഗിരസൻ വീതഹവ്യൻ ഋഷി; ജഗതിയും, ശക്വരിയും, അതിശക്വരിയും, അനുഷ്ടു

പ്പും, ബൃഹതിയും, ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

സർവപ്രജോപതിയോയി അതിഥിയോയിരിയ്ക്കുന്നഈഉഷർബുധെനത്ത�ന്ന നീ

സ്തുതി ചോർത്തിക്കുക: ആ നിസർഗ്ഗശുദ്ധൻ വോനിൽ നിന്നു വല്ല�പ്പോഴും വെന്നത്തും;

കുഞ്ഞോയിട്ട് അനശ്വരവസ്തു െനടുനോൾ ഭുജിയ്ക്കും! (1)
മരത്തിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ട യോെതോരു സ്തുത്യനോയഊർദ്ധ്വ�രോചിസ്സിെന ഭൃഗുക്കൾ

ഒരു �സ്നഹിതെനെയന്ന�പോെല ഇരുത്തി�യോ, ആനിന്തിരുവടി വീതഹവ്യങ്കൽ

വഴി�പോെല പ്രസോദിച്ചോലും: അദ്ഭുത, അങ്ങെയ നോളിൽ നോളിൽ പുകഴ്ത്തിപ്പൂജിയ്ക്കു

ന്നുണ്ട�ല്ലോ. (2)
ആനിസ്സപത്നനോയ ഭവോൻ കർമ്മകുശലെന വളർത്തുന്നു; അകലത്തും അരി

കത്തുമുള്ള ശത്രുവിെന പിന്നിടുന്നു. അതിനോൽ ബലപുത്ര, എങ്ങും തഴച്ച–എങ്ങും

തഴച്ച–നിന്തിരുവടി മനുഷ്യരിൽെവച്ചു ഭരദ്വോജനോയവീതഹവ്യന്നുധനവും ഗൃഹവും

കല്പിച്ചുതന്നോലും! (3)
ദീപ്തിമോനും, നിങ്ങളുെട അതിഥിയും, സ്വർഗ്ഗ�നതോവും, മനുവിെന്റ �ഹോതോവും,

�ശോഭനയജ്ഞനും, ഒരു പണ്ഡിതെനന്ന�പോെല ഉജ്ജ്വലഭോഷണനും, ഹവ്യവോഹ

നും, സ്വോമിയുമോയഅഗ്നി�ദവെന നീ നല്ലസ്തുതികൾ ചോർത്തിയ്ക്കുക: (4)
അ�ദ്ദഹം ഉണർവുണ്ടോക്കുന്ന പോവനപ്രഭെകോണ്ടു, പുലരിെവളിച്ചംെകോെണ്ട

ന്ന�പോെല ഭൂമിയിൽ വിലസുന്നു; യുദ്ധത്തിൽ െകോല്ലുന്ന ഒരുവൻ�പോെല, അ�ദ്ദ

ഹം ഏതശന്നു�വണ്ടി �പോരിൽ െപെട്ടന്നുജ്ജ്വലിച്ചു; ദോഹ�മറിയവനുമോണ്, ഈ

നിർജ്ജരൻ! (5)
സ്തുത്യനോയഅഗ്നിെയ,അഗ്നിെയ, നിങ്ങളുെടപ്രിയനോയ,പ്രിയനോയഅതിഥി

െയ, നിങ്ങൾ ചമതെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കുവിൻ: അമൃതെന നിങ്ങൾസ്തുതിച്ചു �സവിയ്ക്കു

വിൻ: �ദവകളിൽ�ദ്ദവൻ �വണ്ടതു �കെക്കോള്ളുമ�ല്ലോ–�ദവകളിൽ�ദ്ദവൻ നമ്മു

െട പരിചരണം�കെക്കോള്ളുമ�ല്ലോ! (6)
ചമതെകോണ്ടുവളർത്തെപ്പട്ടഅഗ്നിെയ, ശുചിെയ, പോവകെന, യജ്ഞത്തിൽ

മുമ്പെന, സുസ്ഥിരെന ഞോൻ പുകഴ്ത്തിപ്പോടുന്നു; �മധോവിയും �ഹോതോവും ബഹുവ�ര

ണ്യനും അ�ദ്രോഹിയും കവിയുമോയ ജോത�വദസ്സിെന ഞങ്ങൾ സുഖദ�സ്തോത്രങ്ങൾ

െകോണ്ടു �സവിയ്ക്കുന്നു. (7)
അ�ഗ്ന, അമൃതനും സമയത്തു സമയത്തു ഹവ്യം വഹിയ്ക്കുന്നവനും രക്ഷകനും

സ്തുത്യനുമോയ നിന്തിരുവടിെയ �ദവകളും മനുഷ്യരും ദൂതനോക്കിെവച്ചു; ആ ജോഗരൂ

കനും വിഭുവുമോയ പ്രജോപോലെന വണങ്ങി�സ്സവിച്ചും�പോന്നു! (8)
അ�ഗ്ന, ഇരുകൂട്ടെരയും ചമയിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻഓ�രോ യോഗത്തിലും �ദവകളുെട ദൂ

തനോയി വോനൂഴികളിൽസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങയ്ക്കോയി കർമ്മവുംസ്തുതിയുംഅനുഷ്ഠിയ്ക്കു

ന്നുണ്ട�ല്ലോ, ഞങ്ങൾ; അതിനോൽ, ത്രിസ്ഥോനസ്ഥനോയ ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കുസുഖം

തന്നരുളിയോലും! (9)
നല്ലതിരുവുടലും നല്ലകോഴ്ചയും നല്ലനടത്തവുമുള്ളആപരമപണ്ഡിതെനഅറി

വില്ലോത്തഞങ്ങൾപരിചരിയ്ക്കുമോറോകണം. സർവ വിഷയജ്ഞനോയഅഗ്നി യജിച്ച

രുളെട്ട; ഹവിസ്സിെനപ്പറ്റി അമർത്ത്യ�രോടു പറയെട്ട! (10)
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അ�ഗ്ന, ശൂര, യോവെനോരുത്തൻ കവിയോയ ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കുക�യോ െവടുപ്പു

റ്റ ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക�യോ ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുക�യോ െചയ്യു�മോ, അവെനഅങ്ങ് രക്ഷിയ്ക്കും;

പൂർണ്ണകോമനോക്കും; അവെനത്ത�ന്നബലംെകോണ്ടും ധനംെകോണ്ടും നിറയ്ക്കും! (11)
അ�ഗ്ന, ബലവോ�ന, അങ്ങ് ഞങ്ങെളഹിംസകങ്കൽ നിന്നുംഅങ്ങുത�ന്നപോ

പത്തിൽനിന്നും രക്ഷിയ്ക്കണം. നിർ�ദ്ദോഷമോയ അന്നം വഴി�പോെല ഭവോങ്കലണയ

െട്ട; സ്പൃഹണീയമോയആയിരംധനം ഞങ്ങളിലും! (12)
�ഹോതോവും ഗൃഹപതിയും രോജോവുമോണ്, അഗ്നി: സർവഭൂതങ്ങെളയുംആ ജോ

ത�വദസ്സറിയുന്നു; �ദവകളുെടയും മനുഷ്യരുെടയും ഇടയിൽ മികച്ച യഷ്ടോവോയആ

യജ്ഞവോൻപ്രകർ�ഷണയജിച്ചരുളെട്ട! (13)
അ�ഗ്ന, അധ്വരത്തിെന്റ �ഹോതോ�വ, പോവനോർച്ചി�സ്സ, ഇ�പ്പോൾ മനുഷ്യെന്റ

കർമ്മം ഭവോൻ ഇച്ഛിച്ചോലും. യജ്വോവോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്; അതിനോൽ യജ്ഞത്തിൽ

യജിച്ചോലും. യുവതമ, മഹിമെകോണ്ടു വിഭുവോയ ഭവോൻ, ഇ�പ്പോൾ ഭവോന്നുള്ളഹവി

സ്സുകൾ�കെക്കോണ്ടോലും! (14)
അ�ഗ്ന, ശരിയ്ക്കു െവയ്ക്കെപ്പട്ടഅന്നങ്ങൾ ഭവോൻ കോണുന്നുണ്ട�ല്ലോ: ദ്യോവോപൃഥി

വികെളയജിപ്പോൻഅങ്ങെന െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. മഘവോ�വ,അങ്ങ് യുദ്ധത്തിൽഞങ്ങ

െള രക്ഷിച്ചോലും: ഞങ്ങൾ ദുരിതെമല്ലോം കടക്കുമോറോകണം–അങ്ങയുെട രക്ഷ

യോൽ കടക്കുമോറോകണം, കടക്കുമോറോകണം! (15)
അ�ഗ്ന, �ശോഭന�സന, അങ്ങ് എല്ലോ�ദ്ദവക�ളോടുംകൂടി, ആട്ടിൻ�രോമംെകോ

ണ്ടു കരെവച്ചതും ഘൃതയുക്തവും പക്ഷിക്കൂടിെനോത്തതുമോയ സ്വസ്ഥോനത്ത് ഒന്നോ

മനോയി ഇരുന്ന്, അർപ്പകനോയ യജമോനെന്റ ഹവിസ്സു വഴി�പോെല െകോണ്ടു�പോ

യോലും! (16)
ചോടി�പ്പോയ യോെതോരഭിജ്ഞെന ഇരുട്ടിൽ നിന്നു �കോണ്ടു�പോകുന്നു�വോ, ആ

ഈഅഗ്നിെയ കർമ്മികൾ, അഥർവോെവന്ന�പോെല കടയുന്നു. (17)
അങ്ങ് യജ്ഞത്തിൽ �ദവകോമെന്റ �ക്ഷമത്തിന്നോയി പിറന്നോലും: യജ്ഞ

െത്ത വളർത്തുന്നഅമർത്ത്യരോയ �ദവന്മോെര െകോണ്ടുവന്നോലും; ഹവിസ്സു �ദവന്മോ

രിെലത്തിച്ചോലും! (18)
അ�ഗ്ന, യജ്ഞപോലക, ഭവോെന ജനങ്ങളുെടഇടയിൽഞങ്ങൾതെന്നയോണ്,

ചമതെകോണ്ടു വളർത്തിയത്. അതിനോൽഞങ്ങളുെട ഗൃഹനോഥത്വം വളെരക്കുതിര

കളുള്ള വണ്ടിയോയിച്ചമയെട്ട! അങ്ങ് ഞങ്ങെള കടും�തജസ്സുെകോണ്ടു വഴി�പോെല

അണച്ചോലും! (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. ഋഷി ത�ന്നോടുതെന്നപറയുന്നു: ഉഷർബുധൻ=അഗ്നി. കുഞ്ഞ്–അരണികളുെട. അന

ശ്വരവസ്തു–ഹവിസ്സ്.

2. മരം–അരണി. ഇരുത്തി–ഗൃഹത്തിൽ വസിപ്പിച്ചു. വീതഹവ്യൻ–ഞോൻ.

4. ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നതു്:

5. ദോഹ�മറിയവനുമോണു്–സവഭക്ഷകനോണ്.
6. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: �ദവകളിൽ�ദ്ദവൻ–�ദവന്മോരിൽെവച്ചു �ശ്രഷ്ഠനോയ �ദവൻ.
8. അന്തിമവോക്യം പ�രോക്ഷം.
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9. ഇരുകൂട്ടർ–�ദവകളും മനുഷ്യരും. ചമയിയ്ക്കുന്ന–�ശോഭിപ്പിയ്ക്കുന്ന.
10. പരമപണ്ഡിതെന–അഗ്നിെയ. യജിച്ചരുളെട്ട–�ദവന്മോെര. പറയെട്ട–‘നിങ്ങൾക്കോയി

ഹവിെസ്സോരുക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു; വരുവിൻ’ എന്നു്.

12. അന്നം–ഹവിസ്സ്. ഞങ്ങളിലും–അണയെട്ട.
14. വിഭു=വ്യോപിച്ചവൻ.
17. അഗ്നി ഒളിച്ച കഥ മുമ്പുണ്ട്. അഥർവോവ്–ഒരൃഷി. കടയുന്നു–
15. അന്നങ്ങൾ–ഹവിസ്സുകൾ. ദ്യോവോപൃഥിവികെള–തത്രത്യ�ദവകെള െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–

യജമോനൻ.

16. കരെവച്ച–വക്കത്ത് കുറിയോട്ടിൻ�രോമങ്ങൾ നിരത്തിയ. സ്വസ്ഥോനം–ഉത്തര�വദി.

െകോണ്ടു�പോയോലും–�ദവകളുെട അടുക്ക�ലയ്ക്കു്. അരണിമഥനംെകോണ്ടുൽപോദിപ്പിയ്ക്കു

ന്നു.

19. വണ്ടിയോയിച്ചമയെട്ട–പുത്രപശുധനോദിപൂർണ്ണമോയിത്തീരെട്ട എന്നു സോരം. അണ

യ്ക്കുക=മൂർച്ചകൂട്ടുക, ഉ�ത്തജിപ്പിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 16.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; വർദ്ധമോനഗോയത്രിയും, അനുഷ്ടുപ്പും, ത്രിഷ്ടുപ്പും, ഗോയത്രിയും ഛന്ദ

സ്സുകൾ, അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, എല്ലോ യജ്ഞങ്ങൾക്കും �ഹോതോവോയി മനുഷ്യരിൽ �ദവകളോൽ െവ

യ്ക്കെപ്പട്ടവനോണ്, ഭവോൻ. (1)
ആനിന്തിരുവടി ഇമ്പെപ്പടുത്തുന്നജ്വോലകൾെകോണ്ടു മഹോന്മോെര യജിച്ചോലും

–�ദവന്മോെര െകോണ്ടുവന്നുയജിച്ചോലും! (2)
വിധോതോ�വ, സുകർമ്മോ�വ, അഗ്നി�ദവ, അവിെടയ്ക്കു �നെര അറിയോമ�ല്ലോ.

യോഗങ്ങളിൽ വൻവഴികളും െചറുവഴികളും! (3)
അ�ഗ്ന, യജനീയനോയ നിന്തിരുവടിെയ ഭരതൻ ഇരുസുഖങ്ങൾക്കോയി ഋത്വി

ക്കുക�ളോടുകൂടി സ്തുതിച്ചു; യജ്ഞവും െചയ്തു! (4)
നിന്തിരുവടി ഈബഹുധനങ്ങൾ, �സോമം പിഴിഞ്ഞ ദി�വോദോസെന്നന്ന�പോ

െല, ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന ഭരദ്വോജന്നു നല്കിയോലും! (5)
അമർത്ത്യനോയ ഭവോൻ �മധോവിയുെട �ശോഭനസ്തുതി ശ്രവിച്ചു, ദൂതനോയി �ദവ

കെള െകോണ്ടുവന്നോലും! (6)
അ�ഗ്ന, �ശോഭനധ്യോനരോയ മനുഷ്യൻ �ദവന്മോെരഊട്ടോൻ, �ദവനോയഅങ്ങ

െയ യജ്ഞങ്ങളിൽസ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു. (7)
�ശോഭനദോനനോയഭവോെന്റ �തജസ്സിെനയുംകർമ്മെത്തയുംഞോൻപൂജിയ്ക്കുന്നു:

എല്ലോവരും ലബ്ധകോമരോയി �സവിയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ. (8)
അ�ഗ്ന, മനുവിനോൽ �ഹോതോവോക്കെപ്പട്ടവനും, വോെയ്ക്കോള്ളുന്നവനും, വലിയ

വിദ്വോനുമോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്; അങ്ങ് വിണ്ണവെര യജിച്ചോലും! (9)
അ�ഗ്ന, അമ�റത്തിന്നും ഹവിസ്സു െകോണ്ടുെകോടുപ്പോനും വരിക: സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടു

ന്ന ഭവോൻ �ഹോതോവോയി ദർഭയിലിരുന്നോലും! (10)
അംഗിര�സ്സ, ആ നിന്തിരുവടിെയ ഞങ്ങൾ ചമതെകോണ്ടും �നെകോണ്ടും

വളർത്തോം; യുവതമ, ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലിച്ചോലും! (11)
�ദവ, അ�ഗ്ന, ആ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു പൃഥുലവും പ്രശംസനീയവും നല്ല

വീര്യ�ത്തോടുകൂടിയതും മഹത്തുമോയ (ധനം) അയച്ചുതന്നോലും! (12)
അ�ഗ്ന, അങ്ങെയ അഥർവോവു വിശ്വെത്ത വഹിയ്ക്കുന്ന ശിരസ്സോയ തോമരയില

യിൽ കടഞ്ഞുൽപോദിപ്പിച്ചു. (13)
ആ വൃത്രഘ്നനും പുരന്ദരനുമോയ അങ്ങെയ അഥർവോവിെന്റ പുത്രൻ ദ്രധ്യംഗ്

എന്ന ഋഷി ജ്വലിപ്പിച്ചു. (14)
ദസ്യുക്കെള െകോെന്നോടുക്കുന്നവനുംയുദ്ധത്തിൽയുദ്ധത്തിൽധനഞ്ജയനുമോയ

ആഅങ്ങെയത്ത�ന്നപോഥ്യനോയ വൃഷോവ് സമുജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു. (15)
അ�ഗ്ന, വരിക: അങ്ങയ്ക്കോയിഞോൻഇങ്ങെന മറ്റുസ്തുതികളും െചോല്ലോം. അങ്ങ്

�സോമം കുടിച്ചു വളർന്നോലും! (16)
അങ്ങയുെട തിരുവുള്ളം ആരിെലങ്കിലും പതിഞ്ഞോൽ, അവന്നു ഭവോൻ മികച്ച

ബലം നല്കും; പോർപ്പുമുറപ്പിക്കും. (17)
ഭവോെന്റ �തജഃപൂരം കണ്ണുകെള അഞ്ചിയ്ക്കരു�ത! ചുരുക്കം �പെരമോത്രം വസി

പ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന, ഭവോൻ (ഞങ്ങളുെട) പരിചര്യ സ്വീകരിച്ചോലും! (18)
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ദി�വോദോസെന്റ �വരികെള വധിച്ച സൽപതിയും ബഹുജ്ഞനും ഭോരതനു

മോയഅഗ്നി വന്നു�ചർന്നു! (19)
മഹത്ത്വംെകോണ്ടുചുെട്ടരിയ്ക്കുന്നവനും,എതിർക്കെപ്പടോത്തവനും, �ദ്രോഹിയ്ക്കുെപ്പ

ടോത്തവനുമോയ തന്തിരുവടി ഭൂമിയിെല സമ്പെത്തല്ലോം തന്നരുളെട്ട! (20)
അ�ഗ്ന,ആനിന്തിരുവടി പഴയെതങ്കിലും തു�ലോം പുതുതോയ, വ്യോപിയോയ, തി

ളങ്ങുന്ന �തജസ്സുെകോണ്ട് അന്തരിക്ഷത്തിന്നു വീതികൂട്ടുന്നു! (21)
സഖോക്ക�ള, ധർഷകനോയ, വിധോതോവോയ അഗ്നിയ്ക്കു നിങ്ങൾ �സ്തോത്രം പോടു

വിൻ; ഹവിസ്സും അർപ്പിയ്ക്കുവിൻ. (22)
തന്തിരുവടി ഇരുന്നരുളെട്ട: മനുഷ്യൻ യോഗംെചയ്യുന്ന കോല�ത്തോളം, �ഹോ

തോവും ദൂതനും ഹവ്യവോഹനുമോണ�ല്ലോ, ആക്രോന്തപ്രജ്ഞൻ! (23)
ആ വിശുദ്ധകർമ്മോക്കളോയ ഇരുരോജോക്കന്മോെരയും, ആദിത്യെരയും, മരു

ദ്  ഗണെത്തയും ദ്യോവോപൃഥിവികെളയും, വ�സോ, ഭവോൻ ഇവിെട യജിച്ചോലും! (24)
അ�ഗ്ന,ബലത്തിെന്റ മക�ന, അമൃതനോയഅങ്ങയുെടപ്രശംസനീയമോയപ്ര

കോശം മനുഷ്യന്ന് അന്നം നല്കി�പ്പോരുന്നു. (25)
ഇ�പ്പോൾ അങ്ങെയ പരിചരിയ്ക്കുന്ന ഹവിർദ്ദോതോവോയ മനുഷ്യൻ �ശ്രഷ്ഠനും,

�ശോഭനധനനും, നല്ല സ്തുതി െചോല്ലന്നവനുമോയിത്തീരെട്ട! (26)
അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട ആളുകൾഅങ്ങയുെട രക്ഷയോൽആയുസ്സു മുഴുവ൯ അനു

ഭവിയ്ക്കു; െചറുക്കുന്നശത്രുക്കമെള കടക്കും–െചറുക്കുന്നശത്രുക്കെള ഉടയ്ക്കും ! (27)
അഗ്നിചൂടറ്റ ജ്വോലെകോണ്ടു്എല്ലോത്തിന്മന്മോെരയുംഎരിയ്ക്കെട്ട;അഗ്നിസമ്പത്തു

തരെട്ട! (28)
വഴി�പോെല കോണുന്ന ജോത�വദ�സ്സ, നിന്തിരുവടി നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടിയ

ധനം െകോണ്ടുവന്നോലും; സുകർമ്മോ�വ, രക്ഷസ്സുകെള മുടിച്ചോലും ! (29)
ജോത�വദ�സ്സ, അവിടുന്നുഞങ്ങെള പോപത്തിൽനിന്നു പോലിയ്ക്കണം; മന്ത്രമുച്ച

രിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന, അവിടുന്നുഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയിൽനിന്നും രക്ഷിയ്ക്കണം! (30)
അ�ഗ്ന, യോെതോരു ദുരു�ദ്ദശനോയ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുെട �നർക്ക് ആയുധമയ

യ്ക്കു�മോ, അവങ്കൽനിന്നും പോപത്തിൽനിന്നുംഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കണം ! (31)
�ദവ, യോെതോരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങെള െകോല്ലോൻ �നോക്കു�മോ, ആ ദുഷ്ടെന

അങ്ങ് , ജ്വോലെകോണ്ടു ചുെട്ടരിയ്ക്കണം ! (32)
അ�ഗ്ന, കീഴമർത്തുന്നവ�ന, അവിടുന്നു ഭരദ്വോജന്നു സുവിശോലമോയ ഗൃഹവും,

വരണീയമോയ ധനവും കല്ലിച്ചുനല്കുക ! (33)
�സ്തോതോവിന്നു ധനം നല്ലന്നവനും, കത്തിത്തിളങ്ങുന്നവനും, �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടവ

നുമോയഅഗ്നി ഇരുട്ടകെള നശിപ്പിയ്ക്കെട്ട– (34)
അമ്മയുെടഅലസോത്തഗർഭത്തിൽ വിളങ്ങുന്നവൻ, അച്ഛെന പുലർത്തുന്നവ

ൻ, യജ്ഞത്തിൻെറ മൂലസ്ഥോനത്തിരിയ്ക്കുന്നവൻ ! (35)
വഴി �പോെലകോണുന്നജോത�വദ�സ്സ,അ�ഗ്ന,അവിടുന്നുവിണ്ണിൽവിളങ്ങുന്ന

അന്നവും സന്തതിയും െകോണ്ടുവന്നോലും! (36)
അ�ഗ്ന, ബ�ലോൽപന്ന, അന്നവോന്മോരോയ ഞങ്ങൾ രമണീയ ദർശനനോയ

ഭവോെന്റഅടുക്കെലയ്ക്കുസ്കൂതികൾഅയയ്ക്കുന്നു . (37)
അ�ഗ്ന, ഞങ്ങൾ െപോെന്നോളി�യോ�ട തിളങ്ങുന്ന ഭവോെന്റ ഇരിപ്പിടത്തിൽ,

ഒരു തണലിെലന്ന�പോെല വന്നു�ചരുമോറോകണം! (38)
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അ�ഗ്ന, അവിടുന്ന് , അെമ്പയ്യുന്ന ഒരു ബലവോൻ�പോെലയും, െകോമ്പുകൂർത്ത

ഒരു കോള�പോെലയും പുരങ്ങൾ ഉടച്ചുവ�ല്ലോ! (39)
യോെതോരു ജനിച്ച കുട്ടി, ഒരു വ്യോഘ്രെമന്ന�പോെല �കകളിെലടുക്കെപ്പടുന്നു

�വോ; ജനങ്ങൾക്കുനല്ലയോഗനിഷ്പോദകനോയആഅഗ്നിെയ (പരിചരിയ്ക്കുവിൻ). (40)
�ദവന്മോെര ഊട്ടോൻ, നിങ്ങൾ തു�ലോം സമ്പത്തു കിട്ടിയ്ക്കുന്ന �ദവെന െകോണ്ടു

വരുവിൻ: തന്തിരുവടി സ്വന്തം മൂലസ്ഥോനത്തിരിക്കയ്ക്കെട്ട! (41)
െവളിെപ്പട്ടഅതിഥി �പോെലപ്രിയനോയഗൃഹപതിെയനിങ്ങൾസുഖകരനോയ

ജോത�വദസ്സിങ്കലിരുത്തുവിൻ. (42)
അ�ഗ്ന, �ദവ, അങ്ങെയ യോഗത്തിന്നു തികച്ചും െകോണ്ടു�പോരുന്ന സുശീല

രോയഅശ്വങ്ങെള പൂട്ടിയോലും! (43)
നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളുെട അടുക്കെലയ്ക്കു വന്നോലും–അന്നമുണ്ണോനും �സോമം കു

ടിപ്പോനും �ദവന്മോെര െകോണ്ടുവന്നോലും! (44)
അ�ഗ്ന, ഭോരത, അവിടുന്ന് ഉയെര ജ്വലിയ്ക്കുക; നിർജ്ജര, തു�ലോം വിളങ്ങുന്ന

ഭവോൻഅച്ഛിന്നമോയ �തജസ്സുെകോണ്ടു െവളിച്ചം വീശുക! (45)
ഒരു �ദവന്ന് അന്നം നി�വദിയ്ക്കു�മ്പോൾ, ആ ഹവിഷ്മോനോയ മനുഷ്യൻ അധ്വര

ത്തിൽഅഗ്നിെയസ്തുതിയ്ക്കണം–ദ്യോവോപൃഥിവികളുെട �ഹോതോവോയസത്യയഷ്ടോവി

െന�കെതോഴുതു നമസ്കരിച്ചു പരിചരിയ്ക്കണം. (46)
അ�ഗ്ന,ഞങ്ങൾ മനസ്സുെകോണ്ടുപോകെപ്പടുത്തിയ ഋക്കോകുന്നഹവിസ്സ് അവി

െടയ്ക്കു കോണിയ്ക്കെവയ്ക്കോം: അത് അവി�ടയ്ക്കു യുവവൃഷഭങ്ങളും �പക്കളുമോയിത്തീര

െട്ട! (47)
ആർസമ്പത്തുവീെണ്ടടുത്തു�വോ, ബലത്തോൽ രക്ഷസ്സുകെള ഹനിച്ചു�വോ; പോ

പങ്ങെള തീെര നശിപ്പിയ്ക്കുന്നആഅഗ്രിമനോയഅഗ്നിെയ �ദവകൾ ജ്വലിപ്പിച്ചു�പോ

രുന്നു! (48)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
2. മഹോന്മോർ–�ദവന്മോർ.
3. മോർഗ്ഗഭ്രഷ്ടനോയ യഷ്ടോവിെന വീണ്ടും മോർഗ്ഗത്തിലോക്കിയോലും എന്നുഹൃദയം.

4. ഭരതൻ–ദുഷ്ഷന്തപുത്രനോയ രോജോവ് ഇരുസുഖങ്ങൾ–ഇഷ്ടപ്രോപ്തിയും അനിഷ്ടപരി

ഹോരവും.

5. ഭരദ്വോജന്ന്–എനിയ്ക്കു്.
6. �മധോവിയുെട–എെന്റ.
8. ലബ്ധകോമരോയി–ഭവോങ്കൽനിന്ന് അഭീഷ്ടങ്ങൾ �നടി.
9. വോെയ്ക്കോള്ളുന്നവൻ–ഹവിസ്സുകെള. വോയ്–ജ്വോല.
12. പൃഥുലം=വിശോലം.
13. തോമരയിലയില�ത്ര, പ്രജോപതി ഭൂമിെയപ്പരത്തിയത്; ഭൂമി സർവ ജഗദോധോരവുമോണ

�ല്ലോ. അതിനോലോണ്, തോമരയിലയ്ക്കു വിശ്വധോരകത്വം.

14. വൃത്രഘ്നൻ=ശത്രുഹന്തോവ്. പുരന്ദരൻ–അസുരപുരങ്ങെള പിളർത്തവൻ. ദ്രധ്യംഗ്–

ദധീചൻ(?)

15. ധനഞ്ജയൻ–ശത്രുധനങ്ങെള കീഴടക്കുന്നവൻ. പോഥ്യനോയ വൃഷോവ്–ഒരൃഷി.
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16. മറ്റു സ്തുതികൾ–അസുരന്മോരോൽ ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ട സ്തുതികൾ.
17. പോർപ്പുമുറപ്പിയ്ക്കും–അവെന്റഅടുക്കൽ.
18. അഞ്ചിയ്ക്കരു�ത–ഞങ്ങൾക്കു ദർശനശക്തി തരിക എന്നു ഹൃദയം. ചുരുക്കം�പെരമോ

ത്രം–മിക്കവർക്കുംഈ ഭോഗ്യമുണ്ടോകില്ല�ല്ലോ!

19. ബഹുജ്ഞൻ=വളെര വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ; സർവജ്ഞൻ എന്നർത്ഥം. ഭോര

തൻ–ഹവിർവോഹി.

20. ചുെട്ടരിയ്ക്കുന്നവൻ–മരങ്ങെള�യോ, ശത്രുക്കെള�യോ.
22. ഋത്വിക്കുക�ളോട്.
23. ഇരുന്നരുളെട്ട–ദർഭയിൽ ഉപ�വശിയ്ക്കെട്ട.
24. ഇരുരോജോക്കന്മോർ–മിത്രനും വരുണനും.
27. ആളുകൾ–�സ്തോതോക്കൾ. ആയുസ്സമുഴുവൻ–നൂറുവയസ്സ്.
28. തിന്മന്മോർ–രോക്ഷസോദികൾ.
30. മന്ദ്രമുച്ചരിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന–ശബ്ദമുൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്, പ്രോണികളിലിരിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിയ

�ത്ര: ‘മനസ്സ �ദഹോഗ്നിയിൽ മുട്ടുന്നു; ആ അഗ്നി വോയുവിെന �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു: വോയു

െനഞ്ചിൽസഞ്ചരിച്ചു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്നു.’

35. അമ്മ–ഭൂമി. അലസോത്ത ഗർഭം–�വദി. അച്ഛ–സ്വർഗ്ഗം. പുലർത്തുന്നവൻ–ഹവി

സ്സ െകോണ്ടുെകോടുത്ത് . മൂലസ്ഥോനം–ഉത്തര�വദിഈവി�ശഷണങ്ങൾ മുൻഋക്കിെല

അഗ്നി�യോടു �ചർക്കണം.

36. വിണ്ണിൽ വിളങ്ങുന്നഅന്നം–അങ്ങ് ’ ഞങ്ങോക്കു തരുന്നഅന്നംഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സോ

യിപ്പരിണമിച്ചു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ �ദവകെള പ്രോപിയ്ക്കുെമന്നു തോൽപര്യം .

37. അന്നവോന്മോർ–ഹവിഷ്ടോന്മോർ .
38. തണലിെലന്ന�പോെല–-െവയി�ലറ്റു വലഞ്ഞവർ തണലത്തു െചന്നുകൂടന്നതു �പോ

െല.

39. പുരങ്ങോൾ–മൂന്നു് അസുരപുരികൾ. ‘രുദ്രൻതെന്നയോണ് , അഗ്നി’ എന്ന പ്രമോണത്തോ

ല�ത്ര, ഇവിെടഅഗ്നിയ്ക്കുത്രിപുരനോശകത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ; രുദ്രെന്റബോണംഅഗ്ന്യ

ധിഷ്ഠിതമോയിരുന്നുഎന്നതും ഉപപത്തിെയ്ക്കടുക്കോം.

40. വ്യോഘ്രെമന്ന�പോെല–വ്യോഘ്രോദിഹിംസ്രങ്ങെള എടുക്കുന്നവർ അപോയം പറ്റോതിരി
പ്പോൻ വളെര മനസ്സിരുത്തുമ�ല്ലോ. എടുക്കെപ്പടുന്നു–അധ്വര്യുക്കളോൽ. ഋത്വിക്കുക�ളോടു

പറയുന്നതോണിത് .

41. അധ്വര്യുക്ക�ളോട് : �ദവൻ–അഗ്നി. െകോണ്ടവരുവിൻ–ആഹവനീയോഗ്നി�യോടു �ചർ
ക്കുവിൻ. മൂലസ്ഥോനം–ആഹവനീയസ്ഥോനം.

42. അധ്വര്യുക്ക�ളോട്: ഗൃഹപതി–അഗ്നി. ജോത�വദസ്സു്– -ആഹവനീയോഗ്നി.
46. �ഹോതോവ്=വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. സത്യയഷ്ടോവ്–അഗ്നി.
47. പോകെപ്പടുത്തിയ–പചിച്ച, െവടുപ്പുവരുത്തിയ. യുവവൃഷഭങ്ങളും–അങ്ങയ്ക്കു ഭഷിപ്പോൻ.

48. സമ്പത്ത്–അസുരന്മോരപഹരിച്ച ധനം.

അഞ്ചോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 17.

ഭരദ്വോജൻഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പുംത്രിപദോത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ�ദവത. (കോകളി)

ഏതിനോയ് വീണ്ടൂ, നുതൻ നീ െപരിയ �ഗോ–

യൂഥെത്ത;–യ�സ്സോമമിന്ദ്ര, കുടിയ്ക്ക, നീ:

എല്ലോം മറച്ച രിപുെവബ്ബലോൽെക്കോന്നു–

വ�ല്ലോ, ഭവോനുഗ്ര, വജ്രിൻ, പ്രധർഷക! (1)

ആർതോരക,നോരൃജീഷവോ,നോർ നുതി

െചയ്തവർക്കു വൃഷോ,വോർ �ശോഭനഹനു,

ആർ �ഗോത്രഭിത്തോ,ർ സവജ്രൻഹരിസ്ഥിത,–

നോ നീ തരികി,ന്ദ്ര,ചിത്ര�ഭോജ്യങ്ങെള! (2)

ഇന്ദ്ര, കുടിയ്ക്ക, മുൻമട്ടിതി;–മ്പെപ്പടു–

കി;–ന്നുതി �കൾക്കുക; വോയ്ക്കുക, വോഴ്ത്തലോൽ;

സൂരെനക്കോട്ടുകി;–ങ്ങന്നം നിറയ്ക്കുക;

�വരിെയെക്കോല്ക; വരുത്തുക, �ഗോക്കെള! (3)

അന്നവൻ, നീ കുടിയ്ക്കിന്ദ്ര: സുദീപ്തനോം

നിെന്ന മുക്കെട്ട,യീ മത്തിയറ്റും മധു–

ഇമ്പെപ്പടുത്തെട്ട, വോയ്പുറ്റ വമ്പെന,–

സ്സമ്പൂർണ്ണെന,ക്കീഴമർ�പ്പോെന,യോഢ്യെന! (4)

നീയിതിൻമത്തുെകോണ്ട�ല്ലോ, തമസ്സറു–

ത്തീയുഷസ്സൂര്യെരയിന്ദ്ര, വോഴിച്ചതും,

െചറ്റുമിടംവിട്ടിളകോത്ത, �ഗോക്കെള–

ച്ചുറ്റുമടച്ചു െപരുംകുന്നുടച്ചതും! (5)

നിൻപ്രജ്ഞയോൽ, നിൻക്രിയോകൗശലങ്ങളോൽ

നിർത്തുന്നു, പക്വമോം പോൽ നീയപക്വയിൽ;

കട്ടിക്കതകു തുറന്നു പുറെത്തയ്ക്കു

വിട്ടു, �ഗോ�ശ്രണിെയസ്സോംഗിരസ്സോയ നീ! (6)

വന്മന്നിതിന്ദ്ര, നിറച്ചു, മഹോൻ ഭവോൻ;

കർമ്മവോയ്പോലുറപ്പിച്ചു, വോർവിണ്ണിെന;

നിർത്തീ, സുരർക്കും ജലത്തിനും തോയ്കളോ,–

മ�സ്തോകമോരോം പഴയ ഭൂ�ദ്യോക്കെള! (7)

ഇന്ദ്ര, കരുത്തോളു�മകനോമങ്ങെയ

മുൻനിർത്തി, യുദ്ധത്തിനന്നുമ്പ�രവരും:

�നരിട്ടുവ�ല്ലോ, നിലിമ്പെര�ദ്ദത്യ:–ന–

�പ്പോരിങ്കലിന്ദ്രനിെലത്തീ, (മരുത്തുക്കൾ). (8)

വെന്നതിർത്തീടുന്ന വൃത്രെനസ്സർവോന്ന–

നിന്ദ്രനുറങ്ങോൻ നിഹനിച്ച�വളയിൽ

ആ വിണ്ണുലകും കുനിഞ്ഞുപോയ്, നിൻ�ക്രോധ–
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ഭോവവും വജ്രവും കണ്ടു �പടിയ്ക്കയോൽ! (9)

ത്വഷ്ടോവു തീർത്തോൻ, മഹോനോം നിനക്കുഗ്ര,

െമോട്ടു നൂറു�ള്ളോരു വജ്രമൃജീഷവൻ:

ആയിരംവോയ്ത്തല�ചരുമെതയ്തല്ലി

നീയരച്ചൂ, കിണഞ്ഞോർ�ത്തറ്റ വൃത്രെന! (10)

ഇന്ദ്ര, സമപ്രീതരുമ്പെരല്ലോം വള–

ർത്തുന്ന ഭവോന്നോയ്പ്പചിച്ചു, നൂർ�പോത്തിെന;

വിഷ്ണുപൂഷോക്കൾ പകർന്നു, മുപ്പോത്രത്തിൽ

വൃത്രഘ്നമോയ മ�ത്തകുന്ന �സോമനീർ! (11)

ആറുകൾക്കോയ് വിട്ടു, ചുറ്റും മറച്ച വൻ–

നീരെത്ത–െവള്ളപ്പരപ്പിെന–യിന്ദ്ര, നീ;

തോഴ്ത്തിയുണ്ടോക്കി,യവയ്ക്കു വഴികളും;

�ചർത്തൂ, കുതിയ്ക്കും ജലങ്ങെളയോഴിയിൽ! (12)

ഇമ്മട്ടെതോെക്കയും െചയ്തസുവീരെന,–

ക്കമ്രോസ്ത്രവജ്രെന,യുഗ്രെന,യിന്ദ്രെന–

നിർജ്ജരനോയ് മഹോനോയബലദനോം

നിെന്ന–രക്ഷയ്ക്കിങ്ങണയ്ക്ക, നവസ്തവം! (13)

അബ്ഭവോനിന്ദ്ര, െകല്പന്നംധനംയശ–

സ്സർപ്പിയ്ക്ക, ധീ വോയ്ച ദീപ്തരോെമങ്ങളിൽ;

ഇന്ദ്ര, ഭരദ്വോജനോര്യഭൃത്യോഢ്യനോ–

കി;–ന്ദ്ര, നീ നോെളയും രക്ഷിയ്ക്ക, ഞങ്ങെള! (14)

�ചരുകി,തുെകോണ്ടു �ദവോന്നെമങ്ങളിൽ;

നൂറ്റോണ്ടു മത്തോടുെക,ങ്ങൾസുവീരരോയ് ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
1. ഏതിനോയ്–യോെതോന്നു കുടിപ്പോൻ. നുതൻ–അംഗിരസ്സുകളോൽ സ്തുതിക്കെപ്പട്ടവൻ.

�ഗോയൂഥെത്ത=�ഗോസമൂഹെത്ത. വീണ്ടൂ–വീെണ്ടടുത്തു. രിപു–വൃത്രൻ.

2. തോരകൻ–ശത്രുപ്പൂഴ കടത്തുന്നവൻ. വൃഷോവ്–അഭീഷ്ടവർഷി. ചിത്ര�ഭോജ്യങ്ങൾ=

വിവിധോന്നങ്ങൾ.

3. ഇത്–�സോമം. ഇന്നുതി–ഞങ്ങളുെട സ്തുതി. വോഴ്ത്തലോൽ വോയ്ക്കുക–സ്തുതിെകോണ്ടു വർ

ദ്ധിച്ചോലും. സൂരെനക്കോട്ടുക–സൂര്യെന ഞങ്ങൾക്കു കോണുമോറോക്കുക. �ഗോക്കൾ–

അസുരന്മോർ അപഹരിച്ച.

4. അന്നവൻ=�ഹ അന്നയുക്ത. ഉത്തരോർദ്ധത്തിെല ദ്വിതീയോന്തപദങ്ങെളല്ലോം നിെന്ന

എന്നതിെന്റ വി�ശഷണങ്ങൾ.

5. ഉഷസ്സൂര്യർ=ഉഷസ്സും സൂര്യനും. വോഴിച്ചതും–സ്വസ്ഥോനത്തു നീർത്തിയതും. ഇടംവിട്ട്–

നില്ക്കു�ന്നടത്തുനിന്ന്.

6. ക്രിയോകൗശലം=കർമ്മസോമർത്ഥ്യം. അപക്വ–മൂെപ്പത്തോത്ത പയ്യ്. കട്ടിക്കതക്=

തു�ലോം ഉറപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഗുഹോദ്വോരം. സോംഗിരസ്സ്=അംഗിരസ്സുക�ളോടുകൂടിയവൻ.
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7. നിറച്ചു–സസ്യോദികൾെകോണ്ട്. കർമ്മവോയ്പ്–വലിയ കർമ്മം. അ�സ്തോകമോർ=

അനല്പകൾ, മഹതികൾ.

8. �ദത്യൻ–വൃത്രൻ. മരുത്തുകൾ ഇന്ദ്രനിെലത്തീ–സഹോയിപ്പോൻ; മറ്റു �ദവന്മോർ ഓടി

�പ്പോവുകയോണ് െചയ്തത്.

9. സർവോന്നൻ=എല്ലോ അന്നങ്ങ�ളോടുംകൂടിയവൻ. ഉറങ്ങോൻ–ദീർഗ്ഘനിദ്രയ്ക്ക്. പൂർവോർ

ദ്ധം പ�രോക്ഷം.

10. തീർത്തോൻ=നിർമ്മിച്ചു.

11. വളർത്തുന്ന–സ്തുതിെകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കന്ന. മുപ്പോത്രം–�ദ്രോണകലശം, പൂതഭൃത്തു്,

ആധവനീയം. വൃത്രഘ്നം–ശത്രുക്കെള െകോല്ലുന്നത്; ഇന്ദ്രന്നു ശത്രുവധശക്തിയുണ്ടോകു

ന്നതു �സോമപോനത്തോലോെണന്നർത്ഥം.

12. മറച്ച–വൃതനോൽ മറയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന. വൻതീരെത്ത=മഹത്തോയ ജലെത്ത. അവ–

നദികൾ.

13. സുവീരൻ–നല്ല വീരന്മോ�രോടു് (മരുത്തുക്ക�ളോടു) കൂടിയവൻ. കമ്രോസ്ത്രവജ്രൻ=

കമനീയങ്ങളോയ ആയുധങ്ങ�ളോടും വജ്ര�ത്തോടുംകൂടിയവൻ. നവസ്തവം–ഞങ്ങളുെട

പുതിയ �സ്തോത്രം.

14. ധീവോയ്ച–�മധോവികളോയ. ദീപ്തർ=�തജസ്വികൾ. ഭരദ്വോജൻ–ഞോൻ. ആര്യഭൃത്യോഢ്യ
നോക–ആര്യ�രോടും (കർമ്മികളോയ പുത്രന്മോ�രോടും), ഭൃത്യ�രോടുംകൂടിയവനോകെട്ട. നോ

െളയും–�മലിലും.

15. ഇത്–ഈസ്തുതി. �ദവോന്നം–�ദവനോൽ (ഇന്ദ്രനോൽ) ദത്തമോയഅന്നം.
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സൂക്തം 18.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

കീഴമർത്തുന്ന കരുത്തുള്ള നിഹന്തോവും അഹിംസിതനുമോയ പുരുഹൂതനുണ്ട

�ല്ലോ; ആ ഇന്ദ്രെനത്തെന്ന നീ സ്തുതിയ്ക്കുക–കീഴമർത്തെപ്പടോത്തവനും കീഴമർത്തു

ന്നവനും മനുഷ്യർക്കു വൃഷോവുമോയ ഉഗ്രെനഈസ്തുതികൾെകോണ്ടു വളർത്തുക. (1)
െപരിെകെപ്പോടി െപോങ്ങിച്ച്ആർത്തുെപോരുതുന്ന�യോദ്ധോവും,ബലവോനും, ദോ

തോവും, വളെര വസ്തുക്കൾക്കുസ്നിഗ്ദ്ധതവരുത്തുന്നവനും, ഋജീഷിയുമോയആഏകൻ

മനുഷ്യപ്രജകളിൽ െചല്ലും; ഒപ്പം മത്തോടിയ്ക്കും! (2)
ആഏകനോയ ഭവോൻ ദസ്യുക്കെളഅടക്കി; കർമ്മിയ്ക്കു്ആൾക്കോെര െകോടുത്തു

–ഇന്ദ്ര, അങ്ങയ്ക്കു�ണ്ടോ, ആ വീര്യം? ഇല്ലോയിരിയ്ക്കും! അത് അവസരത്തിലവസര

ത്തിൽഅരുളിെചയ്തോലും! (3)
ബലവോ�ന, വളെരയിടങ്ങളിൽ പിറന്ന, �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവെന ഹനിയ്ക്കുന്ന, ഉഗ്ര

നോയ, പ്രവൃദ്ധനോയ, വശെപ്പടോത്ത, വശത്തോ�ക്കണ്ടുന്നവെര വധിയ്ക്കുന്നനിന്തിരുവ

ടിയ്ക്കു് ആ ഉഗ്രവും ഉയർന്നതുമോയബലം ഉെണ്ടന്നുത�ന്നഞോൻ വിചോരിയ്ക്കുന്നു! (4)
‘അങ്ങും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആ സഖ്യം നീണോൾ നില്ക്കെട്ട’ എന്നുരിയോടുന്ന

അംഗിരസ്സുക�ളോടുകൂടി, ദർശനീയ, വീഴോത്തവെയയും വീഴ്ത്തുന്ന ഭവോൻ െപോരുതുന്ന

വലെന വധിച്ചു; അവെന്റ പുരികളും വോതിലുകളുെമല്ലോം െപോളിച്ചു! (5)
വമ്പിച്ച �പോരിൽ സ്തുതിച്ചു വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവനോകുന്നു, ആ �ശഷിനല്കുന്ന

ഉഗ്രൻ; അങ്ങെനത�ന്ന, പുത്രപൗത്രലോഭത്തിന്നും. യുദ്ധങ്ങളിൽ വി�ശഷിച്ചും വന്ദ

നീയനോണ്, ആ വജ്രപോണി! (6)
അ�ദ്ദഹം കുമ്പിടുവിയ്ക്കുന്നഅക്ഷയബലംെകോണ്ടു മനുഷ്യജോതിെയഅതിശയി

ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; �നതൃമുഖ്യനോയ അ�ദ്ദഹം യശസ്സിലും, അ�ദ്ദഹം സമ്പത്തിലും, അ�ദ്ദ

ഹം വീര്യത്തിലും ഒരു�പോെല �മന്മയുള്ളവനോകുന്നു! (7)
ഇന്ദ്രൻ �മോഹോലസ്യെപ്പടില്ല; െവറു�ത വല്ലതും െചയ്യില്ല. ആ പ്രഖ്യോതനോമോ

വു പുരികെളക്ഷിപ്രം െപോളിപ്പോനും ഉറക്കോനുമോയി, ചുമുരി, ധുനി, പിപ്രു, ശംബരൻ,

ശുഷ്ണൻഎന്നിവെര െപോതുക്കി! (8)
ഇന്ദ്ര, െമലിയിയ്ക്കുന്ന അതിസ്തുത്യമോയ െകല്പുയർന്ന നിന്തിരുവടി �വരിവധ

ത്തിന്നു �തരിൽ�ക്കറുക: വലംതൃക്കയ്യിൽ വജ്രെമടുക്കുക; വളെരസ്സമ്പത്തുള്ളവ�ന,

�നരിട്ടു മോയകെള െകോെന്നോടുക്കുക! (9)
ഇന്ദ്ര, െകോടിയ ഇടിത്തിയ്യിെന്നോത്ത ഭവോൻ, അഗ്നി ഉണക്കക്കോടിെനെയന്ന

�പോെല, രക്ഷസ്സിെനആയുധംെകോണ്ടുചുെട്ടരിച്ചോലും: ആ ദുർദ്ധർഷമോയ മോഹോവ

ജ്രംെകോണ്ടു ചതയ്ക്കുകയും, അലറുകയും, ദുരിതങ്ങെള പിളർത്തുകയും െചയ്തവനോണ

�ല്ലോ, ഭവോൻ! (10)
ബഹുവിത്ത, ബലപുത്ര, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി െക�ല്പറിയ ഒരോയിരം വോഹനങ്ങ

ളിലൂെട ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളിയോലും: പുരുഹൂത, ഒരസുരനും ആളോകില്ല�ല്ലോ, അങ്ങ

െയ പിന്മോറ്റോൻ! (11)
ആവളർന്ന ധർഷകനോയ ബഹുവിത്തെന്റ മഹിമോവു വിണ്ണിെനയും മന്നിെന

യും കവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: കീഴമർത്തുന്നമഹോപ്രജ്ഞനോയഅവിെടയ്ക്കു് ഒരു ശത്രുവില്ല, തു

ല്യനില്ലആശ്രയമില്ല! (12)
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അവിടുന്ന് അെച്ചയ്തത് ഇന്നും പ്രസിദ്ധമോണ്: കുത്സെനയും ആയുവിെനയും

ദി�വോദോസെനയും രക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ; ഭൂമിയിൽ പോഞ്ഞലഞ്ഞ ദി�വോദോസെന വജ്രം

െകോണ്ടു കര�യറ്റി, അ�നകോയിരം നല്കുകയുംെചയ്തു! (13)
�ദവ, ഇ�പ്പോൾ �സ്തോതോക്കെളല്ലോം, �മഘെത്തപ്പിളർത്തോൻ �വണ്ടി, കവിക

ളിൽെവച്ചു മഹോകവിയോയ നിന്തിരുവടിെയ സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു: പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്ന നി

ന്തിരുവടി ദുഃഖിതനോയ �സ്തോതോവിന്നും മകന്നും ധനം കല്പിച്ചുനല്കിയ�ല്ലോ! (14)
ഇന്ദ്ര, ഭവോെന്റ ആ ബലെത്ത ദ്യോവോപൃഥിവികളും അമർത്ത്യരോയ �ദവകളും

അനുസരിച്ചു�പോരുന്നു. ബഹുകർമ്മോ�വ, ഇനി, ഭവോൻ െചയ്തിട്ടില്ലോത്തതു കല്പിച്ചു

െചയ്യുക–യജ്ഞങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ �സ്തോത്രം ഉളവോക്കുക! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
1. ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നത്: ഉഗ്രൻ=ഓജസ്വി.

2. സ്നിഗ്ദ്ധത–മഴയോൽ.
3. ദസ്യുക്കൾ–കർമ്മരഹിതർ. ആൾക്കോർ–പുത്രഭൃത്യോദികൾ. ഇന്ദ്രെനസ്തുതിച്ചിട്ടും കണ്ടു
കിട്ടോഞ്ഞതിനോൽ ഋഷി സംശയിച്ചു �ചോദിയ്ക്കുന്നു:

4. ഋഷി സ്വയം തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്നു: വളെരയിടങ്ങളിൽ പിറന്ന–അ�നകയജ്ഞങ്ങളിൽ

ആവിർഭവിച്ച. വശെപ്പടോത്ത–ശത്രുക്കൾക്ക്. വശത്തോ�ക്കണ്ടുന്നവർ–ശത്രുക്കൾ.

5. സഖ്യം–സ്തുത്യ�സ്തോതൃരൂപമോയ�മത്രി.
6. പുത്രപൗത്രലോഭത്തിന്നും വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവനോകുന്നു.

7. കുമ്പിടുവിയ്ക്കുന്ന–എതിരോളികെള.
8. �മോഹോലസ്യെപ്പടില്ല–യുദ്ധത്തിൽ. പുരികൾ–ശത്രുക്കളുെട. ഉറക്കുക–െകോല്ലുക. ചു

മുരിമുതൽഅഞ്ചു�പരുംഅസുരന്മോരോണ്.

9. െമലിയിയ്ക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള �ശോഷിപ്പിയ്ക്കുന്ന. മോയകൾ–അസുരന്മോർ എന്നർത്ഥം.

10. ചതയ്ക്കുകയും–ശത്രുക്കെള.
11. ബലപുത്ര–ഓജസ്സിൽനിന്നു ജനിച്ചവ�ന.

12. ആശ്രയമില്ല–തോനോണ്, എല്ലോറ്റിന്നുംആശ്രയം.
13. ആയു–പുരൂരവഃപുത്രൻ. അ�നകോയിരം–ശംബരെന്റ ധനം.
14. �മഘെത്തപ്പിളർത്തോൻ–മഴെപയ്യോൻ. ദുഃഖിതൻ–ദോരിദ്ര്യോദികളോൽ.

15. ഇതുവെര െചയ്തെതോെക്കസ്തുതിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഒരു രോജോവു�പോെല ആളുകളുെട അഭീഷ്ടം പൂരിപ്പിയ്ക്കുന്ന മഹോനോയ ഇന്ദ്രൻ

വന്നണയെട്ട: ബലങ്ങളോൽഹിംസിയ്ക്കെപ്പടോത്തആഇരു�ലോകത്തലവൻ നമുക്കു

�വണ്ടി വീരകർമ്മത്തിനു മുതിരും; തടിച്ചു തഴച്ച തന്തിരുവടിെയ കർമ്മികൾ പരിച

രിയ്ക്കുന്നു! (1)
മഹോൻ, ഗമനശീലൻ, അജരൻ, യുവോവ്, അമർത്തെപ്പടോത്ത ബലംെകോണ്ടു

വളർന്നവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള ഇന്ദ്രനിൽത്തെന്നയോണ്, സ്തുതി ദോനോർത്ഥം െചല്ലു

ന്നത് പിറന്ന�പ്പോൾത്തെന്നതികച്ചും വളർന്നുവ�ല്ലോ, തോൻ! (2)
ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി തടിച്ച, പണിെയടുക്കുന്ന, വളെര െകോടുക്കുന്ന തൃ�ക്ക

കൾ,അന്നംതരോൻഞങ്ങളുെട �നർക്കുനീട്ടിയോലും; ദോനതൽപരനോയഅവിടുന്നു

യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങെള, ഒരിടയൻ മോടിൻകൂട്ടെത്തെയന്ന�പോെല മു�മ്പോട്ടു െതളിയ്ക്ക

ണം! (3)
ശത്രുസൂദനനോയി, തെന്റ ശക്ത�രോടു �ചർന്നുവനോയിരിയ്ക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രനോയ

നിന്തിരുവടിെയ ഇ�പ്പോൾ ഇവിെട അന്നകോംക്ഷികളോയഞങ്ങൾസ്തുതിച്ചുെകോള്ളു

ന്നു: പ�ണ്ടെത്ത �സ്തോതോക്കൾഅനിന്ദ്യരുംഅനവദ്യരുംഅനുപദ്രവരുമോയിത്തീർ

ന്നുവ�ല്ലോ! (4)
കർമ്മവോനും, �സോമംെകോണ്ടുവളർന്നവനും, വരണീയമോയ �ശ്രഷ്ഠധനം നല്കു

ന്നവനും, ബഹ്വന്നനുമോണ�ല്ലോ, തന്തിരുവടി: തന്തിരുവടിയിൽതെന്നയോണ്, �വ

ണ്ടുന്നസമ്പത്തുകൾ, നദികൾസമുദ്രത്തിെലന്ന�പോെല െചന്നു�ചരുന്നത് ! (5)
ശൂര, കീഴമർത്തുന്നവ�ന, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു ബലിഷ്ഠമോയ ബലവും, കടു

ത്തഓജിഷ്ഠമോയ ഓജസ്സും െകോണ്ടുവരിക; ഹര്യശ്വ, മനുഷ്യർക്കു വീര്യമുളവോക്കുന്ന

വിഭൂതികൾഎവ�യോ, അവെയല്ലോം തന്നുഞങ്ങെളആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുക! (6)
ഇന്ദ്ര, പടെയ കീഴമർത്തുന്ന അഹിംസിതമോയ ഒരിമ്പമുണ്ട�ല്ലോ, അങ്ങയുെട

പക്കൽ; പ്രവൃദ്ധമോയ അതു ഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവന്നോലും: ഇെതോന്നുെകോണ്ടു,

ഞങ്ങൾ ഭവോനോൽ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടു വിജയം �നടി, പുത്രപൗത്രലബ്ധിയ്ക്കോയി സ്തുതിയ്ക്കു

മോറോകണം! (7)
ഇന്ദ്ര, വർഷകവും ധനരക്ഷകവും പ്രവൃദ്ധവും നല്ല �ശഷിയുള്ളതുമോയ ബലം

ഞങ്ങൾക്കുെകോണ്ടുവരിക: എന്നോൽഞങ്ങൾക്കുഭവോെന്റ രക്ഷകൾെകോണ്ടുയുദ്ധ

ങ്ങളിൽ ശത്രുക്കെള ഹനിയ്ക്കോം–ബന്ധുക്കെളയും അബന്ധുക്കെളയും പോട്ടിൽനിർ

ത്തോം! (8)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട വർഷകമോയ ബലം പടിഞ്ഞോറുനി�ന്നോ, വടക്കുനി�ന്നോ,

െതക്കുനി�ന്നോ, കിഴക്കുനി�ന്നോ വെന്നത്തെട്ട–എല്ലോദ്ദിക്കിൽനിന്നും ഇ�ങ്ങോട്ടു വര

െട്ട: അവിടുന്നുഞങ്ങൾക്ക് സുഖകരമോയ ധനം തരിക! (9)
ഇന്ദ്ര, ആൾക്കോരും യശസ്സും �ചർന്ന ധനവും, തു�ലോം ത്രോണിയുള്ള രക്ഷയും

ഭവോങ്കൽനിന്നുഞങ്ങൾക്കുകിട്ടുമോറോകണം: തമ്പുരോ�ന, ഇരുസമ്പത്തിെന്റയും ഉട

മയോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്; വിപുലവും വിശിഷ്ടവും മഹത്തുമോയ രത്നം കല്പിച്ചുതന്നോ

ലും! (10)
മരുത്ത്വോനും, വൃഷോവും, തഴച്ചവനും, െകോള്ളോവുന്നവ�രോടു െപോരുതുന്നവനും,
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�തജസ്വിയും ശോസിതോവും, ഉലകടക്കിയവനും, ഉഗ്രനും, ബലപ്രദനുമോയആ ഇന്ദ്ര

െനഞങ്ങൾഇവിെട പുതിയ രക്ഷയ്ക്കോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (11)
വജ്രിൻ, ഞോൻ യോവചിലരിൽ െപട്ടവ�നോ, ആ മനുഷ്യരിൽ മീ�ത ഗണിയ്ക്ക

െപ്പടുന്നആെള അങ്ങ് പോട്ടിലോക്കണം: ഇനി, ഭൂമിയിൽ യുദ്ധം വന്നോൽ, ഞങ്ങൾ

മകന്നും �ഗോക്കൾക്കം െവള്ളത്തിന്നും�വണ്ടി അങ്ങെയ വിളിയ്ക്കും! (12)
പുരുഹൂത, ഈസംഖ്യംെകോണ്ടു ഞങ്ങൾഅങ്ങ�യോെടോന്നിച്ച് ഇരു�വരിക

െള വിധിച്ചു, ശത്രുവിെന ശത്രുവിെന കവിച്ചുനില്ക്കുമോറോകണം; ശൂര, ഞങ്ങൾ ഭവോ

നോൽ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടു, വമ്പിച്ച സമ്പത്തിനോൽ മത്തടിയ്ക്കുമോറോകണം! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. ഇരു�ലോകത്തലവൻ–വിണ്ണിെന്റയും മന്നി�ന്റയും �മലോൾ. തഴച്ച–ഗുണപ്രവൃദ്ധനോയ.

2. അമർത്തെപ്പടോത്തശത്രുക്കളോൽ. ദോനോർത്ഥം–ധനം കിട്ടോൻ. തോൻ തന്തിരുവടി.

4. തെന്റശക്തർ–മരുത്തുക്കൾ. പ�ണ്ടെത്ത�സ്തോതോക്കൾക്കുകിട്ടിയനന്മഞങ്ങൾക്കും

കിട്ട�ട്ട എന്നുധ്വനി.

6. ബലിഷ്ഠം, ഓജിഷ്ഠം എന്നിവയ്ക്കു തു�ലോം മികച്ചഎന്നർത്ഥം.

7. പടെയ–ശത്രു�സനെയ. ഒരിമ്പം–ലഹരിപിടിച്ച ഒരു വീര്യം. ഇതു്–അങ്ങ് െകോണ്ടുവ
രുന്നഇമ്പം.

8. �ശഷി=ത്രോണി. ബലം–�സന. എന്നോൽ–അതു കിട്ടിയോൽ.
9. ഇരുസമ്പത്ത്–ഭൗമ–ദിവ്യസമ്പത്തുകൾ.

10. െകോള്ളോവുന്നവ�രോട്–�മോശക്കോ�രോടു െപോരുതില്ല.
13. ഇരു�വരികൾ–ബന്ധുക്കളും അബന്ധുക്കളുമോയ ശത്രുക്കൾ. ശത്രുവിെന ശത്രുവിെന

–ഓ�രോ ശത്രുവിെനയും.
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ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും വിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, യോെതോരു ധനം പടകളിൽ പറ്റലെര, സൂര്യൻ ഭുവനങ്ങെളെയന്ന�പോ

െല, െകല്പുെകോണ്ടു കീഴടക്കു�മോ, അതിെന–കൃഷിനിലങ്ങളുള്ളവനുംആയിരം െക

ട്ടിെവയ്ക്കുന്നവനുമോയഅരിന്ദമെന–ബലസൂ�നോ, ഭവോൻഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും! (1)
ഇന്ദ്ര, ഋജീഷിൻ,അങ്ങയ്ക്കു,സൂര്യെന്നന്ന�പോെല, വിപുലമോയയഥോർത്ഥബലം

�സ്തോതോക്കളോൽ ഉളവോക്കെപ്പട്ടു: ഇതുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ വിഷ്ണുവി�നോെടോ

ന്നിച്ചു, ജലങ്ങെള മറച്ചഅഹിയോയ വൃത്രെന വധിച്ചതു് ! (2)
നിഹന്തോവും, ഓജിഷ്ഠനും, ബലവോെനക്കോൾ ബലവോനും, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവനും,

�തജസ്സു തഴച്ചവനുമോയ ഇന്ദ്രൻ പുരികങ്ങെളല്ലോം പിളർത്തുന്ന (വജ്രം) �കവന്ന

�തോ�ട, �സോമ�ത്തനിെന്റസ്വോമിയോയി! (3)
ഇന്ദ്ര, ഈ യുദ്ധത്തിൽ, �മധോവിയോയ ഹവിസ്സമൃദ്ധങ്കൽനിന്നു പണികൾ നൂ

റുനൂ�റോ�ട പോഞ്ഞു�പോയി; അങ്ങ് �ശഷി തികഞ്ഞ ശുഷ്ണെന്റ മോയകെള ആയുധ

ങ്ങൾെകോണ്ടു മുച്ചൂടും മുടിച്ചു; െകോറ്റും ഒരിറ്റു ബോക്കിെവച്ചില്ല! (4)
വജ്ര�മറ്റ�തോെട ശുഷ്ണൻനടെകോണ്ടു! ആ െപരും�ദ്രോഹിയുെട പടയുെമോെക്ക

പോയിയ്ക്കെപ്പട്ടു. പിന്നീട് ഇന്ദ്രൻസോരഥിയ്ക്കു,സൂര്യ�നോെടതിർപ്പോൻ �പോന്നഒരു�തർ

കല്പിച്ചുെകോടുത്തു. (5)
പരുന്തും മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോമം തന്തിരുവടിയ്ക്കു െകോണ്ടുവന്നു. അവിടുന്നു മുടി

യനോയനമുചിയുെട തലചതച്ച്, ഉറങ്ങുന്നസപപുത്രനോയനമിെയ രക്ഷിച്ചു;അക്ഷ

യമോയസമ്പത്തുംഅന്നവും കല്പിച്ചു െകോടുക്കുകയുംെചയ്തു! (6)
വജ്രപോ�ണ, അവിടുന്നു െകോല്ലുന്ന മോയകളുള്ള പിപ്രുവിെന്റ ഉറപ്പുറ്റ പുരികൾ

ബലത്തോൽപിളർത്തി; �ശോഭനദോന, അവെന്റഅധൃഷ്യമോയ ധനംഹവിസ്സർപ്പിച്ച

ഋജിശ്വോവിന്നു നല്കുകയുംെചയ്തു! (7)
�വണ്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ നല്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രൻ െപരുംചതിയനോയ �വതസുവിെന

യും, ദ�ശോണിെയയും, തൂതുജിെയയും, തുഗ്രെനയും, ഇഭെനയും, മകെന അമ്മെയ്ക്ക

ന്ന�പോെല, �ദ്യോതനന്ന് എെന്നയ്ക്കുമോയി കീെഴ്പടുത്തി! (8)
തൃക്കയ്യിൽ വൃത്രഘോതിയോയ വജ്രെമടുക്കുന്ന എതിരറ്റ ഇന്ദ്രൻ �വരികെള

വധിയ്ക്കുന്നു; ഒരു �യോദ്ധോവു �തരിെലന്ന�പോെല, ഇരുഹരികളിൽ �കറുന്നു: വോ

ക്കോൽ പൂട്ടെപ്പടുന്നഅവആ മഹോെന വഹിയ്ക്കുന്നു. (9)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട രക്ഷയോൽ ഞങ്ങൾക്കു പുതുതു കിട്ടുമോറോകണം! മനുഷ്യർ

ഇങ്ങെന യജ്ഞംെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: വിധ്വംസകെര വധിച്ചു, പുരുകുത്സന്നു ധനം

െകോടുത്ത ഭവോൻ ശരത്ത് എന്നവെന്റ ഏഴു പുരികൾ വജ്രംെകോണ്ടു പിളർത്തിയ

�ല്ലോ! (10)
ഇന്ദ്ര, ധ�നച്ഛയോൽ വളർത്തുന്ന പുരോതനനോയ അവിടുന്നു നവവോസ്ത്വെന നി

ഹനിച്ചു, കവിപുത്രനോയ ഉശനസ്സിെന്റ മകെന,ആ മഹോനോയഅച്ഛന്നുവീണ്ടുെകോ

ടുത്തു! (11)
ഇന്ദ്ര, വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ ധുനിയോൽ നി�രോധിക്കെപ്പട്ട ജലങ്ങെള, നദികെള

�പ്പോെല ഒഴുകോൻ വിട്ടു. ശൂര, അങ്ങ് സമുദ്രത്തിെന്റ മറുകരയിൽ െചന്നുതുർവശെന

യും യദുവിെനയും സു�ഖന കടത്തി! (12)
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ഇന്ദ്ര, യുദ്ധത്തിൽ അെതല്ലോം അങ്ങെയെടതെന്ന: അങ്ങ് ധുനിെയയും ചുമുരി

െയയുംകിടത്തിയുറക്കിയ�ല്ലോ;അങ്ങയ്ക്കോയി �സോമംപിഴിഞ്ഞ,ചമതെകോണ്ടുവന്ന,

ഹവിസ്സു പചിച്ച ദഭീതി ഉജ്ജലിയ്ക്കയുമോയി! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
1. ധനം–പുത്രൻ.
2. �സ്തോതോക്കളോൽ–സ്തുതിയോല�ത്ര, �ദവതയ്ക്കു ബലമുണ്ടോകുന്നത് അഹി–വൃത്രെന്റ

മെറ്റോരു �പർ; വന്നുഹനിയ്ക്കുന്നവൻഎന്നുശബ്ദോർത്ഥം.

3. �സോമ�ത്തൻ–മധുരമോയ �സോമരസം.

4. ഹവിസ്സമൃദ്ധൻ–കുത്സൻ. പണികൾ–അസുരന്മോർ. നൂറുനൂ�റോ�ട–ശതശത�സന്യ

ങ്ങ�ളോടുകൂടി. െകോറ്റും–ശുഷ്ണെന്റസ്വത്തും നി�ശ്ശഷം കീഴടക്കി.

5. നടെകോണ്ടു–മരണത്തിെലയ്ക്കു്. സോരഥി–കുത്സൻ: ശുഷ്ണയുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രന്നു കുത്സ

നോയിരുന്നു, സൂതൻ.

6. പരുന്ത്–സുപർണ്ണൻ. നമി–ഒരൃഷി.
7. ഋജിശ്വോവ്–ഒരു രോജോവ്.
8. �വതസു തുടങ്ങി അഞ്ചു�പരും അസുരന്മോർ. �ദ്യോതനൻ–ഒരു രോജോവ്.

10. പുതുത്–പുതിയധനം. വിധ്വംസകർ–കർമ്മം മുടിയ്ക്കുന്നശത്രുക്കൾ. പുരുകുത്സൻ–ഒരു

രോജോവ്. ശരത്ത്–ഒരസുരൻ.

11. വളർത്തുന്ന–�സ്തോതോക്കെള. നവവോസ്ത്വൻ–ഒരസുരൻ. മകെന യുദ്ധത്തിൽ അസുര

ന്മോർ പിടിച്ചുെവച്ചിരിയ്ക്കയോയിരുന്നു.

12. വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള. ധുനി–അസുരൻ; അവെന െകോന്നു ജലനി�രോധം നീക്കി.

13. അത്–കർമ്മം. കിടത്തിയുറക്കുക–െകോല്ലുക. ദഭീതി എന്ന രോജോവിന്നു�വണ്ടിയ�ത്ര,

ഇന്ദ്രൻ ധുനി–ചുമുരികെള െകോന്നത്.
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സൂക്തം 21.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

വീര, വളെരെയണ്ണം വോഞ്ഛിയ്ക്കുന്ന �സ്തോതോവിെന്റ ഈ ശ്ലോഘ്യസ്തുതികൾ

ആഹ്വോതവ്യനും രഥസ്ഥനും അജരനും അതിനൂതനനുമോയ നിന്തിരുവടിെയ വിളി

യ്ക്കുന്നു; പുകഴ്ത്തെപ്പ�ടണ്ടുന്ന ഒരു വിഭൂതിയോയ ധനം ഉപഗമിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. (1)
വിദ്വോനും, �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവനും, യജ്ഞങ്ങൾെകോണ്ടു

വളർന്നവനുമോയ ഇന്ദ്രെനത്തെന്ന ഞോൻ പോടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു: വിണ്ണിെനയും മന്നിെന

യും വലുപ്പംെകോണ്ടു കവിച്ചതോണ�ല്ലോ, ആ പുരുപ്രജ്ഞെന്റ മഹത്വം! (2)
തന്തിരുവടിതെന്നയോണ�ല്ലോ, പരത്തെപ്പട്ട െവളിവില്ലോക്കൂരിരുട്ടിെന സൂര്യ

െനെക്കോണ്ടു െവളിവുറ്റവോക്കിച്ചത് ! ബലവോ�ന, അമൃതനോയ നിന്തിരുവടിയുെട

ഇരിപ്പിടെത്തയജിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരിയ്ക്കലും ഹിംസയിൽഏർെപ്പടില്ല! (3)
അെതോെക്ക െചയ്ത ഇന്ദ്രൻഇ�പ്പോൾഎവിെടയോണ്? ഏതു രോജ്യത്ത്, ഏതോ

ളുകളിൽ, സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു? ഇന്ദ്ര, എന്തു യജ്ഞമോണ്, അങ്ങയ്ക്കു മനസ്സുഖമുണ്ടോക്കുക?

എെന്തോരു മന്ത്രെത്ത, ഏെതോരു �ഹോതോവിെനഅങ്ങ് �കെക്കോള്ളും? (4)
ബഹുകർമ്മോ�വ, പ�ണ്ടെത്തപ്പഴമക്കോർ ഇ�പ്പോെളന്ന�പോെല കർമ്മപ്രോപ്തി

യ്ക്കു് അങ്ങയുെടസഖോക്കളോയി വർത്തിച്ചു; അങ്ങെനതെന്ന, ഇടക്കോലക്കോരും പുതി

യവരും. അതിനോൽപുരുഹൂത, ഇ�ന്നത്തവനോയഎെന്റയും (�സ്തോത്രം)അങ്ങ് �ക

ട്ടറിയണം! (5)
വീര, മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവ�ന, ഇന്ദ്ര, അർവോചീനർ നിന്തിരു

വടിെയ സ്തുതിച്ചു, ഭവോെന്റ ആ പഴയ പ്രശസ്തകഥകൾ നിബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഞങ്ങളും,

അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവെകോണ്ടു മഹോനോയ നിന്തിരുവടിെയ സ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (6)
രോക്ഷസപ്പട ഭവോെന �നരിട്ട് നില്ക്കുന്നു: ഭവോനും പരന്നു െവളിെപ്പട്ട അതിെന

�നരിട്ട്, ഉറച്ചുനില്ക്കുക; ധർഷക, ഭവോെന്റ ഒരു പഴയ കീ�ഴ്ത്തോഴനോയ വജ്രംെകോണ്ട്

അതിെന തട്ടിനീക്കുക! (7)
�സ്തോതോക്കെളത്തോങ്ങുന്നവ�ന, വീര, ഇന്ദ്ര, ഒരു നൂതനൻ െചോല്ലോൻതുടങ്ങു

ന്ന �സ്തോത്രം അവിടുന്ന് ഉടൻ �കട്ടരുളണം: യജനത്തിൽ �ശോഭനഹ്വോനനോയ

ഭവോൻ പണ്ടു വളെരക്കോലം പിതോക്കളുെട ബന്ധുവോയിരുന്നുവ�ല്ലോ! (8)
വരുണൻ, മിത്രൻ, ഇന്ദ്രൻ, മരുത്തുക്കൾ, പൂഷോവ്, വിഷ്ണു, ബഹുകർമ്മോവോയ

അഗ്നി, സവിതോവ്, ഓഷധികൾ, പർവതങ്ങൾ എന്നിവെര നീ ഇ�പ്പോൾ നമ്മുെട

തർപ്പണത്തിനും രക്ഷണത്തിന്നുമോയി ഇ�ങ്ങോട്ടു �നോക്കിയ്ക്കുക! (9)
ശക്തി�യറിയവ�ന, പ്രയഷ്ടവ്യ, നിന്തിരുവടിെയ ഇതോ, �സ്തോതോക്കൾ മന്ത്ര

ങ്ങൾെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്ന ഭവോൻഈ െചോല്ലുന്ന �സ്തോത്രവും �കട്ട

രുളണം: അമൃത, മെറ്റോരുവനില്ല�ല്ലോ, ഭവോെന�പ്പോെല! (10)
യജ്ഞത്തിൽസംബന്ധിയ്ക്കുന്നഅഗ്നിജിഹ്വർ, എവ�രോ, എവർ ദസ്യുക്കെള മു

ടിപ്പോൻ മനുവിെന ഉയർത്തിനിർത്തി�യോ; ആ യജനീയെരല്ലോവ�രോടുംകൂടി, ബല

ത്തിെന്റ മക�ന, വിദ്വോനോയ ഭവോൻ എെന്റ �സ്തോത്രത്തിെലയ്ക്കു ശീഘ്രം വന്നോ

ലും! (11)
ഇന്ദ്ര, വഴികൾ നിർമ്മിച്ച വിപശ്ചിത്തോയ ഭവോൻ സുഗമങ്ങളിലും ദുർഗ്ഗമങ്ങളി

ലും ഞങ്ങൾക്കു മുൻനടക്കുന്നവനോകണം! വോട്ടംതട്ടോത്ത വലിയ വോഹനങ്ങളുണ്ട

�ല്ലോ, അങ്ങയ്ക്കു്; അവയിലൂ�ട ഞങ്ങൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
1. വിഭൂതി–ജഗദ്വിഭവ�ഹതു. ധനം–ഹവിസ്സ്. ഉപഗമിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു–അങ്ങെയപ്രോ
പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

3. പരത്തെപ്പട്ട–വൃത്രനോൽ. െവളിവുറ്റതോക്കിയത്–ഇരുട്ടകറ്റി, െവളിവുവരുത്തിയത്

ഇരിപ്പിടെത്ത–സ്വർഗ്ഗത്തിെല �ദവന്മോെര.

4. ഇന്ദ്രഎന്നുതുടങ്ങി പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

5. പഴമക്കോർ–അംഗിരഃപ്രഭൃതികൾ. പുതിയവർ–ഇന്നുള്ളവർ.
6. നിബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്–കഥകളവലംബിച്ചു കോവ്യങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്.

7. കീ�ഴ്ത്തോഴൻ–വശഗനോയ ചങ്ങോതി. അതിെന–രോക്ഷസപ്പടെയ.
8. നൂതനൻ–അധുനോതനനോയഞോൻ. പിതോക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ.
9. ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: ഇ�ങ്ങോട്ടു �നോക്കിയ്ക്കുക–അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുക.

10. ഈെചോല്ലുന്ന–എെന്റ.

11. അഗ്നിജിഹ്വർ=അഗ്നിയോകുന്ന നോ�വോടുകൂടിയവൻ. യജനീയർ–�ദവന്മോർ.

12. വിപശ്ചിത്ത്–വിദ്വോൻ. വോഹനങ്ങൾ–അശ്വങ്ങൾ.
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സൂക്തം 22.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ആെരോരോ�ളോ, മനുഷ്യർക്ക് ആഹ്വോതവ്യൻ; വൃഷോവും, ബലവോനും, സത്യഭുത

നും ദോതോവും, ബഹുപ്രജ്ഞനും, കീഴമർത്തുന്നവനും, അധിപതിയും ആ�രോ; ആ

ഇന്ദ്രെനഞോൻ ഇങ്ങെനസ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (1)
എതിർത്തവെരഅമർത്തുന്ന,കടക്കുന്ന, മലകളിൽ മരുവുന്നഅലംഘ്യശോസ

നനോയ,ബലിഷ്ഠനോയതന്തിരുവടിെയത്തെന്നയോണ�ല്ലോ,ഞങ്ങളുെട പൂർവപിതോ

ക്കൾ–�മധോവികളോയഏഴു നവഗ്വന്മോർ–അന്നെമോരുക്കി സ്തുതിച്ചത്. (2)
ആഇന്ദ്ര�നോടുഞങ്ങൾ വളെര വീര�രോടുംആൾക്കോ�രോടും വളെര യശ�സ്സോ

ടുംകൂടിയ ധനം യോചിയ്ക്കുന്നു: ഹര്യശ്വ, അങ്ങ് അച്ഛിന്നവും അക്ഷീണവും സുഖകരവു

മോയഅതുഞങ്ങെളആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കോൻ െകോണ്ടുവന്നോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, പണ്ട് അങ്ങെയസ്തുതിച്ചവർ ഒരുസുഖം �നടിയ�ല്ലോ; അതുഞങ്ങൾക്കു

പറഞ്ഞുതരിക! ദുർദ്ധര, പരന്തപ, പുരുഹൂത, പുരുധന, അസുരഘ്നനോയ ഭവോനുള്ള

ഭോഗം ഏതോണ്, അന്നം ഏതോണ്? (4)
വജ്ര�മന്തി �തരിലിരിയ്ക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രെന, ബഹുഗ്രഹീതോവിെന ബഹുകർമ്മോ

വിെന, ബലപ്രദെന ആരുെട കർമ്മയുക്തമോയ വർണ്ണനസ്തവം പൂജിയ്ക്കുന്നു�വോ;

അവൻഅന്നം �നടും, അമിത്രെനഎതിർക്കും. (5)
സ്വന്തംഓജസ്സും നല്ല �തജസ്സുമുള്ള മഹോ�ന,ആ മോയെകോണ്ടുവളർന്നഅവ

െനയും, മുറുെക ഉറപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട അക്ഷയ(പുരി)കെളയും അങ്ങ് മ�നോ�വഗമുള്ള ധർ

ഷകമോയ വജ്രംെകോണ്ടുടച്ചുവ�ല്ലോ! (6)
ബലിഷ്ഠനോയ ആ പഴയ ഭവോെന പഴമക്കോർ�പോെല, ഞോൻ അതിനൂതന

മോയ സ്തുതിെകോണ്ടു വലുപ്പംെവപ്പിയ്ക്കോൻ �നോക്കോം: ആ അപ്ര�മയനും �ശോഭനവോ

ഹനനുമോയ ഇന്ദ്രൻഞങ്ങെളഎല്ലോദ്ദുർഗ്ഗങ്ങളും കടത്തെട്ട! (7)
വൃഷോ�വ, അങ്ങ് �ദ്രോഹികളുെട ദിവ്യഭൗമോന്തരീക്ഷവസതികളിൽ തീ െവച്ചോ

ലും–എല്ലോടത്തുംഅവെര �തജസ്സുെകോണ്ടുചുട്ടോലും–ബ്രഹ്മ�ദ്വഷികൾക്കോയി, ഭൂമി

യും അന്തരിക്ഷവും കത്തിച്ചോലും! (8)
ജ്വലിക്കുന്ന കോഴ്ചയുള്ളവ�ന, ഇന്ദ്ര, വിണ്ണിലും മന്നിലുമുള്ള ജനങ്ങളുെട രോജോ

വോണ�ല്ലോ, നിന്തിരുവടി: ജര�യശോത്തവ�ന, വജ്രം വലംകയ്യിെലടുക്കുക; എല്ലോ

മോയകെളയും അരിയുക! (9)
ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾക്കുപറ്റലെര പിന്നിടോൻ, അഹിംസിതമോയി ഇണങ്ങി�ച്ചരുന്ന

മഹോ�ക്ഷമെത്ത െകോണ്ടുവന്നോലും: വജ്രിൻ, ഇതു െകോണ്ടോണ�ല്ലോ, അങ്ങ് കർമ്മ

രഹിതമോയ മനുഷ്യവർഗ്ഗെത്ത കർമ്മയുക്തമോക്കിയതും, �വരികെള �ശോഭനമോം

വണ്ണം വധിച്ചതും! (10)
പുരുഹൂത, വിധോതോ�വ, പ്രയഷ്ടവ്യ, അവിടുന്നു വിശ്വവ�രണ്യങ്ങളോയ അശ്വ

ങ്ങളിലൂ�ട ഞങ്ങളിൽ വന്നോലും–അസുരനോ�ലോ സുരനോ�ലോ തടയെപ്പടോത്ത

അവയിലൂ�ട �വഗത്തിൽഎെന്റഅടുക്കെലയ്ക്കു �പോന്നോലും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
1. അധിപതി–�ലോകങ്ങളുെട.
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2. കടക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള പിന്നിടുന്ന. നവഗ്വന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. അന്നം–ഹവിസ്സ്.
3. ഒടുവിെല വോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അതു–ധനം.

5. അമിത്രൻ=ശത്രു.
6. അവൻ–വൃത്രൻ.
7. രണ്ടോംവോക്യം പ�രോക്ഷം.
8. ദിവ്യഭൗമോന്തരീക്ഷവസതികൾ–�ദ്യോവിലും ഭൂവിലും അന്തരിക്ഷത്തിലുമുള്ള പോർപ്പിട

ങ്ങൾ. ബ്രഹ്മ�ദ്വഷികൾക്കോയി–ബ്രഹ്മ�ദ്വഷികെള ചുെട്ടരിപ്പോൻ.

10. ഇതു–�ക്ഷമം.
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സൂക്തം 23.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര, �സോമം പിഴിഞ്ഞു മഹത്തോയ �സ്തോത്രവും ഉക്ഥവും െചോല്ലു�മ്പോളോണ

�ല്ലോ, മഘവൻ, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി സജ്ജനോയിട്ട് ഇരുഹരികെള പൂട്ടി, തൃക്കയ്യിൽ

വജ്രവുെമടുത്ത് എഴുന്നള്ളുക! (1)
ഇന്ദ്ര, അ�പ്പോളോണ�ല്ലോ, വിണ്ണിൽ ശൂര�സവ്യമോയ യുദ്ധത്തിൽ െച�ല്ലണ്ടിയി

രിെയ്ക്ക, ഭവോൻ പിഴിഞ്ഞവെന രക്ഷിയ്ക്കുന്നതും; ഇന്ദ്ര, അ�പ്പോളോണ�ല്ലോ, ഒരുെമ്പടു

ന്ന ദസ്യുക്കെള ഭവോൻ ഭയെമന്നി�യ, ഭയെപ്പടുന്ന കർമ്മകുശലന്നു കീെഴ്പടുത്തുന്ന

തും! (2)
�സ്തോതോവിെന �നർവഴിയ്ക്കു െകോണ്ടുനടക്കുന്ന കരുത്തനോയ ഇന്ദ്രൻ �സോമ

നീർ നുകരെട്ട! പിഴിഞ്ഞ യജ്ഞകുശലന്നു �ലോകം കല്പിയ്ക്കെട്ട; പുകഴ്ത്തുന്ന �സ്ത്രോത്ര

കോരനും ധനം നല്കെട്ട! (3)
�സോമംകുടിയ്ക്കുന്ന�ഗോപ്രദനോയവജ്രപോണിഇരുഹരികളിലൂ�ടഇത്രയുംസവ

നങ്ങളിൽഎഴുന്നള്ള�ട്ട; മനുഷ്യഹിതനോയിബഹുവീരോന്വിതനോയപുത്രെനകല്പിച്ചു

നല്കെട്ട; �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു വരുത്തെപ്പ�ടണ്ടവൻ പോടുന്നവെന്റസ്തുതി �കട്ടരുള

െട്ട! (4)
നെമ്മ �പോറ്റി�പ്പോരുന്ന പുരോതനനോയ ഈ ഇന്ദ്രന്നു �വണ്ടുന്നതു യോെതോ

�ന്നോ, അതുഞങ്ങൾ െചയ്യുന്നു: ഇന്ദ്രന്നോയി �സോമം പിഴിഞ്ഞുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു; ഉക്ഥം

െചോല്ലി, വളർച്ച വരുത്തുന്നഹവിസ്സും അർപ്പിയ്ക്കുന്നു. (5)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു �സ്തോത്രങ്ങെള വർദ്ധകങ്ങളോക്കിയിട്ടുണ്ട�ല്ലോ; അപ്രകോര

മുള്ളവ ഞങ്ങൾ ആ�ലോചിച്ചു െചോല്ലിെക്കോള്ളുന്നു–നീർനുകരുന്നവ�ന, ഞങ്ങൾ

�സോമം പിഴിഞ്ഞ്, അതീവ സുഖകരങ്ങളും രമണീയങ്ങളുമോയ �സ്തോത്രങ്ങളും ഹവി

സ്സുകളും അർപ്പിയ്ക്കോം. (6)
ഇന്ദ്ര, ആ വിളയോടുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങളുെട പു�രോഡോശം �നോക്കുക; തയിരും

മറ്റും �ചർത്ത �സോമനീർ കുടിയ്ക്കുക; യജമോനെന്റഈ ദർഭയിലിരിയ്ക്കുക; ഭവൽകോമ

െന്റ �ലോകം വലുതോക്കുക! (7)
ബലിഷ്ഠ, അങ്ങെനഅവിടുന്നു യ�ഥഷ്ടം മത്തടിയ്ക്കുക: ഞങ്ങളുെടഈ �സോമ

ങ്ങളും ഈ �സ്ത്രോത്രങ്ങളും പുരുഹൂതനോയ ഭവോെന പ്രോപിയ്ക്കെട്ട; ഇന്ദ്ര, ഈ സ്തുതി,

രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി, ഭോവോങ്കലണയെട്ട! (8)
സഖോക്ക�ള, നിങ്ങൾ �സോമംപിഴിഞ്ഞ്,ഈദോതോവോയഇന്ദ്രെന �വണ്ടു�വോ

ളം നിറയ്ക്കുവിൻ: വളെരക്കൂട്ടം അവിെടയിരിയ്ക്ക�ട്ട, നെമ്മപ്പുലർത്തോൻ; പിഴിഞ്ഞവ

െന രക്ഷിപ്പോൻ ഇന്ദ്രൻ മടിയ്ക്കില്ല! (9)
ഹവിർദ്ധനന്ന് ഒരീശ്വരനോയ ഇന്ദ്രെന, �സോമം പിഴിഞ്ഞ�പ്പോൾ, ഭരദ്വോജൻ

ഇങ്ങെന സ്തുതിച്ചു: �സ്തോതോവിെന ഇന്ദ്രൻ നല്ല വഴിയ്ക്കയയ്ക്കണം; വിശ്വവ�രണ്യങ്ങ

ളോയ ധനങ്ങളും നല്കണം! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
2. പിഴിഞ്ഞവൻ–�സോമം.

4. ഇത്രയും–മൂന്ന് കല്പിച്ചുനല്കെട്ട–യജമോനന്ന്. വരുത്തെപ്പ�ടണ്ടവൻ–ഇന്ദ്രൻ.
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5. ഇന്ദ്രന്നു �വണ്ടുന്നത്–ഇന്ദ്രൻ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന �സ്തോത്രവും മറ്റും.

6. വർദ്ധകങ്ങൾ–തനിയ്ക്കു വളർച്ചവരുത്തുന്നവ.

7. ഭവൽകോമെന്റ–അങ്ങയ്ക്കോയി യജ്ഞംെചയ്യുന്നവെന്റ.

8. രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി–ഞങ്ങളുെട.
9. �സ്തോതോക്ക�ളോട്:
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സൂക്തം 24.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�സോമയോഗങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രെന്റ മത്തും �സ്തോത്രവും ഉക്ഥവും വർഷകമോയിത്തീ

രുന്നു: മനുഷ്യർ ഉക്ഥങ്ങൾെകോണ്ടു സ്തുതി�യ്ക്കണ്ടവനോകുന്നു, �സോമപോയിയും ഋജീ

ഷവോനുമോയ മഘവോവ്; സ്തുതികളുെട രോജോവോണ്. അക്ഷീണരക്ഷകനുമോണ്, ആ

സ്വർഗ്ഗസ്ഥൻ! (1)
നിഹന്തോവും, വീരനും, വിശുദ്ധജ്ഞോനനും, മനുഷ്യഹിതനും, നരർക്കു സ്തു

ത്യനും. സ്തുതി �കൾക്കുന്നവനും, �സ്തോതോവിെന പരെക്ക രക്ഷിയ്ക്കുന്നവനും–

സ്തുതികോരെന തോങ്ങുന്നവനും–വസുവുമോയ ആ അന്നവോൻ യജ്ഞത്തിൽ സ്തുതി

യ്ക്കുെപ്പട്ടോൽഅന്നം കല്പിച്ചുതരും! (2)
ശൂര, മഹോനോയ പുരുഹൂത, അച്ചുതണ്ട് ഇരുചക്രങ്ങെളെയന്ന�പോെല, അങ്ങ

യുെട മഹിമ വോനൂഴികെള കവിച്ചുനില്ക്കുന്നു; ഇന്ദ്ര,അങ്ങയുെടബഹുരക്ഷകൾ, വൃക്ഷ

ത്തിെന്റ െകോമ്പുകൾ�പോെല മുളച്ചുവരുന്നു! (3)
ബഹുകർമ്മോ�വ, ബുദ്ധിമോനോയ ഭവോെന്റ ശക്തികൾ, �ഗോക്കളുെട മോർഗ്ഗ

ങ്ങൾ �പോെല പരക്കുന്നവയോകുന്നു; �ശോഭനദോനനോയ ഇന്ദ്ര, �പക്കിടോങ്ങളു

െട െനടുംകയറുകൾ�പോെല ബന്ധകങ്ങളുമോകുന്നു, ബന്ധിയ്ക്കെപ്പടോത്തവയുമോകു

ന്നു! (4)
ഇന്ദ്രൻ, ഇെന്നോന്നു, നോെള മെറ്റോന്ന്, ഇങ്ങെന നല്ലതും ചീത്തയും �പർത്തു

�പർത്തു െചയ്യും. മിത്രൻ, വരുണൻ, പൂഷോവ്, സവിതോവ് എന്നിവരും ഇവിെട നമു

ക്കു കോമ്യഫലം കിട്ടിയ്ക്കെട്ട! (5)
ഇന്ദ്ര, ഉക്ഥം, ഹവിസ്സ് എന്നിവെകോണ്ട് (ആളുകൾ) ഭവോങ്കൽനിന്നു, മലമുക

ളിൽനിന്നു െവള്ളെമന്ന�പോെല, (ഇഷ്ടം) �നടിയിരിയ്ക്കുന്നു. �സ്തോത്രവോഹ്യ,ആ ഭവോ

ങ്കൽ അ�ന്നച്ഛുക്കൾഈ �ശോഭന സ്തുതികളോൽ, കുതിരകൾ യുദ്ധത്തിെലന്ന�പോ

െലഅണയുന്നു! (6)
ഈ ഇന്ദ്രെന സംവത്സരങ്ങ�ളോ മോസങ്ങ�ളോ കിഴവനോക്കില്ല; ദിവസങ്ങളും

െമലിയിയ്ക്കില്ല. തടിച്ചെതങ്കിലും തെന്റ തിരുവുടൽ �സ്തോ�മോക്ഥസ്തുതിമൂലം തടിയ്ക്ക

െട്ട! (7)
സ്തുതിക്കെപ്പടുന്ന ഇന്ദ്രൻ ദൃഢഗോത്ര�ന്നോ,സ്ഥിര�ന്നോ, ഒരുെമ്പടുന്ന ദസ്യു�പ്ര

രിത�ന്നോ വണങ്ങില്ല: അവിെടയ്ക്കു മോമലകളും സുഗമങ്ങളോണ്; ആഴത്തിലും നില

കിട്ടും! (8)
ബലവോ�ന, �സോമം നുകരുന്നവ�ന, അവിടുന്ന് ആഴവും പരപ്പുമുള്ള (മന

സ്സോൽ)ഞങ്ങൾക്കുെകോറ്റും െകല്പും തരിക; ഉപദ്രവിക്കോെത,അഹസ്സിലുംഅല്ലിലും

രക്ഷിപ്പോൻ ഒരുങ്ങിനില്ക്കുകയും െചയ്യുക! (9)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങ് �നതോവിെന യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷിപ്പോൻ വന്നു�ചരണം; ഇവിെടയും

അകലത്തുമുള്ളശത്രുവിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കണം–ഇ�ദ്ദഹെത്ത ഭവനത്തിലും വനത്തി

ലും ശത്രുവിൽനിന്നു രക്ഷിക്കണം! ഞങ്ങൾ നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി ഒരു നൂറ്റോണ്ടു

മത്തടിയ്ക്കുമോറോകെട്ട! (10)



[മ. 6: അ. 3: സൂ. 24] നോലോം അഷ്ടകം 51

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
1. വർഷകം=വൃഷ്ടിജനകം. അക്ഷീണരക്ഷൻ=ഒരിയ്ക്കലും ക്ഷയിയ്ക്കോത്ത രക്ഷക�ളോടുകൂടി

യവൻ.

2. നിഹന്തോവ്–ശത്രുക്കെള ഹനിയ്ക്കുന്നവൻ. വസു–വോസസ്ഥോനം നല്കുന്നവൻ.

4. ശക്തികൾ=കഴിവുകൾ. പരക്കുന്നവയോകുന്നു–മോടുകൾ �മഞ്ഞു�മഞ്ഞ് അകലെത്ത

യ്ക്കു �പോകുമ�ല്ലോ. നീണ്ട ഓ�രോ കയറി�ന്മലും അ�നകം �പക്കുട്ടികെള െകട്ടും; അതു

�പോെല, ഭവോെന്റഓ�രോ ശക്തിയുംഅ�നകശത്രുക്കെളബന്ധിയ്ക്കുന്നു. അവയ്ക്കു (ശക്തി

കൾക്കു) ബന്ധനം (തടവു) വരില്ലതോനും.

5. നല്ലത്–മഴ െപയ്യിയ്ക്കലും മറ്റും. ചീത്ത–ഇടിത്തീയ്യു വീഴ്ത്തലും മറ്റും. ഇന്ദ്രെന്റ വരുതിയിലു

ള്ളവരോണ�ല്ലോ, മിത്രോദികൾ.

7. തടിയ്ക്കെട്ട–വീണ്ടും വളരെട്ട. ഇന്ദ്രൻ നിത്യതരുണനും, പ്രവൃദ്ധനുമോെണന്നുസോരം.

8. സ്ഥിരൻ–യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവൻ. ദസ്യു�പ്രരിതൻ=ദസ്യുക്കളോൽ, കർമ്മര

ഹിതരോൽ പ്ര�ചോദിതൻ.

10. �നതോവ്–കർമ്മി, �സ്തോതോവ്.
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സൂക്തം 25.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ബലവോ�ന, ഇന്ദ്ര, തോന്നതും മികച്ചതുംഇടത്തരവുമോയ രക്ഷകളുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോ

ങ്കൽ; അവെകോണ്ടു യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചോലും; ഉഗ്ര, മഹോനോയ ഭവോൻ

ഈഅന്നങ്ങളുംഞങ്ങൾക്കുതരണം! (1)
ഇന്ദ്ര, ഇവെകോണ്ടു ഭവോൻ (ഞങ്ങളുെട) െകോല്ലുംപടെയ വലയ്ക്കോെത, അരോതി

യുെട അരിശം അറുത്തുകളയണം; ഇവെകോണ്ട്, എങ്ങുമുള്ള എതിരോളികളോയ വി

ധ്വംസകെരെയല്ലോം അങ്ങ് കർമ്മിയ്ക്കു�വണ്ടി െകോെന്നോടുക്കണം! (2)
ഇന്ദ്ര, ജ്ഞോതിക�ളോ അജ്ഞോതിക�ളോ എതിർത്തു�കറി �ദ്രോഹിപ്പോെനോരു

െമ്പട്ടോൽ, അവരുെട ബലം ഭവോൻ അകറ്റണം, വീര്യം െകടുക്കണം, പിന്തിരിപ്പിയ്ക്ക

ണം! (3)
രണ്ടു ഭോസുരോംഗന്മോർ പുത്ര�ന്നോ പൗത്ര�ന്നോ �ഗോക്കൾ�ക്കോ െവള്ളത്തി

�ന്നോ കൃഷിനിലങ്ങൾ�ക്കോ �വണ്ടി, അട്ടഹസിച്ചും വോദിച്ചും െപോരുതിത്തുടങ്ങി

യോൽ, അവരിൽഅശുരൻതെന്നയും ശൂരെനഅടിച്ചിടിച്ചു െകോന്നുകളയും! (4)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ�യോട് ഒരു ശൂര�നോ, ഒരു ഹന്തോ�വോ, ഒരു ധർഷക�നോ, അങ്ങ

�യോട് ഒരു �ക്രോധംപൂണ്ട �യോധ�നോ െപോരുതിയിട്ടില്ല. ഇവരിൽആരുമില്ല, അങ്ങ

െയ്ക്കോത്തവൻ. ജനിച്ചിട്ടുള്ളഅക്കൂട്ടെരെയല്ലോം അങ്ങ് കീഴടക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു! (5)
മഹത്തോയ നി�രോധത്തി�ന്നോ, ആൾക്കോ�രോടുകൂടിയ ഗൃഹത്തി�ന്നോ ഒരു

െമ്പട്ടു െപോരുതുന്ന രണ്ടു�പരിൽെവച്ചു, ധനത്തിന്ന് ഉടമസ്ഥനോകുന്നത്, ആരുെട

യജ്ഞത്തിൽ കർമ്മികൾസ്തുതിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവന�ത്ര! (6)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെടആളുകൾ വിറച്ചു�പോയോൽ, അങ്ങ് െചന്ന് അവെര രക്ഷിയ്ക്ക

ണം; ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങെള എത്തിയ്ക്കുന്ന �നതൃമുഖ്യന്മോർ, ഞങ്ങെള പുരസ്കരിച്ച �സ്തോതോ

ക്കൾഎന്നിവെരയും! (7)
ഇന്ദ്ര, യജനീയ, മഹോനോയ അങ്ങയുെട ഐശ്വര്യത്തിന്നോയി അങ്ങയ്ക്കു നല്ക

െപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു–വൃത്രവധത്തിന്നു, യുദ്ധത്തിൽ വീര്യം, ബലം എന്നിെതല്ലോം �ദവന്മോ

രോൽസത്യമോയി അങ്ങയ്ക്കു നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. (8)
ഇന്ദ്ര, ഇങ്ങെന അവിടുന്നു ഞങ്ങളുെട �സനകെള യുദ്ധങ്ങളിലിറക്കുക; �ദ്രോ

ഹിയ്ക്കുന്നഅസുരെരകീഴടക്കുക. ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടിെയസ്തുതിയ്ക്കുന്നഭരദ്വോജർഅന്ന

വും പോർപ്പിടവും തീർച്ചയോയി �നടുമോറോകണം. (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. ഭവോങ്കൽ=അങ്ങയുെടപക്കൽ.
2. ഇവ–ഞങ്ങളുെട സ്തുതികൾ. െകോല്ലുംപട–ശത്രുക്കെള െകോല്ലുന്ന �സന്യം. വലയ്ക്കോ

െത–രക്ഷിച്ച് എന്നർത്ഥം. വിധ്വംസകർ–കർമ്മനോശകർ.

3. ജ്ഞോതികൾ=�ശഷക്കോർ.

4. അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചോൽഅശൂരൻ�പോലും ശൂരെന െകോല്ലും.
6. സ്തുതിയ്ക്കുന്നു–ഇന്ദ്രെന. പിണങ്ങിയ രണ്ടു�പരിൽ ഇന്ദ്രസ്തുതിപ്രവർത്തകൻ ആ�രോ,

അയോൾക്കോവും ധനലബ്ധി.
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7. വിറച്ചു�പോയോൽ–ശത്രുഭയംമൂലം. എത്തിയ്ക്കുന്ന–ഭവോങ്കലണയ്ക്കുന്ന എന്നിവെരയും–

രക്ഷിക്കണം.

9. ഭരദ്വോജർ–ഭരദ്വോജ�ഗോത്രക്കോർ.
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സൂക്തം 26.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര, �കൾക്കുക: അങ്ങെയ നീരോടിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മഹത്തോയ അന്നത്തിനു

�വണ്ടി വിളിയ്ക്കുന്നു. ആളുകൾ യുദ്ധത്തിൽ ഒത്തു�ചർന്നോൽ, അങ്ങ് ഒടുക്കെത്ത ദിവ

സത്തിൽബലവത്തോയ രക്ഷഞങ്ങൾക്കരുളണം! (1)
ഇന്ദ്ര, ഹവി�സ്സോടുകൂടിയ വോജിനീപുത്രൻ, കി�ട്ടണ്ടുന്ന മഹത്തോയ അന്നത്തി

ന്നു�വണ്ടി അങ്ങെയ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു; ഉപദ്രവംവരു�മ്പോൾ സജ്ജനപോലകനും (ദുർ

ജ്ജന) നോശകനുമോയ അങ്ങെയസ്തുതിയ്ക്കുന്നു; �ഗോക്കൾക്കു�വണ്ടി, മുഷ്ടിയുദ്ധം െച

യ്യു�മ്പോൾഅങ്ങെന �നോക്കുന്നു! (2)
അങ്ങ് ഉശനസ്സിെന അന്നലോഭത്തിന്നയച്ചു; അങ്ങ് (ഹവിസ്സു) നല്കിയ കുത്സ

ന്നു�വണ്ടി ശുഷ്ണെന അരിഞ്ഞു; അങ്ങ് അതിഥിഗ്വന്നു സുഖം വരുത്തോൻ ‘മർമ്മര

ഹിത’െന്റ തല െകോയ്തു! (3)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് ഒരു വമ്പിച്ച പട�ത്തർ െകോണ്ടുവന്നു, പത്തുനോൾ െപോരുതിയ

വൃഷഭെന രക്ഷിച്ചു; അങ്ങ് തുഗ്രെന �വതസു�വോെടോപ്പം വധിച്ചു; അങ്ങ് സ്തുതിച്ച തു

ജിെയ തഴപ്പിച്ചു! (4)
ഇന്ദ്ര, നിഹന്തോവോയ ഭവോൻ അെച്ചയ്തതു സ്തുത്യംതെന്ന: ശൂര, അങ്ങ് നൂറുമോ

യിരവും �പെര പിളർത്തിയ�ല്ലോ; അങ്ങ് മല�മൽനിന്നിറങ്ങിയ മുടിയനോയ ശംബ

രെന വധിച്ചു; അങ്ങ് വിചിത്രരക്ഷകൾ െകോണ്ടു ദി�വോദോസെന രക്ഷിച്ചു! (5)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് ശ്രദ്ധെകോണ്ടും �സോമംെകോണ്ടും ഇമ്പംപൂണ്ടു, ദഭീതിയ്ക്കു�വണ്ടി ചു

മുരുവിെന ഉറക്കി; അങ്ങ് പിഠീനസ്സിന്നു രജിെയെകോടുക്കോൻ, ബുദ്ധികൗശലത്ത

ലോൽഅറുപതിനോയിരത്തിെന ഒപ്പംെകോന്നു! (6)
വീര�രോടുകൂടിയവ�ന, അതിബലവോ�ന, ഇന്ദ്ര, മുപ്പോരിന്നുടമയും തടവിലോക്കു

ന്നവനുമോയഭവോനോൽ (നല്കെപ്പട്ട)യോെതോന്നിെനവീരന്മോർസ്തുതിക്കുന്നു�വോ; ഭവോ

െന്റ ആ മികച്ച സുഖവും ബലവും ഞോനും �സ്തോതോക്ക�ളോെടോന്നിച്ച് അനുഭവിയ്ക്കുമോ

റോകണം! (7)
ഇന്ദ്ര, പൂജനീയ, അങ്ങയുെട സഖോക്കളോയ ഞങ്ങൾക്ക്, ഈ ധനത്തിന്നുള്ള

�സ്തോത്രത്തിൽ പ്രിയം െപരുകുമോറോകണം. പ്രതർദ്ദനെന്റ പുത്രൻക്ഷത്രശ്രീ ശത്രു

നിഗ്രഹത്തിലും വിത്തസംഗ്രഹത്തിലും മികച്ചവനോയിത്തീരെട്ട! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
1. നീരോടിയ്ക്കുന്ന–�സോമനീർെകോണ്ടഭി�ഷചിയ്ക്കുന്ന.
2. വോജിനി–ഭരദ്വോജെന്റഅമ്മ. �നോക്കുന്നു–സോഹോയ്യത്തിന്ന്.

3. അയച്ചു–ലബ്ധോന്നനോക്കി. അതിഥിഗ്വൻ=ദി�വോദോസൻ. മർമ്മരഹിതെന്റ–തെന്റ �ദ
ഹത്തിൽ മർമ്മമിെല്ലന്നു, തോൻ മരിയ്ക്കിെല്ലന്നു, കരുതി�പ്പോന്ന ശംബരെന്റ.

4. വൃഷഭൻ–ഒരു രോജോവ്. തുഗ്രനും �വതസുവും–അസുരന്മോർ. തുജി–ഒരു രോജോവ്.
5. നൂറുമോയിരവും�പോെര–ശംബരെന്റഅനുചരന്മോെര. മുടിയൻ–കർമ്മനോശകൻ.
6. ശ്രദ്ധ–സോദരമനുഷ്ഠിച്ച കർമ്മങ്ങൾ. ദഭീതി–ഒരു രോജോവ്. ഉറക്കി–െകോന്നു. പിഠീന
സ്സ്–ഒരു രോജോവ്(?). രജി–ഒരു കന്യകയുെട�യോ രോജ്യത്തിെന്റ�യോ �പർ.

7. തടവിലോക്കുന്നവൻ–ശത്രുക്കെള. വീരന്മോർ–�സ്തോതോക്കൾ.
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8. ക്ഷത്രശ്രീ എന്ന രോജോവിെന്റ പു�രോഹിതന�ത്ര, ഭരദ്വോജൻ.
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സൂക്തം 27.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും ദോനവും �ദവത.

ഇന്ദ്രൻ ഇതിനോൽ മത്തു പൂണ്ടിട്ട് എന്തു െചയ്തു? ഇതു കുടിച്ചിട്ട് എന്തു െചയ്തു?

ഇതി�നോടിണങ്ങിയിട്ട് എന്തു െചയ്തു? ഇതിെന്റ ഇടത്തിൽ മുമ്പുസ്തുതിച്ചവർക്കു ഭവോ

ങ്കൽനിന്ന് എന്തു കിട്ടി? ഇ�ന്നത്തവർക്ക് എന്തുകിട്ടി? (1)
ഇന്ദ്രൻ ഇതിനോൽ മത്തു പൂണ്ടിട്ടു നല്ലതു െചയ്തു; ഇതു കുടിച്ചിട്ടു നല്ലതു െചയ്തു;

ഇതി�നോടിണങ്ങിയിട്ടു നല്ലതു െചയ്തു. ഇതിെന്റ ഇടത്തിൽ മുമ്പുസ്തുതിച്ചവർക്കു ഭവോ

ങ്കൽ നിന്നു നല്ലതു കിട്ടി; ഇ�ന്നത്തവർക്കും നല്ലതു കിട്ടി! (2)
മഘവൻ, ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട മഹത്ത്വെമോന്നും ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടോ; മഘവ

ത്ത്വവും അറിഞ്ഞുകൂടോ–അങ്ങയുെട സ്തുത്യമോയ ഏെതോരു ധനവും അറിഞ്ഞുകൂടോ:

ആർ കണ്ടു, അങ്ങയുെട മിടുക്കു്? (3)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് വരശിഖെന്റ പുത്രന്മോെര വധിച്ചുവ�ല്ലോ, അങ്ങയുെട ആ വീര്യം

(ഞങ്ങൾക്കു്) അറിയോം: അങ്ങ്ആഞ്ഞുവിട്ട വജ്രത്തിെന്റ ശബ്ദത്തോൽത്ത�ന്ന �ക

മൻ പിളർന്നു�പോയി! (4)
ഇന്ദ്രൻ ചയമോനസൂനുവോയ അഭ്യോവർത്തിയ്ക്കു (ധനം) നല്കോനോണ്, വരശിഖ

െന്റപുത്രന്മോെരവധിച്ചത്: ഹരിയൂപീയയുെടകിഴക്കുവൃചീവോന്മോെര െകോന്ന�തോ�ട,

പടിഞ്ഞോറുകോരൻ �പടിച്ചു പിളർന്നു�പോയി! (5)
ഇന്ദ്ര, പുരുഹൂത, െകോറ്റിനു�വണ്ടി െകോല്ലോൻ പോഞ്ഞണഞ്ഞു പോത്രങ്ങളുടച്ച,

ചട്ടയിട്ടിരുന്ന വൃചീവോന്മോർ നൂറ്റിമുപ്പതു�പരും ഒപ്പം യവ്യോവതിയിൽെവച്ചു നിശ്ശൂന്യ

തയടഞ്ഞു! (6)
ആരുെട തിളങ്ങുന്ന രണ്ടു കുതിരകൾ നല്ല പുല്ലു �തടിത്തിന്നും െകോണ്ട് അന്ത

രിക്ഷത്തിൽ �മയുന്നു�വോ,അ�ദ്ദഹംവൃചീവോന്മോെര �ദവവോതവംശ്യന്നുകീെഴ്പടുത്തി

യിട്ടു, സൃഞ്ജർയന്നുതുർവശുവിെന െകോടുത്തു. (7)
അ�ഗ്ന, ധനവോനും സമ്രോട്ടുമോയ ചയമോനപുത്രൻ അഭ്യോവർത്തി �തരുകെള

യും സ്ത്രീകെളയും ഇരുപതു �ഗോമിഥുനങ്ങെളയും എനിയ്ക്കു തന്നിരിയ്ക്കുന്നു: നശിപ്പിയ്ക്കോ

വുന്നതല്ല, പൃഥുവംശ്യെന്റ ദക്ഷിണ! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. ഫലം കിട്ടോൻ�വകുന്നതിൽഅക്ഷമനോയിട്ട് ഋഷി ഇന്ദ്രെനആ�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നു: ഇത്–
�സോമനീർ. ഇതിെന്റ ഇടം–യോഗശോല; ഇതുമുതൽപ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

2. ഇന്ദ്രൻ ഋഷിയുെടഅഭീഷ്ടം നിറ�വറ്റി; തന്മൂലംസന്തുഷ്ടനോയ ഋഷിആ�ക്ഷപം പിൻവ
ലിയ്ക്കുന്നു:

3. മഘവത്ത്വം=ധനികത്വം.

4. വരശിഖൻ–ഒരസുരൻ. �കമൻ–വരശിഖപുത്രന്മോരിൽെവച്ചു മുന്തിയവൻ.
5. ചയമോനസുനു–ചയമോെനന്ന രോജോവിെന്റ മകൻ. അഭ്യോവർത്തി–മകനോയ രോജോവി

െന്റ �പർ. ഹരിയൂപീയ–ഒരു നദി�യോ, നഗരി�യോ. വൃചീവോന്മോർ–വരശിഖെന്റ ഒരു

പൂർവനോയവൃചീവോെന്റവംശത്തിൽജനിച്ചവർ, വരശിഖപുത്രന്മോർ. പടിഞ്ഞോറുകോരൻ

–ഹരിയൂപീയയുെട പടിഞ്ഞോറുഭോഗത്തുപോർത്തിരുന്ന �കമൻ.



[മ. 6: അ. 3: സൂ. 27] നോലോം അഷ്ടകം 57

6. െകോല്ലോൻ–അങ്ങെയ. പോത്രങ്ങൾ–യോഗത്തിന്നുള്ളവ. യവ്യോവതി–ഹരിയൂപീയയുെട

മെറ്റോരു �പർ. നിശ്ശൂന്യത–മരണം.

7. �ദവവോതവംശ്യൻ–�ദവവോതെന്റ വംശത്തിൽ ജനിച്ച അഭ്യോവർത്തി. സൃഞ്ജയൻ–

ഒരു രോജോവ്. തുർവശുവിെന െകോടുത്തു–സഹോയിപ്പോൻ.

8. അഭ്യോവർത്തിയുെട ദോനശീലത്വം ഋഷി അഗ്നിെയ അറിയിയ്ക്കുന്നു: �ഗോമിഥുനങ്ങൾ–

�പക്കളും കോളകളും. പൃഥുവംശ്യെന്റ–പൃഥുവിെന്റ കുലത്തിൽ പിറന്നവനോയ അഭ്യോ

വർത്തിയുെട.
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സൂക്തം 28.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; �ഗോവും ഇന്ദ്രനും �ദ

വത.

�ഗോക്കൾ വരെട്ട; ശുഭം തരെട്ട; െതോഴുത്തിൽ കിടക്കെട്ട; നെമ്മ �സ്നഹിയ്ക്കെട്ട.

കിടോങ്ങ�ളോടുകൂടിയ വളെര നോനോവർണ്ണകൾഇവിെട പുലർകോലത്ത് ഇന്ദ്രന്നോയി

കറക്കെപ്പടുമോറോകണം! (1)
ഇന്ദ്രൻ യജിയ്ക്കുന്നവന്നും സ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്നും (ധനം) കല്പിച്ചുെകോടുക്കും–സദോ

അരികിൽെച്ചന്നുത�ന്നെകോടുക്കും;അപഹരിയ്ക്കില്ല. അവരുെടധനംവീണ്ടുംവീണ്ടും

വർദ്ധിപ്പിച്ച്, ആ �ദവകോമന്മോെര അ�ഭദ്യവും അപ്രോപ്യവുമോയസ്ഥലത്തു പോർപ്പി

യ്ക്കും. (2)
ആ �ഗോക്കൾ �പോയ്ക്കളയരുത്; കള്ളൻ ഉപദ്രവിയ്ക്കരുത്; അവയ്ക്കു ശത്രുവിെന്റ

ആയുധ�മല്ക്കരുത് അവെയെക്കോണ്ടു �ദവന്മോെര യജിയ്ക്കുകയും െകോടുക്കുകയും െച

യ്യുന്ന ഉടമസ്ഥൻ െനടുനോൾഅവ�യോടുകൂടി വസിയ്ക്കെട്ട! (3)
െപോടി െപോന്തിയ്ക്കുന്നകുതിരആ �ഗോക്കെളസമീപിയ്ക്കുരുത്; വിശസനസംസ്കോ

രം അവെയസ്പർശിയ്ക്കരുത്. അവആയജിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ വിദൂരസ്ഥമോയഅഭയ

സ്ഥലെത്തയ്ക്കുനടെകോള്ളെട്ട! (4)
�ഗോക്കൾത�ന്നധനം;എനിയ്ക്കു് ഇന്ദ്രൻ�ഗോക്കെളതരെട്ട! �ഗോക്കളോണ്, മുഖ്യ

മോയ �സോമത്തിെന്റ ഭക്ഷ്യം. ആളുക�ള,ഈ �ഗോക്കളകുന്നു, ഇന്ദ്രൻ; ആ ഇന്ദ്രെന

ഞോൻഹൃദയംെകോണ്ടും മനസ്സുെകോണ്ടും ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു. (5)
�ഗോക്ക�ള, നിങ്ങൾ െമലിഞ്ഞവെനയും തടിപ്പിയ്ക്കുവിൻ; ശ്രീയില്ലോത്തവെനയും

സുന്ദരനോക്കുവിൻ. മംഗളമോയിശബ്ദിയ്ക്കുന്നനിങ്ങൾഗൃഹെത്തമംഗളമോക്കുവിൻ! നി

ങ്ങളുെട മഹത്തോയഅന്നമോണ്, സഭകളിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്നത്. (6)
നിങ്ങൾസന്തോനവതികളോകുവിൻ; നല്ലപുല്ലുതിന്നുവിൻ; നല്ലകുളത്തിെലെത

ളിെവള്ളം കുടിയ്ക്കുവിൻ. നിങ്ങെള കള്ളൻ�കക്കലോക്കരുത്; പുലിയും മറ്റും പിടിയ്ക്ക

രുത്; രുദ്രെന്റആയുധവും നിങ്ങളി�ലല്ക്കരുത് ! (7)
ഇത്ഈ �ഗോക്കെള തഴപ്പിയ്ക്കെട്ട–ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട വീര്യത്തിന്നു, കോളയുെട

�രതസ്സിെനയും തഴപ്പിയ്ക്കെട്ട! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. വരെട്ട–ഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിൽ. നോനോവർണ്ണകൾ–നനോനിറംപൂണ്ട�പക്കൾ.

2. ആ �ദവകോമന്മോെര–യഷ്ടോവിെനയും �സ്തോതോവിെനയും.

3. െകോടുക്കുകയും–ഇന്ദ്രന്നോയി.
4. കുതിരെയ കണ്ടോൽ �ഗോക്കൾ �പടിയ്ക്കും. വിശസനസംസ്കോരം–യോഗത്തിന്നു െകോ

ല്ലോൻ െചയ്യെപ്പടുന്ന കർമ്മം; �പക്കെള വിശസിച്ചുകൂടോ.

5. �സോമത്തിെന്റ ഭക്ഷ്യം–�സോമനീരിൽ �ഗോരസങ്ങൾ �ചർക്കുമ�ല്ലോ.

6. സഭകൾ–യോഗപരിഷത്തുകൾ. അന്നം–പോലും മറ്റും. വർണ്ണിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്–

ഉപ�യോഗിയ്ക്കെപ്പടുന്നെതന്നുസോരം.

7. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തിതെന്ന: രുദ്രൻ–കോലസ്വരൂപനോയ പര�മശ്വരൻ.
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8. ഇത്–ഈ സൂക്തം. �രതസ്സിെനയും–ചിനയുണ്ടോക്കുന്ന കൂറ്റന്നു �രതസ്സു തഴച്ചോ�ല,

�പക്കൾ െപറുകയുള്ളു; �പക്കൾ െപറ്റോ�ല, ക്ഷീരോദി ഹവിസ്സുകളോൽ ഇന്ദ്രൻ വീ

ര്യവോനോകയുമുള്ളു.

ആറോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: നോലോംഅഷ്ടകം
ഏഴോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 6 അനുവോകം 3
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സൂക്തം 29.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നിങ്ങളുെട ആളുകൾ സഖ്യത്തിന്നോയി, വലിയതനുഷ്ഠിച്ചു സ്തുതി െചോല്ലിെക്കോ

ണ്ട് ഇന്ദ്രങ്കൽ െചല്ലുന്നു: വലിയതു നല്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, വജ്രഹസ്തൻ;ആ രമണീയ

നോയ മഹോെനത്ത�ന്ന നിങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കോയി യജിയ്ക്കുവിൻ. (1)
തെന്റ കയ്യിൽ നിറെയയുണ്ട്, മനുഷ്യർക്കു �വണ്ടുന്നവ. �തരോളിയോയ തോൻ

െപോന്നിൻ�തരിലിരിയ്ക്കും: കടിഞോണുകൾതടിച്ച�കകളിലടക്കം; പൂട്ടെപ്പട്ട യുവോ

ശ്വങ്ങൾ വഴിയിൽ നടക്കും. (2)
�നതോ�വ, വിഭൂതിയ്ക്കോയി, പരിചരണം തൃക്കോല്ക്കൽഅർപ്പിയ്ക്കുന്നു. ബലത്തോൽ

കീഴമർത്തുന്നവനും വജ്രിയും ദക്ഷിണോയുക്തനുമോയ ഭവോൻകോഴ്ചയ്ക്കോയി നല്ല വടിവു

പൂണ്ടു, സൂര്യൻ�പോെല സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. (3)
യോെതോന്നു പിഴിയു�മ്പോളോ�ണോ, പു�രോഡോശവും മറ്റും പചിയ്ക്കുന്നതും, െപോരി

യവിെലോരുക്കുന്നതും, അന്നം ചമയ്ക്കുന്ന �നതോക്കൾസ്തുതിച്ചുെകോണ്ടും ഉക്ഥം െചോ

ല്ലിെക്കോണ്ടും �ദവകെള ഉപഗമിയ്ക്കുന്നതും; ആ �സോമം ഇന്ദ്ര�നോടു തു�ലോം �ചരു

ന്നു! (4)
അങ്ങയുെട ബലത്തിെന്റ അറ്റം കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല: അതു മഹത്ത്വംെകോണ്ടു

വോനൂഴികെള ചിെക്കന്നു �പടിപ്പിച്ചു, അതിെന, �സ്തോതോവു െവമ്പ�ലോെട ഹവിസ്സു

െകോണ്ടു യജിച്ചു, െവള്ളത്തിൽ �ഗോഗണെത്തെയന്ന�പോെല തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു! (5)
ഇത്രയും മഹോനോയഇന്ദ്രൻസുഖോഹ്വോതവ്യനോയി ഭവിയ്ക്കെട്ട: പച്ചയണക്കടയു

ള്ള തോൻ വന്നോലും വരോഞ്ഞോലും ധനം നല്കും; ഇങ്ങെനയുള്ള നിസ്തുല്യബലൻ വള

െര രക്ഷസ്സുകെളയും ദസ്യുക്കെളയും നിഹനിയ്ക്കെട്ട! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. യജമോന�രോട്; വലിയത്–മഹത്തോയ കർമ്മം; അടുത്ത വോക്യത്തിെല വലിയതിന്നു

മഹത്തോയ ധനം എന്നർത്ഥം.

2. �വണ്ടുന്നവ–ധനങ്ങൾ.
3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അർപ്പിയ്ക്കുന്നു–ഭരദ്വോജൻ, ദക്ഷിണോയുക്തൻ–ദക്ഷിണ�യോടു, �സ്തോ

തോക്കൾക്കു െകോടു�ക്കണ്ടുന്നധന�ത്തോടു, കൂടിയവൻ.

5. അതു–ബലം. െവള്ളത്തിൽ–െവള്ളത്തിലിറങ്ങിയ �ഗോഗണെത്ത ഇടയൻ െവള്ളം

കുടിപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

6. പച്ചയണക്കട–ഹരിതവർണ്ണങ്ങളോയഹനുക്കൾ. നല്കും–�സ്തോതോക്കൾക്ക്.
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സൂക്തം 30.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്രൻ വീരകർമ്മങ്ങൾക്കോയി വളെര വളെര വളർന്നു; ആ അപീഡ്യനോയ

ഏകൻ ധനം നല്കുന്നു. തന്തിരുവടി �ദ്യോവിെനയും ഭൂവിെനയും കവിച്ചു: തെന്റ പകു

തി മതി, വോനൂഴികൾ രണ്ടി�നോടും കിടനില്പോൻ! (1)
ഞോനി�പ്പോൾ തന്തിരുവടിയുെട തഴച്ച ബലെത്തസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. തോൻ െചയ്തവ

െയ ആരും തള്ളില്ല: ആ സുകർമ്മോവു സൂര്യെന നോളിൽ നോളിൽ കോണുമോറോക്കി;

ഉലകങ്ങൾക്കുവലുപ്പം കൂട്ടി! (2)
ഇന്ദ്ര, നദികൾക്കോയി കല്പിച്ചുെചയ്തത് ഇന്നും അന്നും നിലനില്ക്കുന്നു: അങ്ങ്

അവയ്ക്കുവഴി �തോണ്ടിയ�ല്ലോ! മലകൾ, ഉണ്ണോനിരിയ്ക്കുന്നവർ�പോെലഅനങ്ങോതോയി!

സുകർമ്മോ�വ, അങ്ങെന ഭവോൻ ഭുവനങ്ങെള ഉറപ്പിച്ചു. (3)
ഇന്ദ്ര, വോസ്തവംതെന്ന, അങ്ങെയ�പ്പോെല�യോ മീെത�യോ മെറ്റോരു �ദവനില്ല,

മനുഷ്യനില്ല: അങ്ങു െവള്ളം മൂടിക്കിടന്ന �മഘെത്ത പിളർത്തി; ജലങ്ങെള സമുദ്ര

ത്തിെലയ്ക്കു വിട്ടു! (4)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങു് �മഘത്തിെന്റ ഉറപ്പുടച്ചു, തടയെപ്പട്ടിരുന്ന ജലങ്ങെളഎങ്ങും ഒഴു

കിച്ചു; സൂര്യ�നയും ആകോശെത്തയും ഉഷസ്സിെനയും ഒപ്പം െവളിെപ്പടുത്തി, �ലോക

ത്തിെല പ്രജകൾക്കു െപരുമോളുമോയി! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
1. അപീഡ്യൻ=പീഡിപ്പിയ്ക്കോനശക്യൻ.
3. ഉണ്ണോനിരിയ്ക്കുന്നവർ നിശ്ചലരോകുമ�ല്ലോ.
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സൂക്തം 31.

ഭോരദ്വോജൻ സു�ഹോത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ശക്വരിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

(കോകളി)

മുഖ്യസമ്പത്തുകൾ�ക്കകനോം സ്വോമി നീ;

തൃക്കയ്യിൽ െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു, നീ �ലോകെര;

പുത്രന്നു, വീരപൗത്രന്നു, തണ്ണീർക്കുമോയ്

നൽസ്തവമുണ്ടിന്ദ്ര, െചോല്ലൂന്നു മോനുഷർ! (1)

അങ്ങെയ�പ്പടിെച്ചോഴുകുന്നി,െതമ്പോടു–

മന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്ന�ക്ഷോഭ്യ�തോയവും;

ഇന്ദ്ര, നീ െചെല്ക നടുങ്ങുന്നു, വോനൂഴി,

കുന്നുകൾ, കോടു–മുറപ്പുറ്റെതോക്കയും! (2)

ശൂരനോം ശുഷ്ണ�നോടിന്ദ്ര, സകുത്സനോയ്–

�പ്പോരോടി നീ; ര�ണ െകോന്നൂ, കുയവെന;

സൂരെന്റ �തർവട്ടടരിൽക്കവർന്നു നീ;

ദൂരീകരിച്ചൂ, ദുരിതകോരികെള! (3)

വിധ്വംസിയോം ശംബരെന്റെയോരുനൂറു

ദുർദ്ധർഷമോം പുരെമോട്ടുക്കുടച്ചു, നീ;

�സോമകൃത്തോം ദി�വോദോസന്നു,മീരിത–

�സ്തോമനോകും ഭരദ്വോജന്നുമെപ്പോ�ഴ,

�സോമനീരോകും വിലയ്ക്കു വോങ്ങെപ്പട്ട

ധീമൻ, ധനം നല്കിയ�ല്ലോ, മതിബലോൽ! (4)

സത്യ�യോധോന്വിതനബ്ഭവോൻ വൻ�പോരി–

നത്യുഗ്രമോം �തരി�ലറുകു,രുധന;

ഉത്തമോധ്വോ�വ, സരക്ഷനോെയങ്കൽ വ–

െന്നത്തുക; കീർത്തിമൻ, �കൾപ്പിയ്ക്ക, �ലോകെര! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
1. മുഖ്യസമ്പത്തുകൾ–ധനങ്ങളിൽെവച്ചു മികച്ച ധനങ്ങൾ. പുത്രന്നു–പുത്രനും വീരനോയ

പൗത്രനും തണ്ണീരുമുണ്ടോകോൻ. നൽസ്തവം–അങ്ങെയക്കുറിച്ച്.

2. �തോയം=ജലം.
3. സകുത്സനോയ്–കുത്സ�നോടുകൂടി. കുയവൻ–ഒരസുരൻ. ദുരിതകോരികൾ–രോക്ഷസോദികൾ.

4. �സോമകൃത്ത്–�സോമം ഉണ്ടോക്കിെവച്ചവൻ. ഈരിത�സ്തോമൻ–�സ്തോത്രം െചോല്ലിയ

വൻ. മതിബലോൽ–ബുദ്ധിമിടുക്കിനോൽ.

5. സത്യ�യോധോന്വിതൻ=യഥോർത്ഥഭട�രോടുകൂടിയവൻ. ഉത്തമോധ്വോ�വ–മികച്ച മോർഗ്ഗ

മുള്ളവ�ന. സരക്ഷൻ=രക്ഷ�യോടുകൂടിയവൻ. �കൾപ്പിയ്ക്ക �ലോകെര–ഞങ്ങെള �ലോ

കവിശ്രുതരോക്കിയോലും.
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സൂക്തം 32.

സു�ഹോത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ഏെറപ്പുകഴ്ത്തെപ്പ�ടണ്ടുന്ന വിദ്രുത–

കോരിയും, വജ്രിയും, വോയ്പുറ്റ െകല്പനും,

വീരനുമോമീ മഹോനുസുഖപ്രദം

ഭൂരിനവ്യസ്തവം െചോല്ലുന്നതുണ്ടുഞോൻ: (1)

അദ്രി പിളർത്തക്കവിസ്തുതൻ വീശിച്ചി,–

തർക്കെനെക്കോെണ്ടോളി രണ്ടുതോയോരിലും;

�ഗോക്കൾതൻ െകട്ടുമറുത്തോൻ, ശുഭധ്യോന–

മോർഗ്ഗരോം �സ്തോതോക്കൾ െമ�ന്മൽബ്ഭജിയ്ക്കയോൽ. (2)

സർവദോ മുട്ടു മടക്കിപ്പുകഴ്ത്തിയ

ഹവ്യദെരോത്തു �ഗോക്കൾക്കോയ്ജ്ജയിച്ചവൻ

വീഴ്ത്തി, െകല്പുറ്റ പുരങ്ങൾ കവിമിത്ര–

�മത്രീച്ഛയോൽക്കവിയോയപ്പുരുക്രിയൻ. (3)

സ്തുത്യഭിഗമ്യ, വൃഷോ�വ, പ്രജകൾതൻ

മ�ധ്യ പുകഴ്ത്തുന്നവങ്കൽശ്ശുഭത്തിനോയ്,

പുത്തൻബഡബോഗണത്തിലൂെട വരി–

കു,ത്തമോന്നങ്ങളും വൻെകല്പു�മന്തി നീ! (4)

അത്തുരോഷോട്ടിന്ദ്രനുദ്യൽബലൻഹയ–

യുക്തൻ െപോഴിയ്ക്കുന്നു! നീർ ദക്ഷിണോയ�ന;

ഇത്ഥം െപോഴിച്ച നീര�ക്ഷോഭ്യമോമിട–

െത്തത്തുന്നു, നിത്യം തിരിച്ചു�പോരോപ്പടി. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
1. വിദ്രുതകോരി–�വഗത്തിൽ െചയ്യുന്നവൻ.

2. അദ്രി–�ഗോക്കെള ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന മല. കവിസ്തുതൻ–കവികളോൽ, അംഗിരസ്സുകളോൽ,

സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട ഇന്ദ്രൻ. രണ്ടുതോയോരിലും–ദ്യോവോപൃഥിവികളിൽ ഒളി വിശീച്ചു. �സ്തോതോ

ക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ.

3. മുട്ടു മടക്കി–വണങ്ങി. ഹവ്യദർ–അംഗിരസ്സുകൾ. പുരങ്ങൾ–അസുരരുെട. കവിമിത്ര
�മത്രീച്ഛയോൽ–കവികളോയ മിത്രങ്ങളുെട (അംഗിരസ്സുകളുെട  ) �മത്രിയ്ക്കു�വണ്ടി. പു

രുക്രിയൻ–ബഹുകർമ്മോവ്.

4. സ്തുത്യഭിഗമ്യ–സ്തുതികൾെകോണ്ടുപ്രോപ്യനോയു�ള്ളോ�വ. പുകഴ്ത്തുന്നവങ്കൽ–�സ്തോതോവിെന്റ

അടുക്കൽ വരിക. ബഡബ=െപൺകുതിര. എന്തി–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

5. തുരോഷോട്ട്–ഇന്ദ്രപര്യോയം: ഹിംസകെര അമർത്തുന്നവൻ. ദക്ഷിണോയ�ന–

ദക്ഷിണോയനകോലത്തു നീർ െപോഴിയ്ക്കുന്നു, മഴ െപയ്യുന്നു. അ�ക്ഷോഭ്യമോമിടത്ത്–

സമുദ്രത്തിൽ. തിരിച്ചു�പോരോപ്പടി–തിരി�യ�പോരലില്ലോെത.
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സൂക്തം 33.

ഭോരദ്വോജൻ ശുന�ഹോത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

സ്വശ്വനോയ്�പ്പോരിൽ നല്ലശ്വെത്ത വീഴ്ത്തണം;

െവച്ചമർ�ത്തണ,െമതിർത്തശത്രുക്കെള;

അത്ര െകല്പു�ള്ളോെന നല്കി,ന്ദ്ര,ഞങ്ങൾക്കു

ഭദ്രെന, ത്യോഗിെയ,സ്സൂരിെയ, വർഷക! (1)

അങ്ങെയയ�ല്ലോ പുകഴ്ത്തി വിളിയ്ക്കുന്നു,

സംഗ�ര ത്രോണനത്തിന്നിന്ദ്ര, മോനുഷർ:

െകോന്നോൻ, പണികെള �മധോഢ്യെരോത്തു നീ;

െകോറ്റു നിൻരക്ഷയിൽ നില്ക്കി�ല: �കവരൂ! (2)

ശൂര, നീ െകോന്നൂ, മുടിയ്ക്കുന്ന ശത്രുക്ക,–

ളോര്യരോം ഛോദകരീയിരുകൂട്ടെര;

കോടുകെള�പ്പോലറുക്കു�മ, ശസ്ത്രങ്ങൾ

ഗോഢമയച്ചിന്ദ്ര, �നതൃ�നതോവു നീ! (3)

ഏെറയോൾ �പോകോത്ത �പോരിൽെപ്പോരുെതങ്ങൾ

ശൂര, ധനോർത്ഥം ഭവോെന വിളിയ്ക്ക�വ

സദ്രക്ഷയോൽക്കോക്കുെക,ങ്ങെളെപ്പോന്തിച്ചു;

സഖ്യവും െകോൾകിന്ദ്ര, സർവ�തോഗോമി നീ! (4)

ഞങ്ങളുെടയോകി,ന്നുമിന്ദ്ര, നീ പിെന്നയും–

തുംഗനോം നീ സുഖിപ്പിയ്ക്ക, വെന്നങ്ങെള–

ഇത്ഥം പുകഴ്ത്തുന്നഞങ്ങൾ �ഗോവൃദ്ധി പൂ–

െണ്ടത്തോവു, മോലറും നിൻസുഖദീപ്തിയിൽ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. സ്വശ്വൻ=നല്ല കുതിരക�ളോടുകൂടിയവൻ. അശ്വെത്ത–ശത്രുക്കളുെട കുതിരകെള. െക

ല്പു�ള്ളോെന–ബലവോനോയ പുത്രെന. ഭദ്രൻ–�ശോഭനോശയൻ. ത്യോഗി=ദോതോവ്,

അങ്ങയ്ക്കുഹവിസ്സു നല്കുന്നവൻ. സൂരി–�സ്തോതോവ്. വർഷക–�ഹഅഭീഷ്ടവർഷിൻ.

2. സംഗ�ര=യുദ്ധത്തിൽ. ത്രോണനം=രക്ഷണം. പണികൾ–�ഗോക്കെള അപഹരി

ച്ച അസുരന്മോർ. �മധോഢ്യർ–അംഗിരസ്സുകൾ. അങ്ങയോൽ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടോത്തവന്ന്

അന്നം കിട്ടില്ല.

3. മുടിയ്ക്കുന്ന (കർമ്മനോശകരോയ)ശത്രുക്കൾ,ആര്യ(കർമ്മവോന്മോ)രോയഛോദകർ (മറച്ചവി
ശ്വരൂപനും മറ്റും),ഈരണ്ടുകൂട്ടെരയും നീ െകോന്നു. അറുക്കു�മ–മറ്റു ശത്രുക്കെളയും. �ന

തൃ�നതോവ്=�നതോക്കളിൽെവച്ചു �നതോവ്.

4. ഏെറയോൾ �പോകോത്ത–മിക്കവർക്കുംകൂസലുണ്ടോകുമ�ല്ലോ, �പോരിലിറങ്ങോൻ. ധനോർ

ത്ഥം–ശത്രുക്കളുെട ധനം കീഴടക്കോൻ. െപോന്തിച്ചു–വളർത്തി, ജയിപ്പിച്ചു. സർവ�തോ

ഗോമി=എല്ലോടത്തും �പോകുന്നവൻ.
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5. ഇന്നും പിെന്നയും (�മലിലും) നീ ഞങ്ങെടയോക–ഞങ്ങളുെട സ്വന്തമോളോയോലും. തും
ഗൻ–മഹോൻ. �ഗോവൃദ്ധി പൂണ്ട്–വളെര �ഗോക്കെള �നടി. സുഖദീപ്തി–സുഖപ്രകോശം;

ദീപ്തമോയ സുഖത്തിൽഎത്തോവു!
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സൂക്തം 34.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

നിങ്ക�ല വെന്നത്തി,യിന്ദ്ര, മുൻഗോഥകൾ;

നിങ്കൽനിന്നുണ്ടോയ്  വരുന്നു, വൻചിന്തകൾ.

അന്നുമിന്നുമൃഷി�സ്തോത്രവുമുക്ഥവു–

മിന്ദ്രങ്കെലത്തോൻ െപോരുതീ, പരസ്പരം! (1)

ഏകൻ മഹോൻ പുരൂത്സോഹിത�നവ�നോ;

യോഗസ്ഥരോൽപ്പുരുഹൂതൻ പുരുസ്തുതൻ;

ആയിന്ദ്രെനെപ്പരുംെകല്പിന്നു, �തരു�പോ–

ലോ�യോജനംെചയ്തു വോഴ്ത്തുമോറോക, നോം! (2)

ഭക്തിയും �സ്തോത്രവും �നോവിച്ചിടോ, നുതി–

സക്തനോമിന്ദ്രെനെച്ചന്നു വളർത്തു�മ:

ഗോഥ പോടുന്നതുണ്ട�ല്ലോ, ശതം ശതം

�സ്തോതൃജനങ്ങ;–ളവന്നതുസൗഖ്യദം! (3)

ഇന്ദ്രന്നുതെന്നയോണി,ന്നു, ജലം കൂട്ടി

നന്നോയളന്നതോം �സോമവും �സ്തോത്രവും;

തെന്ന വളർത്തീ ഹവിസ്സും സ്തവനവും,

തണ്ണീർപ്രവോഹം മരുസ്ഥെന�പ്പോല�വ. (4)

ഈയിന്ദ്രെനപ്പറ്റിയീ മഹത്തോം സ്തവ–

മീയിന്ദ്രെനപ്പറ്റിയിന്നുതി–െചോല്ലിനോർ,

കുന്നിച്ച യുദ്ധത്തിൽ വിശ്വസഞ്ചോരിയോ–

മിന്ദ്രൻ വളർത്തു രക്ഷിയ്ക്കുവോനോയ്ബ്ബുധർ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. മുൻഗോഥകൾ–പൂർവസ്തുതികൾ. വൻചിന്തകൾ–വലിയആശയങ്ങൾ. ഋഷി�സ്തോത്രം
=ഋഷിമോരുെട �സ്തോത്രങ്ങൾ. പരസ്പരം െപോരുതീ– ‘ഞോൻ മു�മ്പ,ഞോൻ മു�മ്പ’എന്നു

തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷകഥനമോകുന്നു.

2. പുരൂത്സോഹിതൻ–വളെരയോളുകളോൽ ഉത്സോഹിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. പുരുഹൂതൻ=വളെര

വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. പുരുസ്തുതൻ=വളെര സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. ആ�യോജനംെചയ്തു=

പൂട്ടിനിർത്തി.

3. അന്യരുെട ഭക്തി (സപര്യ)യും സ്തുതിയും ദോനശക്തിയില്ലോത്തവ�ന്ന �വദനയുളവോക്കൂ.

�നെരമറിച്ചോണ�ല്ലോ ഇന്ദ്രെന്റസ്ഥിതി. ഗോഥ–സ്തുതി. അതു–സ്തുതിഗോനം.

4. നന്നോയ്–മന്ത്രം ജപിച്ചുെകോണ്ട്. തെന്ന–അ�ദ്ദഹെത്ത, ഇന്ദ്രെന. മരുസ്ഥൻ–

നിർജ്ജലപ്ര�ദശസ്ഥിതൻ; ഇവന്നു െവള്ളം കിട്ടിയോൽ വളർച്ച (സംതൃപ്തി) വരുമ�ല്ലോ.

5. ബുധർ=സൂരികൾ, �സ്തോതോക്കൾ.
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സൂക്തം 35.

ഭോരദ്വോജൻ നരൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

�സ്തോത്രങ്ങൾ എ�പ്പോൾ പള്ളി�ത്തരിൽ െചെന്നത്തും? ആയിരം�പെരപ്പുലർ

ത്തോനുള്ള വക �സ്തോതോവിന്നു ഭവോൻ എ�പ്പോൾ തരും? ഇവെന്റ �സ്തോത്രെത്ത

ഭവോൻ എ�പ്പോൾ ധനത്തിൽ പോർപ്പിയ്ക്കും? ഭവോൻ എ�പ്പോൾ കർമ്മങ്ങെള അന്നം

െകോണ്ടു രമണീയങ്ങളോക്കും? (1)
ഇന്ദ്ര, എന്നോയിരിയ്ക്കും, അങ്ങ് ആൾക്കോെര ആൾക്കോ�രോടും, വീരന്മോെര വീര

ന്മോ�രോടുംഏറ്റുമുട്ടിയ്ക്കുകയും, �പോരിൽജയിയ്ക്കുകയും,എതിരോളികളുെട കറവ�പക്ക

െള കീഴടക്കുകയും, ഞങ്ങൾക്കു് സോർവത്രികമോയ ധനം തരികയും െചയ്യുക? (2)
ഇന്ദ്ര, ബലിഷ്ഠ, എന്നോയിരിയ്ക്കും, അങ്ങ് �സ്തോതോവിന്നു ബഹുവിധമോയ അന്നം

ഏർെപ്പടുത്തുക; എന്നോയിരിയ്ക്കും അങ്ങ് കർമ്മങ്ങെളയും സ്തുതികെളയും സ്വീകരി

യ്ക്കുക? എന്നോയിരിയ്ക്കും, അങ്ങ് �ഗോപ്രദങ്ങളോയ �സ്തോത്രങ്ങളിൽ വന്നണയുക? (3)
ഇന്ദ്ര, എന്നോൽ അവിടുന്നു �സ്തോതോവിന്നു �ഗോക്കെള നല്കുന്ന, അശ്വങ്ങെള

െക്കോണ്ടോഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന, ബലംെകോണ്ടു പുകൾെപ്പട്ട അന്നങ്ങൾ ഭരദ്വോജരിൽ െവ

ച്ചോലും–അന്നങ്ങെളയും നല്ല കറവപ്പയ്യിെനയും തഴപ്പിച്ചോലും; സൽപ്രഭെകോണ്ടു

ദ്ഭോസിപ്പിച്ചോലും! (4)
ശക്ര, ആ പുതിയ �ദ്രോഹിെയ ഭവോൻ മെറ്റോരു മട്ടിലോക്കണം! ശൂരനോയ, പി

ളർത്തുന്നവനോയ ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞോൻ െവൺപോൽ ചുരത്തുന്നപയ്യിങ്കൽനി

ന്നകലരുത്. �മധോവിൻ, അവിടുന്ന് ആംഗിരസെര അന്നംെകോണ്ട് ആനന്ദിപ്പിച്ചോ

ലും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �സ്തോതോവിന്ന്–എനിയ്ക്കു്. ഇവെന്റ–എെന്റ. ധനത്തിൽ പോർപ്പിയ്ക്കും–

ലബ്ധധനമോക്കും. കർമ്മങ്ങൾ–അഗ്നി�ഹോത്രോദികൾ.

2. ആൾക്കോെര ആൾക്കോ�രോടും–ഞങ്ങളുെട ആളുകെള ശത്രുജനങ്ങ�ളോടും. വീരന്മോെര
വീരന്മോ�രോടും–ഞങ്ങളുെട പുത്രന്മോെര ശത്രുപുത്രന്മോ�രോടും.

3. �ഗോപ്രദങ്ങൾ–�ഗോലബ്ധിയോകുന്നഫലമുളവോക്കുന്ന.

4. ഭരദ്വോജരിൽ–ഭരദ്വോജപുത്രന്മോരോയഞങ്ങളിൽ.
5. മെറ്റോരു മട്ടിലോക്കണം–മരിപ്പിയ്ക്കണം. പിളർത്തുന്നവനോയ–ശത്രുക്കെള. പയ്യ്–

ഭവദ്ദത്തയോയ �ധനു. ആംഗിരസർ–അംഗി�രോ�ഗോത്രക്കോരോയഞങ്ങൾ.
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സൂക്തം 36.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

സത്യമോയും അങ്ങയുെട മത്തും, സത്യമോയും അങ്ങയുെട �ത്ര�ലോക്യസമ്പ

ത്തും വിശ്വജനീനമോകുന്നു;സത്യമോയും, അന്നങ്ങൾപകുക്കുന്നവനോണ്, ഭവോൻ; �ദ

വകളിൽെവച്ചുബലവോനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ് ! (1)
തന്തിരുവടിയുെട ബലെത്ത ആളുകൾ തു�ലോം പൂജിയ്ക്കുന്നു; സത്യമോയും, വീര

കർമ്മത്തിന്നു മുൻനിർത്തുന്നു; സദോ എതിർക്കുന്നവെര പിടിച്ചു െകോല്ലുന്ന ആ പ്ര

ധർഷകന്നു, മുടക്കിെയ മുടിയ്ക്കോൻ, കർമ്മോവുമനുഷ്ടിയ്ക്കുന്നു! (2)
ആഇന്ദ്രെനരക്ഷകളുംവീര്യങ്ങളുംബലങ്ങളും െപൺകുതിരകളും ഒന്നിച്ചുനിന്നു

�സവിയ്ക്കുന്നു; നദികൾ സമുദ്രത്തിെലന്ന�പോെല, ഉക്ഥോദിസ്തുതികൾആ വിദൂരവ്യോ

പ്തനിൽ െചന്നു�ചരുന്നു! (3)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങെനസ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നഭവോൻവളെര�പ്പെരആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന, െപോ

റുപ്പിയ്ക്കുന്നധനംഇങ്ങുവർഷിച്ചോലും: പ്രോണികൾക്ക് ഒരുനിസ്തുല്യനോയനോഥനോണ

�ല്ലോ–ഉലകിെന്നോെക്ക ഒറ്റെപ്പരുമോളോണ�ല്ലോ–നിന്തിരുവടി. (4)
അതിനോൽ വളെരശ്ശത്രുസമ്പത്തുകെള സൂര്യൻ�പോെല കീഴടക്കുന്ന പരിച�ര

ണച്ഛുവോയ ഭഗവോൻ �ശ്രോതോവ്യം ക്ഷ�ണന ശ്രവിച്ചോലും; സ്തുയമോനനോയി കോ�ല

കോ�ല ഹവിസ്സുെകോണ്ടറിയെപ്പടുന്ന ബലവോനോയ ഭവോൻ ഞങ്ങളുെടയോയിത്തീരു

മോറോകണം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. മത്ത്–�സോമപോനമദം. വിശ്വജനീനം=സർവജനഹിതം. പ്രത്യക്ഷ കഥനമോണിത്.

2. പ�രോക്ഷകഥനം: മുൻനിർത്തുന്നു–ഇന്ദ്രെന. മുടക്കി–വിഘ്നകോരി.

5. സൂര്യൻ�പോെല–സൂര്യൻ ഭുവനങ്ങെളെയന്ന�പോെല. പരിചര�ണച്ഛ–ഞങ്ങളുെട

പരിചരണമിച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ. �ശ്രോതവ്യം–�കൾ�ക്കണ്ടത്, സ്തുതി.
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സൂക്തം 37.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

പൂട്ടിവ വോജികളിങ്ങണയ്ക്കെട്ട, െക–

�ല്പറ്റമുള്ളിന്ദ്ര, നിൻ വിശ്വകോമ്യം രഥം:

നിെന്ന വിളിയ്ക്കുന്നു, നല്ലനോം �സ്തോതോവു;

നിെന്നോെടോത്തൻപോർന്നു വോയ്ക്കുെക,ങ്ങളിനി! (1)

പച്ചനീെരങ്ങൾതൻ കർമ്മത്തിൽ വന്നണ–

ഞ്ഞച്ഛമോയ് �നെര െപോഴിഞ്ഞൂ, കുടങ്ങളിൽ:

ഒന്നോസ്വദിയ്ക്കുമോറോകി,തു വിൺവോഴു–

മിന്ദ്രൻ, പുരോതനൻ, �സോമമത്തിൻ പുരോൻ (2)

�നെര �പതശ്ചരിക്കും രഥോശ്വങ്ങൾ

�തരിലിരിയ്ക്കുന്ന െകല്പോകുമിന്ദ്രെന

ഹവ്യത്തി�ലയ്ക്കിങ്ങു െകോണ്ടുവ�രണ�മ:

ദിവ്യമിതിന്നു കോ�റ്ററ്റു വറ്റീെടോലോ! (3)

ഏതിനോൽ�പ്പോക്കു�മോ, തിന്മ നീ വജ്രവൻ;

�സ്തോതൃധനങ്ങൾ െകോടുക്കുകയുംെചയ്യു�മോ;

അദ്ദോനമീ ഹവിഷ്മോന്നയയ്ക്കും, ബഹു–

കൃത്യശതൻ ധൃഷ്ണുവിന്ദ്രൻ മഹത്തരൻ! (4)

ഇന്ദ്രൻസു�തജസ്വി നല്കെട്ട, വൻകരു;

ത്തിന്ദ്രനഭിജ്ഞൻ വളരെട്ട, വോഴ്ത്തലോൽ;

ഇന്ദ്രൻപ്രമോഥി െകോല്ല�ട്ട, മുടക്കിെയ;–

ത്തന്നരുള�ട്ട, തിടുക്ക�മോടദ്ധനം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
1. നല്ലൻ=നല്ലവൻ.
2. പച്ചനീർ–പച്ചനിറം പൂണ്ട �സോമനീർ, അച്ഛമോയ്–െവടുപ്പു വരുത്തെപ്പട്ട്. �നെര–

െചരിയോെത; െചരിഞ്ഞോൽ നിലത്തു വീഴുമ�ല്ലോ. കുടങ്ങളിൽ–�ദ്രോണകലശങ്ങളിൽ.

3. �നെര വളയോെത. പരിതശ്ചരിയ്ക്കും–ചുഴെല നടക്കുന്ന. െകല്പോകും–സർവർക്കും ബോ
ലഭൂതനോയ. ദിവ്യം–അനശ്വരെമന്നുസോരം. ഇതു–ഹവിസ്സോയ �സോമനീർ.

4. �സ്തോതൃധനങ്ങൾ–�സ്തോതോക്കളോയ പുത്രന്മോെരയും ധനവും. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം:

5. വോഴ്ത്തലോൽ–നമ്മുെട സ്തുതികൾെകോണ്ട്. പ്രമോഥി–ശത്രുമർദ്ദനൻ.
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സൂക്തം 38.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

ഞങ്ങൾതൻ �സോമമിതുണ്ണുക,ത്യദ്ഭൂത;–

നംഗീകരിയ്ക്ക, മ�ഹോജ്ജ്വ�ലന്ദ്രസ്തവം;

ദിവ്യർക്കു െചയ്യും പ്രശംസ്യമോം യജ്ഞവും

ഹവ്യവും വോങ്ങെട്ട, ഭവ്യവിശ്രോണനൻ (1)

ഇന്ദ്രെന്റ കർണ്ണങ്ങൾ ദൂരത്തുനിന്നു�മ

വെന്നത്തു:–െമോച്ചപരത്തുന്നു, വോഴ്ത്തു�വോൻ;

ഈയിന്ദ്രെനെക്കോണ്ടു�പോരെട്ട,െയങ്കെല–

യ്ക്കീയയയ്ക്കെപ്പടും �ദവഹൂതിസ്തുതി! (2)

ഇന്ദ്ര,പുരോതനനിർജ്ജരനോം നിെന്ന–

യുന്നതമോയ് സ്തുതിച്ചന്നമർപ്പിപ്പു, ഞോൻ:

ഇന്ദ്രങ്കല�ല്ലോ, ഹവിസ്സം സ്തവങ്ങളും

െചന്നു�ചരുന്നതും, വൻനുതി വോയ്പതും! (3)

വോയ്പിപ്പൂ, യജ്ഞവും �സോമവുമിന്ദ്രെന;

വോയ്പിപ്പു, ഹവ്യസ്ത�വോക്  ഥമന്ത്രങ്ങളും;

വോയ്പിപ്പു, രോവിെന്റ �പോർക്കിലുഷസ്സുകൾ;

വോയ്പിപ്പു, നോൾ, തിങ്ങ,ളോണ്ടുമീയിന്ദ്രെന! (4)

ഇത്ഥം െവളിെപ്പട്ടമർത്തോൻസമഗ്രമോയ്

വർദ്ധിയ്ക്കുമുഗ്രനോം വമ്പോളുമങ്ങെയ,

യുദ്ധത്തിൽ വിശ്രുതസ്വത്തിനും രക്ഷയ്ക്കു–

മദ്യ ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ മഹോമ�ത! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. ഉണ്ണുക–നുകരെട്ട. മ�ഹോജ്ജ്വ�ലന്ദ്രസ്തവം=മഹത്ത്വം ഉജ്ജ്വലവുമോയ ഇന്ദ്രസ്തവം. ദി

വ്യർ–�ദവതകൾ. ഭവ്യവിശ്രോണനൻ=�ശോഭനദോനൻ.

2. വെന്നത്തും–�സ്ത്രോത്രം �കൾപ്പോൻ. �ദവഹൂതിസ്തുതി–ഇന്ദ്രെന വിളിയ്ക്കലോകുന്ന സ്തുതി.

െകോണ്ടു�പോരെട്ട–ഒരു ദൂതി�പോെല എന്നുധ്വനി.

3. ഉന്നതമോയ്=ഉൽക്കൃഷ്ടമോംവണ്ണം. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോ�ക്ഷോക്തി:

5. അമർത്തോൻ–ശത്രുക്കെള. ആദ്യ=ഇ�പ്പോൾ.
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സൂക്തം 39.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

ദിവ്യ,മുഗ്രം, ഫലവോഹി, വിപ്രസ്തുതം,

നവ്യം, നി�ഷവ്യ,മീ ഞങ്ങൾതൻ �സോമനീർ

�ദവ, കുടിയ്ക്ക, മത്തിനോയ്; സ്തുതി�പ്പോനു

�കവരുത്തീടുക, �ഗോപ്രധോനോന്നവും! (1)

സത്യകർമ്മോക്ക�ളോെടോത്തുനുതനിന്ദ്ര–

നദ്രിപർയ്യന്തസ്ഥ�ഗോക്കെള �നടുവോൻ

കുത്തിെപ്പോളിച്ചോൻ, വലെന്റ കട്ടിമല;

യുദ്ധവും െചയ്തോൻ, പണിക�ളോ�ടറ്റിവൻ (2)

പണ്ടുമ്പരിന്ദ്ര, ദിനധ്വജമോക്കുക–

െകോണ്ടീെയോരിന്ദുവ�ഹോരോത്രികെളയും

പക്ഷമോസോബ്ദങ്ങ�ളയും വിളങ്ങിപ്പി;–

ത�ച്ഛോദയവുമോക്കുന്നൂ, പുലരിെയ! (3)

�പോക്കുന്നു, ദീപ്തനോയ്നിന്നിവനല്ലിെന;–

�ച്ചർക്കുന്നു, �തജസ്സുഷസ്സുകൾക്കുമിവൻ;

�സ്തോത്രയുക്തോശ്വമോം സ്വത്തണി�ത്ത�രറി

യോത്രെചയ്  വൂ, നരോഭീഷ്ടപൂർത്തിയ്ക്കിവൻ! (4)

ത്വദ്ദോനപോത്രമോം സുരിയ്ക്കു ബഹ്വന്ന–

െമത്തിയ്ക്ക, പൂർവ്വ, പുരോ�ന, നുതൻ ഭവോൻ;

അർച്ചക�ന്നകുക, നല്ക്കോടു, നീർ, സസ്യോ–

മശ്വങ്ങൾ, �ഗോക്ക,ളോൾക്കോരിവയും ദ്രുതം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
1. ഉഗ്രം=വീര്യമുള്ളത്. വിപ്രസ്തുതം=�മധോവികളോൽ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. നവ്യം=സ്തുത്യം.

�ഗോപ്രധോനോന്നം–�ഗോരസപ്രധോനമോയഅന്നം.

2. സത്യകർമ്മോക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ. നുതൻ–അംഗിരസ്സുകളോൽ സ്തുതൻ. പണികൾ
–വലെന്റ കൂട്ടോളികളോയഅസുരന്മോർ.

3. ദിനധ്വജം–ദിവസങ്ങളുെട അടയോളം. ഇന്ദു–ചന്ദ്ര�ത്വന വർത്തിയ്ക്കുന്ന �സോമം.

അ�ച്ഛോദയം=നിർമ്മലമോയ ഉദയ�ത്തോടുകൂടിയത്; സ്വ�തജസ്സുെകോണ്ടു പുലരിെയ

(ഉഷസ്സിെന) പരിശുദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നു. �സോമംതെന്ന, ചന്ദ്രൻഎന്നോശയം.

4. ദീപ്തനോയ്നിന്ന്–സൂര്യോത്മനോ വർത്തിച്ച്. ഇവൻ–ഇന്ദ്രൻ. �സ്തോത്രയുക്തോശ്വം=

�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ട് കുതിരകെളപ്പൂട്ടിയത്. സ്വത്തണി�ത്തര്–�സ്തോതോക്കൾക്കു

െകോടുക്കോൻ ധനങ്ങൾ െവച്ചിട്ടുള്ള രഥം.

5. സൂരി–�സ്തോതോവ്. പുവു്–പുരോതന. അർച്ചകൻ–�സ്തോതോവ്. നല്ക്കോട്–രക്ഷകമോയ
വനം; ചൂതപനസോദിവൃക്ഷ�ത്തോപ്പ്. നീർ–വർഷജലം.
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സൂക്തം 40.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

നിന്മത്തിനിന്ദ്ര, പിഴിഞ്ഞതു �സവിയ്ക്ക;

നിർത്തി വിടുക, ചങ്ങോതിഹരികെള;

കൂട്ടത്തിലിങ്ങിരു�ന്നറ്റു പോടീടുക;

കൂട്ടുക, വോഴ്ത്തുന്ന യഷ്ടോവിനന്നവും! (1)

ഇന്ദ്ര, കുടിയ്ക്ക, പിറപ്പി�ല �ജോലിയ്ക്കു–

മിമ്പത്തിനുമോയ്ക്കുടിച്ചതുദോര, നീ:

പോൽെവള്ളമമ്മി�നതോക്കളീയിന്ദുെവ

പ്രോപിച്ചിരിപ്പൂ, ഭവോനു കുടിയ്ക്കുവോൻ! (2)

അഗ്നിവളർന്നൂ, പിഴിഞ്ഞു �സോമം: കരു–

െത്തോക്കുമശ്വങ്ങളിെങ്ങത്തിയ്ക്കുക,ങ്ങെയ.

ഇന്ദ്ര, െകോതിച്ചു വിളിയ്ക്കുന്നു, നിെന്നഞോൻ–

വന്നോലു,െമങ്ങൾക്കുവൻനല്പിനിന്ദ്ര, നീ! (3)

വന്നോലു,മെന്നോെക്ക വന്ന�പോലിന്ദ്ര, നീ

വൻെനഞ്ചിലിച്ഛയോ �സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ;

�കൾക്കുകീ, ഞങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രവും; നിൻതിരു–

�മക്കഥ യജ്ഞവോനന്നമർപ്പിയ്ക്കു�മ! (4)

ദൂരത്തു വിണ്ണിലോം, മറ്റിടത്തോം, നിജോ–

ഗോരത്തിലോ–െമങ്ങുനിന്നു�മ സോശ്വനോയ്

വെന്നങ്ങൾതൻ �സോമമുൺക, മതി വരോ–

നിന്ദ്ര, മരുദ്യുതൻ �സ്തോ�ത്രഷി നീ മുദോ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
1. ചങ്ങോതികളോയോ ഹരികെള (രണ്ടശ്വങ്ങെള) നിർത്തിയിട്ട് അഴിച്ചുവിടുക. കൂട്ടം–

ഞങ്ങളുെട �സ്തോതൃസംഘം. ഏറ്റുപോടീടുക–െകോണ്ടോടുക, പ്രശംസിയ്ക്കുക. കൂട്ടുക–

ഏർെപ്പടുത്തുക, െകോടുക്കുക.

2. �ജോലി–വൃത്രവധോടികർമ്മം കുടിച്ചത്–�സോമം. ഉദോര–മഹോനോയു�ള്ളോവ. �നതോ
ക്കൾ–അധ്വർയ്യുക്കൾ. ഇന്ദു=�സോമം.

3. വൻനല്പിന്–വലിയ നന്മ ഉളവോക്കോൻ.
4. അെന്നോെക്ക–മുമ്പു പല�പ്പോഴും. വൻെനഞ്ച്=വിശോലമോയ മനസ്സ് �മക്ക്–

�ദഹപുഷ്ടിയ്ക്കു് അഥ–�സ്തോത്രശ്രവണോനന്തരം. യജ്ഞവോൻ–യജമോനൻ. അന്നം–

ഹവിസ്സ്, �സോമം.

5. നിജോഗോരം=സ്വഗൃഹം. എങ്ങുനിന്നു�മ–എവിെടനിെന്നങ്കിലും ഉൺക=ഭുജിച്ചോലും.

�സ്തോ�ത്രഷി=സ്തുതിതൽപരൻ.
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സൂക്തം 41.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

ഇന്ദ്ര, വരികി,ടയോെത യ�ജ്ഞ:ഭവോ–

ന്നിന്ദു പിഴിഞ്ഞരിച്ചീടിന നീരുകൾ

പൂകുന്നു, തന്നിടം വജ്രവൻ, �ഗോക്കൾ�പോ;–

ലോഗമിച്ചോലും, മഖോർഹരിൽ മുമ്പിൽ നീ! (1)

ഇന്ദ്ര, നീ നൽ�ത്തനജസ്രം കുടിയ്ക്കുന്ന

നിൻനോവിനുണ്ടു വലുപ്പവും ഭംഗിയും;

�സവിയ്ക്കിതുെകോണ്ടു; നില്ക്കയോയധ്വർയ്യം;

തവകവജ്രമണയെട്ട, �ഗോവിനോയ് ! (2)

ഇഷ്ടങ്ങൾ െപയ്യുമിന്ദ്രന്നിതോ, സജ്ജമോയ്,

വൃഷ്ടോഭിലോഷം വിചിത്രമോം �സോമനീർ:

പ�ണ്ട ഭവോനു�ടതോമിബ്ഭവദന്ന–

മുണ്ടുെകോൾകു,ഗ്ര,ഹര്യശ്വ, തോ�ങ്ങ, ഭവോൻ! (3)

�കമം,പിഴിയോെത്തെതക്കോൾ,പ്പിഴിെഞ്ഞോരി–

�സ്സോമ;–മഭിജ്ഞന്നുവോയ്പിയ്ക്കുമിമ്പവും;

ഇന്ദ്ര, കടക്കും ഭവോനീ ഹവിസ്സിങ്കൽ

വന്നുനിറച്ചുെകോൾെക,ല്ലോബ്ബലെത്തയും! (4)

നിെന്ന വിളിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ–വരികിങ്ങു:

നിന്നുടല്ക്കു തികഞ്ഞീടെട്ട, �സോമനീർ;

നീരിതശിച്ചു രസിയ്ക്ക, ശതക്ര�തോ;

�പോരിലും നോട്ടിലും പോലിയ്ക്കുെക,ങ്ങെള! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
1. ഇടയോെത=അരിശെപ്പടോെത. തന്നിടം–�ദ്രോണകലശോദി. �ഗോക്കൾ�പോെല

–�ഗോക്കൾ തന്നിടം (െതോഴുത്ത്) പൂക്കുന്നതു�പോെല. മഖോർഹരിൽ മുമ്പിൽ–

മറ്റുമഖോഹർ (�ദവന്മോർ) വരുന്നതിനുമുമ്പ്.

2. നൽ�ത്തൻ–മധുര�സോമം. �സവിയ്ക്ക=കുടിച്ചോലും. ഇതു–നോവ്. നില്ക്കയോയ്–

സ്വസ്ഥോനത്തു കോത്തുനില്ക്കുന്നു. അണയെട്ട–ശത്രുക്കളിൽ െചല്ലെട്ട. �ഗോവിനോയ്–

ശത്രുക്കളുെട �ഗോക്കെള പിടിച്ചടക്കോൻ.

3. വൃഷ്ടോഭിലോഷം=അഭീഷ്ടവർഷി. വിചിത്രം=വിവിധരൂപം. ഉഗ്ര=ബല�മറിയവ�ന. തോ
�ങ്ങ=സർവോധോര�മ.

4. ഈ �സോമം പിഴിയോത്ത മറ്റു �സോമെത്തക്കോൾ മികച്ചതോണ്; അഭിജ്ഞന്ന് (വിദ്വോ

നോയ ഭോവോന്ന്) ഇമ്പംവോയ്പിക്കുന്നതുമോണ്. കടക്കും–ശത്രുക്കെളപിന്നിടുന്നനിറയ്ക്കുക

=പൂർത്തിെപ്പടുത്തുക. �സോമപോനം ഭവോെന്റബലെത്തപൂർണ്ണമോക്കും.

5. തികഞ്ഞീടെട്ട–�വണ്ടു�വോളം തൃപ്തി വരുത്തെട്ട.
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സൂക്തം 42.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘തോമരക്ക

ണ്ണൻ’ �പോെല)

�നതോവോയ്, വിശ്വ�വത്തോവോയ്പ്പിമ്പോ–

കോെതത്തും പൂർണ്ണയോത്രനോയ്

പോന�ലോലുപനോയ തന്തിരു–

�മനിയ്ക്കു െകോണ്ടുെവയ്ക്ക, നീ. (1)

�സോമംെകോ�ണ്ടറ്റം നീരോസ്വദിയ്ക്ക–

മീ മഹൗജസ്സോമിന്ദ്രങ്കൽ

െചന്നണയുവിൻ, �നരിട്ടു നിങ്ങ–

ളിന്ദുനീർപ്പോത്രച്ചോർത്തുമോയ് (2)

നൽെത്തളി�സോമനീരുമോയ് നിങ്ങ–

ളദ്ധർഷകങ്കൽെച്ചല്ലുകിൽ,

ബുദ്ധിമോനറിഞ്ഞീടു�മ, സർവ;

മുദ്ദിഷ്ടമതോ�തകു�മ! (3)

അ�ദ്ദഹത്തിന്നുതെന്നയർപ്പിയ്ക്കു,–

കധ്വർ�യ്യോ, തോങ്കൾ �സോമനീർ,

ഉദ്യുക്തോമിത്രന്മോരുെടെയല്ലോം

കുത്തിൽനിെന്നന്നും രക്ഷിപ്പോൻ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. അധ്വർയ്യുവി�നോട്: വിശ്വ�വത്തോവ്=സർവജ്ഞൻ. പിമ്പോകോെത എല്ലോവെരക്കോളും

മുെമ്പ. എത്തും–യോഗങ്ങളിൽ െചന്നു�ചരുന്ന. പൂർണ്ണയോത്രൻ–ഇടയ്ക്കു നിർത്തോെത

യോത്ര മുഴുമിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. പോന�ലോലുപൻ–�സോമപോ�നച്ഛു. തന്തിരു�മനി–ഇന്ദ്രൻ.

െകോണ്ടുെവയ്ക്ക–�സോമം.

2. അധ്വർയ്യുക്ക�ളോട്: ഇന്ദുനീർപ്പോത്രച്ചോർത്ത്–�സോമനീർ നിറച്ച ചമസോദിപോത്രസമൂ

ഹം.

3. സർവം–നിങ്ങളുെട അഭിലോഷെമല്ലോം.
4. കുത്ത്–�ദ്രോഹം.
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സൂക്തം 43.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ഉഷ്ണിക് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോെല)

അ�ന്നതിൻമത്തിൽശ്ശംബരെന നീ

െകോന്നു�വോ ദി�വോദോസന്നോയ്;

അ�സ്സോമത്തിെന്റ നീരിതോ, നിന–

ക്കോ;–സ്വദിച്ചോലു,മിന്ദ്ര, നീ! (1)

ഏതിൻമ�ത്തകും തീവ്രനീർ നിന്നോൽ

ത്രോതമോയ്, മധ്യോന്തങ്ങളിൽ;

അ�സ്സോമത്തിെന്റ നീരിതോ, നിന–

ക്കോ;–സ്വദിച്ചോലു,മിന്ദ്ര, നീ (2)

�നർ�ക്കതിൻമത്തിൽ�ശ്ശലോന്തർബദ്ധ–

�ഗോക്കെള �മോചിപ്പിച്ചു, നീ;

അ�സ്സോമത്തിെന്റ നീരിതോ, നിന–

ക്കോ;–സ്വദിച്ചോലു,മിന്ദ്ര, നീ! (3)

ഏതന്നത്തോ�ലോ ഹർഷി�ച്ചന്തുന്നു,

നീ തുരോഷോട്ടിൻെകല്പിെന;

അ�സ്സോമത്തിെന്റ നീരിതോ, നിന–

ക്കോ;–സ്വദിച്ചോലുമിന്ദ്ര, നീ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
1. ഏതിൻമത്തിൽ–യോെതോന്നു കുടിച്ചു ലഹരി പിടിച്ച്.

2. തീവ്രനീർ–രോവിലെത്ത കടുംനീർ. ത്രോതം=രക്ഷിതം. മധ്യോന്തങ്ങളിൽ–മധ്യോഹ്നസ

വനത്തിലും, സോയംസവനത്തിലും.

3. �ശലോന്തർബ്ബന്ധ�ഗോക്കൾ–വലനുണ്ടോക്കിയ പോറെക്കട്ടിന്നുള്ളിൽ െകട്ടെപ്പട്ട

അസുരോപഹൃതകളോയ �ഗോക്കൾ.

4. തുരോഷോട്ടിൽെകല്പ്=ഇന്ദ്ര�ന്റതോയ ബലം; ‘അ�ങ്ങയ്ക്കു് ഇന്ദ്രത്വം കിട്ടിയതു �സോമപോന
ത്തോലോെണന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 44.

ബൃഹസ്പതിപുത്രൻ ശംയു ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും വിരോട്ടും ത്രിഷ്ടപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ

�ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോെല)

യോെതോ�ന്നോ പുരുവിത്തം, വിത്തവൻ,

�ജ്യോതിസ്സോലതിഭോസ്വരം;

അ�ന്നശ, പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട�സ്സോമം,

നിന്നുെടയിമ്പത്തിന്നിന്ദ്ര! (1)

യോെതോ�ന്നോ ബഹുസൗഖ്യ, സൗഖ്യദം,

�സ്തോതോക്കൾക്കർത്ഥദോയകം;

അ�ന്നശ, പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട�സ്സോമം

നിന്നുെടയിമ്പത്തിന്നിന്ദ്ര! (2)

യോെതോന്നോൽത്തഴച്ചോ,ത്മീയര�ക്ഷോ–

�പതനോെയ്ക്കല്പോൽെക്കോല്ലും നീ;

അ�ന്നശ, പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട�സ്സോമം,

നിന്നുെടയിമ്പത്തിന്നിന്ദ്ര! (3)

�നതോവു, െകല്പിൻപോലക,നതി–

ദോതോവു, സർവധർഷകൻ,

ആെകക്കോണു�വോ,നിൻപി�റ്റോൻ–നിങ്ങ–

ളോയിന്ദ്രെനത്തോൻ വോഴ്ത്തുവിൻ! (4)

ശത്രുവിത്തോപഹോരി യോെതോന്നു

വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു�വോ, വഴ്ത്തലോൽ;

അത്തദ്  ബലെത്തപ്പൂജിപ്പൂ, �ദ്യോവും

പൃത്ഥ്വിയുമോയ �ദവിമോർ! (5)

ഭോവൽക്ക�സ്തോത്രത്തിെന്റ മോഹോത്മ്യം

�കവളർത്തുവിനി,ന്ദ്രങ്കൽ:

ത്രോണങ്ങൾകൂടി�ച്ചർന്നങ്കുരി�പ്പോ–

നോണ�ല്ലോ, ധീമോനി�ദ്ദഹം! (6)

(�കക)

അറിയും, കുശലെന;–യോസ്വദിച്ചിട്ട�ത്തോഴൻ

കരുതിെവയ്ക്കും, ധനം �സ്തോതോക്കൾക്കതിസ്തുത്യൻ;

ചീർത്ത െപൺകുതിരച്ചോർ�ത്തോെടോത്ത്, സഖോക്കെള–

ക്കോത്തരുളോനോയ് വന്നു, സംരക്ഷിയ്ക്കുകയുംെചയ്യും! (7)

കർത്തോവു നുകരെട്ട,യധ്വരോധ്വോവിൽഃത്തെന്റ

ഹൃത്തിതിൽെച്ചല്ലോന�ല്ലോ, കർമ്മികൾ കർമ്മം െചയ്  വൂ;

തോണുനിർത്തിയ്ക്കും മഹത്തോകിയ തിരുവുടൽ

കോണുമോറോ�ക്കണ�മ, നുതനക്കമനീയൻ! (8)

�ചർക്കുെക,ങ്ങളിൽക്കത്തിയോളുന്ന കരുത്തിെന;
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�പ്പോക്കുക, ജനങ്ങൾതൻബഹ്വരിപ്പടകെള;

ഋദ്ധമോമന്നം കല്പി�ച്ചകുക, മതിബലോൽ;

വിത്തസിദ്ധിയിലോക്കുെക,ങ്ങെളത്തിരുവടി (9)

അ�ങ്ങ�യ്ക്ക തരുന്നവരോകോവൂ, മഘവോ�വ,

ഞങ്ങൾ–നിന്തിരുവടി ഹര്യശ്വ, െവറുെക്കോ�ല്ല:

കണ്ടീല, മനുഷ്യരിെലോരുബന്ധുെവ; മെറ്റ...

ന്തുണ്ടിന്ദ്ര? ധനദെനന്നങ്ങനെയയ�ല്ലോ, െചോല്   വൂ! (10)

വൃഷഭ, വി�ട്ടയ്ക്കുരുെതങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്ക:-ല്ലൽ

വസുമൻ, നിൻസഖ്യത്തിൽ നില്ക്കുെമങ്ങൾ�ക്കെശോല്ലോ;

ഇന്ദ്ര, നിൻ പല വിലങ്ങുണ്ട�ല്ലോ, രിപുക്കളിൽ;–

െക്കോെന്നോടുക്കുക, പിഴിയോ�ത്തോെര,ത്തരോ�ത്തോെര! (11)

ഇടിെവട്ടു�ന്നോൻ പ�യോദങ്ങെളക്കണക്കിന്ദ്രൻ

വടിവിൽെപ്പോന്തിയ്ക്കുന്നു, �ഗോവോജിധനങ്ങെള:

അങ്ങുന്നുപ�ണ്ടതോങ്ങോയ് നില്ക്കുന്നൂസ്തുതികോരർ;–

ക്കങ്ങെന വലയ്ക്കോയ്ക, ധനികപ്പിശുക്കന്മോർ! (12)

അധ്വർ�യ്യോ, പിഴിഞ്ഞതു െപരുമെപ്പടുമിന്ദ്ര–

െന്നത്തിയ്ക്കുകി,തിൻ പുരോനവിടുന്ന�ല്ലോ, വീര:

അ�ദ്ദഹം പ്രവൃദ്ധനോ,മൃഷിമോർ പോടീടുന്ന

പുത്തനും പഴയതുമോകിയ നുതികളോൽ! (13)

അറി�വോനിന്ദ്രനിതിനുമത്തിനോല�ല്ലോ െകോന്നൂ,

മറച്ചുനിന്ന പല മോറ്റെരെയതിെര�ന്ന്യ;

െത�ല്ലെറയിനിയ്ക്കുമി�സ്സോമ�മ �ഹോമിച്ചോലും

നല്ലണക്കടയുള്ളോ വീരന്നു കുടിപ്പോൻ നീ! (14)

ഇന്ദ്രനോസ്വദിയ്ക്ക�ട്ട, പിഴിഞ്ഞ �സോമം; മറ–

യ്ക്കു�ന്നോെന വധിയ്ക്ക�ട്ട, മത്തോർന്നു കുലിശത്തോൽ;

�മധത്തിൽ വെന്നത്ത�ട്ട, ദൂരത്തുനിന്നോയോലും,

ധോതോക്കൾെക്കോരു തോങ്ങോം കർമ്മരക്ഷകൻ വസു! (15)

ഇന്ദ്രന്നുകടിയ്ക്കുവോൻ തക്കതി,�പ്പയദ്രവ്യ;–

മിന്ദ്രനോസ്വദിയ്ക്കുകീയോ�രോമലമൃതിെന;

നന്മനസ്സിന്നോയിട്ടു മത്തോർന്നത്തിരുവടി

നമ്മിൽനിന്നകോറ്റ�ട്ട, �ദ്രോഹിെയപ്പോപെത്തയും! (16)

നീ തുലച്ചോലു,മിതിൻമത്തോർന്നു മഘവോ�വ,

ജ്ഞോതിയുമജ്ഞോതിയുമോയ ഹിംസ്രോരോതിെയ;

പടെയോെത്തതിർത്തസ്ത്രം �നർക്കു ചോട്ടു�ന്നോെരയു–

മുടച്ചു പോയിയ്ക്കി,ന്ദ്ര; ശൂര, െകോല്കയുംെചയ്ക! (17)

മഘവൻ, ഞങ്ങളുെടയിപ്പടകളിലിന്ദ്ര,

സുഗമമോ�ക്കണ�മ, വന്മുതെലങ്ങൾക്കുനീ!

പുത്രപൗത്രന്മോെരയുമുദകെത്തയും �നടോൻ
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ശക്തരോക്കുക, വോഴ്ത്തും ഞങ്ങെളബ്ഭവോനിന്ദ്ര! (18)
വൃഷ്ടികോരിയോം �തരിൽ സ്വയ�മ നന്നോയ്പ്പൂട്ട–

െപ്പട്ട, വർഷകക്കടിഞോണിട്ട വൃഷോശ്വങ്ങൾ

ഞങ്ങൾക്കു�നെര െകോണ്ടു�പോര�ട്ട, വൃഷമത്തി

ന്നങ്ങെയ നില്ക്കോ�തോടും തരുണർ, ധൃതവജ്രർ! (19)
നിന്മര�ത്തരിൽ�ച്ചർന്നൂ, വർഷക, തണ്ണീർ പോറ്റു–

മംബുധിത്തിര�പോ�ല മത്തോടും വൃഷോശ്വങ്ങൾ:

(കർമ്മികൾ) യുവോവോയ വർഷിയോമങ്ങയ്ക്കോയി–

ട്ടമ്മിയോൽപ്പിഴി�ഞ്ഞോരു �സോമമുെണ്ടോരുക്കുന്നു! (20)
വൃഷഭൻ വിണ്ണിന്നു നീ; മന്നിന്നു വൃഷോവു നീ;

വൃഷഭനോറ്റിന്നു നീ;–�യവർക്കം വൃഷോവു നീ;

മുന്തിയ വൃഷോവോകുമങ്ങയ്ക്കോയ് പ്രവർഷക,

െപോന്തുന്നു, �തനിെന്നോപ്പമിനിയ �സോമത്തിൻനീർ! (21)
ഇന്ദ്രനോം സഖോെവോത്തുപിറന്നു തിളുങ്ങുമീ–

യിന്ദു നിശ്ചലനോക്കീ, പണിെയബ്ബലത്തോ�ല;

ഇതുതോൻ കവർന്ന�ല്ലോ. സ്വത്തിെനക്കോക്കു�ന്നോനോം

പ്രതികൂലൻതൻ ശസ്ത്രൗഘെത്തയും മോയെയയും! (22)
ഇതുഷസ്സിെനെയല്ലോം ശുഭഭത്തൃകയോക്കീ;

ഇതു �തജസ്സർപ്പിച്ചൂ, സൂർയ്യമണ്ഡലമ�ധ്യ;

ഇതു വിണ്ണിെല മൂന്നോമെത്ത �രോചനത്തിങ്കൽ

സ്ഥിതർതൻ ഗൂഢോമൃതം മൂന്നുമട്ടിലോയ് �നടീ! (23)
ഇതുറപ്പിച്ചൂ, നോനോമട്ടിൽ വോനൂഴികെള;–

യിതു സപ്തോശ്വപ്പള്ളി�ത്തരിെനക്കൂട്ടി�ച്ചർത്തു;

പക്വദുഗ്ദ്ധെത്തബ്ബുദ്ധ്യോ നിർത്തി, �പക്കളിലിതു;

പത്തുപോത്രത്തിൽപ്പകരുന്നു, നീരിെന�സ്സോമം! (24)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
1. പുരുവിത്തം=വളെരദ്ധന�ത്തോടുകൂടിയത് വിത്തവൻ=ധനവോനോയു�ള്ളോ�വ. �ജ്യോതി

സ്സ്–യശഃപ്രകോശം. അ�ന്നശ=അന്നപോലക. ഇമ്പം–മത്ത്.

2. ബഹുസൗഖ്യ=സുഖ�മറിയവ�ന. അർത്ഥദോയകം=ധനപ്രദം.

3. െകോല്ലം–ശത്രുക്കെള.
4. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: ആെകക്കോണു�വോൻ=സർവദ്രഷ്ടോവ്അൻപു�റ്റോൻ–ഭക്തോനുഗ്രഹപരൻ.

5. തദ്  ബലം=ഇന്ദ്രെന്റബലം.
6. ഭോ�വോൽക്ക�സ്തോത്രം=ഭവോന്മോരു�ടതോയ �സ്തോത്രം. ത്രോണങ്ങൾ–രക്ഷകൾ ഇന്ദ്ര

ങ്കൽ, െകോമ്പുകൾ വൃക്ഷത്തി�ന്മെലന്ന�പോെല മുളച്ചുെകോണ്ടിരിയ്ക്കും.

7. കുശലൻ=കർമ്മസമർത്ഥൻ, യഷ്ടോവ്. ആസ്വദിച്ചിട്ട്–�സോമം നുകർന്നിട്ട് അ�ത്തോ

ഴൻ–യജമോനന്നു സഖോവോയിത്തീർന്ന ഇന്ദ്രൻ. ചീർത്ത=തടിച്ച. സഖോക്കൾ–

�സ്തോതോക്കൾ.
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8. കർത്തോവ്–വിധോതോവോയ ഇന്ദ്രൻ. അധ്വരോധ്വോവ്=യജ്ഞമോർഗ്ഗം. തെന്റ–

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ. ഇതിൽ–�സോമത്തിൽ തോണനിർത്തിയ്ക്കും–ശത്രുക്കെള കുമ്പിടുവി

യ്ക്കുന്നു.

9. ജനങ്ങൾതൻ–�സ്തോതോക്കളോയഞങ്ങളുെടവിത്തസിദ്ധിയിലോക്കുക–ധനലോഭത്തിെല

ത്തിയ്ക്കുക.

10. തരുന്നവർ–ഹവിസ്സ്. മെറ്റന്തുണ്ട്–വി�ശഷോൽ പറയോെനോന്നുമില്ല. ധനദൻ=ധനം
െകോടുക്കുന്നവൻ.

11. വൃഷഭ–അഭീഷ്ടവർഷിൻ �ദ്രോഹിയ്ക്കുവി�ട്ടയ്ക്കരുത്–ഉപദ്രവിപ്പോൻ. വസുമൻ=ധനവോ�ന.
വിലങ്ങ്=തടവ്. അ�ങ്ങയ്ക്കു �സോമം പിഴിയോത്തവെരയും, ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കോത്തവെരയും

െകോെന്നോടുക്കുക.

12. പൂർവ്വോർദ്ധം പ�രോക്ഷകഥനം: ഇടിെവട്ടു�ന്നോൻ–പർജ്ജന്യൻ. െപോന്തിയ്ക്കുന്നു. �സ്തോ

തോക്കൾക്കു െകോടുക്കോൻ. ധനികപ്പിശുക്കന്മോർ–ധനമുണ്ടോയിരിെയ്ക്ക, പിശുക്കുമൂലം

അങ്ങെയ യജിയ്ക്കോത്തവർ.

13. പ്രവൃദ്ധനോം=വർദ്ധിയ്ക്കും.
14. അധ്വർയ്യുവി�നോടുതെന്ന: അറി�വോൻ=വിദ്വോൻ. ഇത്–�സോമം. മറച്ചുനിന്ന–

ജലോധികെള. മോറ്റർ–വൃത്രോദിശത്രുക്കൾ. ഇനിയ്ക്കും=മധുരിയ്ക്കുന്ന.

15. മറയ്ക്കു�ന്നോെന–മറയ്ക്കുന്ന ശത്രുവിെന. കുലിശം=വജ്രം. �മധം=യോഗം. ധോതോക്കൾ–

�സ്തോത്രകർത്തോക്കൾ. വസു–എല്ലോവെരയും വസിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.

16. ആ�രോമലമൃത്–പ്രിയെപ്പട്ട �സോമനീർ. നന്മനസ്സ്–അനുഗ്രഹബുദ്ധി.
17. പ്രത്യക്ഷകഥനം: ഹിംസ്രോരോതി=ഹിംസകനോയ ശത്രു. അസ്ത്രം=ആയുധം.
18. സിഗമം=സുഖപ്രോപ്യം.
19. ഇന്ദ്രെന്റ രഥം, കുതിരകൾ മുതലോയവയും അഭീഷ്ടവർഷികളോെണന്ന്: വൃഷ

മത്ത്–അഭീഷ്ടവർഷിയോയ �സോമം കുടിച്ചോലുണ്ടോകുന്ന മത്ത്. ധൃതവജ്രർ–

രഥത്തിൽെവയ്ക്കെപ്പട്ട വജ്രോദ്യോയുധങ്ങെള വഹിയ്ക്കുന്നവ.

20. കർമ്മികൾ–അധ്വർയ്യുക്കൾ.
21. വൃഷഭ–വൃഷശബ്ദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം ഒന്നുതെന്ന. വർഷിയ്ക്കുന്ന ഇനിയ=മധുരമോയ.

22. ഇന്ദു=�സോമം. പണി–പണികെളന്നഅസുരന്മോരുെടതലവനോയവലൻ. നിശ്ചലനോ
ക്കീ–തടുത്തുനിർത്തി. സ്വത്ത്–അപഹരിയ്ക്കെപ്പട്ട �ഗോധനം. പ്രതികൂലൻ=

അഹിതൻ, വലൻ.

23. ശുഭഭർത്തൃക = �ശോഭനമോയ ഭർത്തോ�വോടു (സൂര്യ�നോടു) കൂടിയവൾ. �രോചനം–ഒരു

�ലോകത്തിെന്റ �പർ. സ്ഥിതർ–�ദവകൾ. മൂന്നുമട്ടിലോയ്–സവനത്രയരൂ�പണ.

24. ഇന്ദ്രെന്റ കർമ്മങ്ങളോണിവെയല്ലോം; ഇവ �സോമമദത്തോൽ െചയ്തവയോകെകോണ്ട്,

ഇവയുെടകർത്തൃത്വം �സോമത്തിൽഅ�രോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സപ്തോശ്വൻ = സൂര്യൻ. പത്തു

പോത്രങ്ങളില�ത്ര, �സോമനീർ പകർന്നുെവയ്ക്കുന്നത്.
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സൂക്തം 45.

ശംയു ഋഷി; ഗോയത്രിയും അതിനിചൃത്തും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രനും ബൃബു

എന്നതക്ഷോവും �ദവത.

യദുതുർവശെരദ്ദൂരദിക്കിൽനിന്നുസു�ഖനതോൻ

െകോണ്ടു�പോന്നൂ, യുവോവിന്ദ്രൻ; സഖോവോക, നമുക്കവൻ! (1)

ഇന്ദ്രന�സ്തോത്രകോരന്നുമന്നം കരുതിെവയ്ക്കു�മ;

ഒരു മന്തകുതിരെയെക്കോണ്ടും മുതലടക്കു�മ! (2)

മഹത്തവെന്റ �നതൃത്വം; പ്രശസ്തികള�നകുകൾ;

ഇടിഞ്ഞു�പോകുന്നവയല്ല,�ദ്ദഹത്തിെന്റ രക്ഷകൾ! (3)

മന്ത്രോഭിഗമ്യെനപ്പറ്റിെച്ചോല്  വിൻ, പോട്ടും മുതിർക്കുവിൻ:

മികച്ച വൻബുദ്ധി നമുക്കവന�ല്ലോ സഖോക്കെള! (4)

അവിടുന്നോെണോ,രുത്തന്നും, രണ്ടു�പർക്കു,മ�തവിധം

ഞങ്ങെള�പ്പോെലയു�ള്ളോർക്കും രക്ഷകൻ വൃത്രസൂദന! (5)

പിൻതള്ളിയ്ക്കുന്നു, മോറ്റോെര;–െപ്പോന്തിപ്പൂ, വോഴ്ത്തു�വോെര നീ;

സുവീരയുതെനന്ന�ല്ലോ െചോല്വതോളുകളങ്ങെയ! (6)

മന്ത്രഗമ്യെന, �മലോെള,സ്സഖോെവ, സ്തവനോർഹെന

കറയ്ക്കോൻ, പയ്യിെന�പ്പോ�ല വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, പുകഴ്ത്തി ഞോൻ. (7)

�സന്യങ്ങെളക്കീഴമർത്തുമീ വീരനുെട കയ്യിലോം,

ഇരുസമ്പത്തു മുഴുവെനന്ന�ല്ലോ, െചോല്ലി നിർഭരം! (8)

ജനങ്ങൾതൻ മോയകളു,മുറപ്പുറ്റവ�പോലു�മ

െപോളിയ്ക്ക, കുനിയോ�ത്തോ�ന, വജ്രവൻ, നീ ശചീപ�ത! (9)

ഇന്ദ്ര, �സോമപ, സത്യോത്മൻ, �ഭോജ്യങ്ങളുെട രക്ഷക,

ആ നിെന്നത്തോൻ വിളിയ്ക്കുന്നൂ,ഞങ്ങളന്നം ലഭിയ്ക്കുവോൻ. (10)

ആരോഹ്വോതവ്യനോയ് , പണ്ടും�വരിസമ്പത്തനിെപ്പോഴും;

ആ നിെന്നത്തോൻ വിളിയ്ക്കുന്നെതോന്നു �കൾ�ക്കണ�മ, ഭവോൻ! (11)

അശ്വങ്ങൾെകോണ്ടശ്വൗഘെത്ത, ശ്ശസ്തോന്നെത്ത, ദ്ധനെത്തയും

മോറ്റോരിൽനിന്നടക്കോവൂ, ഞങ്ങളിന്ദ്ര, ഭവൽസ്തവോൽ ! (12)

ഇന്ദ്ര, വീര, നുതിപ്രോപ്യ, മോറ്റോരുെട ധനത്തിനോയ്

വളർച്ച പൂണ്ടു �പോരോടി �നടിയ�ല്ലോ, ജയം ഭവോൻ! (13)

തു�ലോം കവിഞ്ഞുെള്ളോന്ന�ല്ലോ, ഭവോെന്റ ഗതിലോഘവം;

അെതടുെത്തോ,രു �തെരങ്ങൾക്കയയ്ക്ക,രിപുസൂദന! (14)

അനന്തരംഞങ്ങളുെട കീഴമർത്തുന്ന �തരിനോൽ

അടക്കുക, രിപുദ്രവ്യം ജി�ഷ്ണോ രഥിതമ൯ ഭവോൻ! (15)

വി�ശഷദർശിയോയ് വർഷകർത്തോവോമോെരോരുത്ത�നോ

അധീശനോയീ, പ്രജകൾ;–ക്കവെനത്തോൻസ്തൂതിയ്ക്ക, നീ! (16)
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ബന്ധുവും സ്തുതികോരർക്കുസുഖ�മകും സഖോവുമോയ് 

വോ�ണോന�ല്ലോ, ഭവോനിന്ദ്ര: സുഖിപ്പിയ്ക്കുക, ഞങ്ങെള! (17)

എടുക്ക, വജ്രം തൃക്കയ്യിലരക്കെരയരയ്ക്കുവോ൯;

കീഴമർത്തുകയുംെചയ്ത വജ്രിൻ, �നർക്കുമമിത്രെര! (18)

�സ്തോതൃ�ചോദകെന,സ്സമ്പ�ത്തകു�വോെന,സ്സഖോവിെന,

പുരോണെന വിളിയ്ക്കു�ന്ന,നിവൻ മന്ത്രോഭിഗമ്യെന (19)

ഏകനോമവിടുന്ന�ല്ലോ, പോരിെല സ്വത്തിെനോക്കയും

െപരുമോൾ, നുതിസം�സവ്യൻ ഗതിയ്ക്കു തടവറ്റവൻ; (20)

അതിനോലശ്വബഡബോ�ഗോയുതോന്നസമൃദ്ധിയോൽ

ധൃഷ്ണു നീെയങ്ങൾതൻ കോമം പൂരിപ്പിയ്ക്കുക, �ഗോപ�ത! (21)

പിഴിഞ്ഞുപോടുവിൻ, നിങ്ങെളോപ്പും, പയ്യിന്നു�പോല�വ,

ശക്തൻ ദോതോവു പുരുഹൂതന്നുസൗഖ്യദമോം സ്തവം (22)

ഇസ്തവങ്ങൾ െചവിെക്കോണ്ടോൽ, െപ്പോറുപ്പിച്ചരുൾ�വോനൻ

ബഹു�ഗോക്കെളയും െകല്പും നല്കൽ നിർത്തോതിരിയ്ക്കു�മ! (23)

കുവിത്സൻതൻ�പെത്തോഴുത്തിെലഴുന്നള്ളി മനീഷയോൽ

തുറന്നരുളിനോന�ല്ലോ, നമുക്കോയ്ദ്ദസ്യുമർദ്ദനൻ! (24)

ഭവോങ്കൽ വന്നു�ചരുന്നൂ, �പർത്തു�പർത്തിസ്ത�വോക്തികൾ,

തള്ള�പ്പക്കൾകിടോവിങ്കൽ�പ്പോെലയിന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ! (25)

അഭംഗം, നിെന്റ ചങ്ങോത്തം: �ഗോകോമെന്നോരു �ഗോവു, നീ;

അ�ശ്വച്ഛുവിന്നശ്വവുമോയ്ച്ചമഞ്ഞീടുന്നു, വീര, നീ! (26)

ആനീയന്നം ഭുജിച്ചിമ്പംെകോണ്ടോലും, വൻധനത്തിനോയ്:

പഴി�പ്പോനു െകോടുെക്കോ�ല്ല, പുകഴ്ത്തുന്നവെനബ്ഭവോൻ! (27)

ഇതോ, സ്തവോർച്ച്യ, പിഴിെയപ്പിഴിെയ �സ്തോത്രഗീരുകൾ

നിങ്കെലത്തുന്നു, കന്നിങ്കൽക്കറവ�പ്പക്കൾ�പോല�വ! (28)

വളെര�പ്പെര വോട്ടുന്ന (ഭവോെന) യജനങ്ങളിൽ

ഹവിസ്സോൽബ്ബലവോനോക്കി വോഴ്ത്തുന്നു, െപരുതോളുകൾ. (29)

അണയെട്ട, തു�ലോം നിങ്കെലങ്ങൾതൻ ധുര്യമോം സ്തവം:

കല്പിച്ചയയ്ക്ക, വമ്പിച്ച സമ്പത്തിന്നിന്ദ്ര, ഞങ്ങെള! (30)

കുടിെകോണ്ടോൻ, പണികൾതന്നുയർന്ന തലയിൽബ്ബ്യബു,

ഗംഗോതീരത്തിെലോരു പുല്ക്കോടു�പോെല തഴെപ്പോ�ട. (31)

വോയു�പോ�ലോടു�മവെന്റ ഭദ്രസോഹസ്രദോന�മോ

യോചിപ്പവന്നുടൻത�ന്ന നല്കി�പ്പോരുന്നു, കോംക്ഷിതം; (32)

അബ്  ബൃബുവിെനആഴ്ത്തുന്നൂനമ്മുെട നുതികോര�രവരും പതിവോയ്,

ആയിരെമടുക്കു�വോെന,ബ്ബുധെന,പ്പരമോയിരം െകോടു�പ്പോെന. (33)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.

2. അ�സ്തോത്രകോരന്നും–സ്തുതിയ്ക്കോത്തവന്നും. പിെന്ന,സ്തുതിക്കുന്നവർക്കുകരുതിെവയ്ക്കുെമ

ന്നു പറയോനു�ണ്ടോ? ഒരു മന്തങ്കുതിര (ഗതി�വഗമില്ലോത്ത അശ്വം) അവിെടയ്ക്കു മുതൽ

(ശത്രുക്കളുെട സൂക്ഷിപ്പുധനം) അടക്കോൻ!

4. മന്ത്രോദിഗമ്യൻ=മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടുപ്രോപ്യൻ, ഇന്ദ്രൻ. െചോൽവിൻ–ശോസ്ത്രങ്ങൾ. പോട്ട്

–�സ്ത്രോത്രഗീതി. നമുക്കു വലിയ ബുദ്ധിതരുന്നത് അ�ദ്ദഹമോണ്.

5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: എല്ലോവർക്കും രക്ഷിതോവ് എന്നർത്ഥം.

6. പിൻതള്ളിയ്ക്കുന്നു–ഞങ്ങെളെക്കോണ്ട് െപോന്തിപ്പൂ–ഉയർത്തുന്നു; സമൃദ്ധരോക്കുന്നു. സു

വീരയുതൻ–�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടു�ക്കണ്ടുന്നനല്ല പുത്രോദിക�ളോടുകൂടിയവൻ.

7. �മലോൾ–തലവൻ. കറക്കോൻ–എെന്റഅഭീഷ്ടങ്ങൾ�കവരുത്തോൻ.

8. �സന്യങ്ങൾ–ശത്രു�സനകൾ. ഇരുസമ്പത്ത്–ദിവ്യ ഭൗമസമ്പത്തുകൾ. നിർഭരം–

തികച്ചും എന്നർത്ഥം.

9. ജനങ്ങൾ–ശത്രുജനങ്ങൾ. ഉറപ്പുറ്റവ–പുരികൾ. കുനിയോ�ത്തോ�ന–ആരുെട മുമ്പിലും

തലതോഴ്ത്തോത്തവ�ന.

11. പണ്ടുംഇ�പ്പോഴും�വരിസമ്പത്തിന്, ശത്രുക്കെള ജയിച്ച്, അവരുെട ധനം�കക്കലോ

ക്കോൻ,ആെര വിളി�യ്ക്കണ�മോ, ആ നിെന്നത്തെന്ന.

12. അശ്വങ്ങൾെകോണ്ട്–ഞങ്ങളുെട. അശ്വൗഘെത്ത–ശത്രുക്കളുെട അശ്വഗണെത്ത.

ശസ്തോന്നം=പ്രശസ്തമോയഅന്നം. ഭവൽസ്തവോൽ–അങ്ങെയസ്തുതിയ്ക്കയോൽ.

14. അെതടുത്ത്–ആ ഗതിലോഘവം (ഗമന�വഗം) ഉപ�യോഗിച്ച്.

15. രഥിതമൻ–മഹോരഥൻ.
16. �സ്തോതോവി�നോ.
17. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: സ്തുതികോരർക്കു–സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്ക്.

18. �നർക്കും=എതിർക്കുന്ന.
19. �സ്തോതൃ�ചോദകൻ=�സ്തോതോക്കെള �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. പുരോണൻ=പുരോതനൻ.
21. ബഡബ=െപൺകുതിര. കോമം=അഭീഷ്ടം.
22. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: പയ്യിന്നു�പോല�വ–പയ്യിന്നു പുെല്ലന്ന�പോെല, പുരുഹുതന്നു സുഖ

പ്രദമോയ.

24. കുവിത്സൻ–ഒരു വമ്പിച്ച ജന�ദ്രോഹി, അവെന്റ �ഗോക്കെളെയോെക്ക ഇന്ദ്രൻ �സ്തോതോ

ക്കൾക്കു െകോടുത്തു. മനീഷ=ബുദ്ധിശക്തി.

26. അഭംഗം=ഇടിവുപറ്റോത്തത്,സുദൃഢം. �ഗോകോമന്നു�ഗോവിെനയുംഅശ്വകോമന്ന്അശ്വ

െത്തയും െകോടുക്കുന്നു.

27. അന്നം–�സോമം. വൻധനത്തിനോയ്–ഞങ്ങൾക്കു വലിയ സ്വത്തു തരോൻ. െകോടു

െക്കോ�ല്ല–വശെപ്പടുത്തരു�ത.

28. സ്തവോച്ച്യ=�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവ�ന. പിഴിെയ–�സോമം. കന്ന്=

�പക്കുട്ടി.

29. വളെര�പ്പെര–�വരികെള. വോട്ടുന്ന–ദുർബലരോക്കുന്ന.
30. തു�ലോം അണയെട്ട–ഏറ്റവും �ചരെട്ട. ധുര്യം–ഒരു കുതിര�പോെല വഹനശക്തിയുള്ള

ത് സമ്പത്തിന്ന്–ധനം കിട്ടുന്നപ്രവൃത്തിയ്ക്ക്.
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31. ബൃബു–പണികളുെട ആശോരിയുെട �പർ. ഇയ്യോൾ ഭരദ്വോജന്നു �ഗോധനെത്ത െകോടു

ക്കുകയുണ്ടോയി. അതിനോൽ ഋഷി മൂന്നൃക്കുകൾെകോണ്ടു ബൃബുവിെന സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. തല

യിൽ കുടിെകോണ്ടോൻ–ശിരസോ ശ്ലോഘിയ്ക്കെപ്പട്ടു�പോന്നു.

32. ഭദ്രസോഹസ്രദോനം=ശുഭകരമോയആയിരക്കണക്കിലുള്ള ദോനം, അത്യുദോരത.

33. നുതികോരർ=�സ്തോത്രകർത്തോക്കൾ. ആയിരെമടുക്കു�വോെന–സഹസ്ര�സ്തോത്രങ്ങൾ

�കെക്കോള്ളുന്നവെന. ബുധൻ=പ്രോജ്ഞൻ. പരം=ഏറ്റവും.



[മ. 6: അ. 4: സൂ. 46] നോലോം അഷ്ടകം 85

സൂക്തം 46.

ശംയു ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (പോന)

ഞങ്ങെളന്നോർത്ഥമിന്ദ്ര, സത്ത്രോതോവോ–

മങ്ങെയത്തെന്ന വോഴ്ത്തി വിളിയ്ക്കുന്നു;

അങ്ങെയശ്ശത്രുബോധയിലന്യരു;

മങ്ങെയഹയം പോഞ്ഞണ�ഞ്ഞടത്തും! (1)

ഇന്നുതിയോല,മർത്തും മഹോൻ ഭവോ–

നിന്ദ്ര, സംപൂജ്യ, വജ്രോശനിധര,

തന്നരുൾക, �തർവോജിെയ,�ഗ്ഗോവിെന,

െവന്നവന്നു വൻെകോറ്റു�പോെലങ്ങൾക്കോയ് ! (2)

ഉന്നതെര വീഴ്ത്തുന്ന വിദ്രഷ്ടോവോ–

മിന്ദ്രെനത്തെന്നഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു:

ലിംഗമോയിരമുള്ള ധനോഢ്യ, നീ

ഞങ്ങെള�പ്പോരിൽ വോയ്പിയ്ക്ക, സൽപ�ത! (3)

കൂറ്റെനോത്ത �കോപത്തോൽ വലച്ചോലും,

മോറ്റെര�പ്പോരില്യക്സമരൂപ, നീ;

നിന്നുരക്ഷയ്ക്ക, ഞങ്ങെള, വന്മുതൽ,

നന്ദനൻ, ജലം, സൂര്യനിവയ്ക്കോയി! (4)

ഏതിനോൽ നീ സുഹ�നോ, നിറയ്ക്കു,മീ

�റോദസി രണ്ടുമോരോധ്യ, വജ്രവൻ,

ഉന്നതൗ�ജോനിദോനമോ �ശ്രഷ്ഠോന്ന–

മിന്ദ്ര, ധോരോളെമത്തിയ്ക്കെക,ങ്ങളിൽ! (5)

ഉമ്പരിൽബ്ബലി, ശത്രുജിത്തങ്ങെയ–

ത്തമ്പുരോ�ന, വിളിയ്ക്കു�വോം, രക്ഷയ്ക്കോയ്:

�നോവിയറ്റുക, രോക്ഷസർെക്കോെക്കയും;

നീ വോ�സോ, തോഴ്ത്തുെക,ങ്ങൾതൻ മോറ്റെര! (6)

ഇന്ദ്ര, മർത്ത്യരിലുള്ള െകല്പും, ധന–

വൃന്ദവും, പഞ്ചജോതീതന്നന്നവും,

ഉന്നതമോയ പൗരുഷപ്രൗഢിയു–

െമോെന്നോഴിയോെത െകോണ്ടുവരിക, നീ! (7)

തൃക്ഷുവിങ്കലും, ദ്രുഹ്യുസംജ്ഞങ്കലും,

പൂരുവിങ്കലുമുള്ള െകെല്പോക്കയും

�ചർക്കുെക,ങ്ങളിൽ നീ മഘവൻ, പട

വോയ്ക്കിൽ മോറ്റെര�പ്പോരിട്ടുടയ്ക്കുവോൻ! (8)

മൂന്നി�നയും തടുക്കുന്ന, െകട്ടുറ–

പ്പോർന്ന, �മഞ്ഞതോം മുന്നിലമന്ദിരം

ഇന്ദ്ര, നീ നെല്ക,നിയ്ക്കും സയജ്ഞർക്കും;
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വന്നുവീഴോയ്തി,വരിൽശ്ശിതോയുധം! (9)

�പെക്കോതിയോൽ വലയ്ക്കും പരെനയും,

ഢീെക്കോ�ടറ്റിന്ദ്ര, �പോരടി�പ്പോെരയും

നീക്കി നീ െതോട്ടുനിെല്ക്ക,ങ്ങൾതന്നുടൽ

കക്കുവോൻ നുതിഗ്രോഹിൻ, മഘവോ�വ! (10)

കൂർത്തു മൂർത്തചിറകണിത്തീക്കണ–

ച്ചോർത്തുവോനിൽപ്പറന്നുതുടങ്ങിയോൽ,

�പർത്തുയർ�ത്തണമിന്ദ്ര, നീെയങ്ങെള;–

ക്കോത്തുരക്ഷിയ്ക്ക, �പോരിൽ നോഥെനയും! (11)

ശൂരപൂരുഷർ െനഞ്ചവും തന്നച്ഛ–

ന്മോരുെട പ്രിയസ്ഥോനവും കോട്ടു�മ്പോൾ,

സ്പഷ്ടമോകോെത മോറിനുമുണ്ണിയ്ക്കും

ചട്ട നല്ക, നീ; പോയിയ്ക്ക മോറ്റെര– (12)

മുറ്റിയ മുതലിെന്നോരുങ്ങി, നിര–

പ്പറ്റ മന്നിലും വക്രമോർഗ്ഗത്തിലും

ഇന്ദ്ര, നീയിര�തടിടും �ശ്യനെര–

െയന്ന�പോ�ല ഹയങ്ങെളപ്പോയിെയ്ക്ക– (13)

�പടിയോൽച്ചിനക്കൂട്ടി, വോറിട്ടവ

മോടിനോയ്  ത്തീനിനണ്ഡജർ�പോെലയും,

തോന്ന ദിക്കിെലക്കോറുകൾ�പോെലയും,

മോന്ദ്യ�മശോെത മണ്ടിത്തിരിയ�വ! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
1. സത്ത്രോതോവ്=സജ്ജനപോലകൻ. വോഴ്ത്തുന്നു എന്ന ക്രിയോപദം ഉത്തരോർത്ഥത്തിെല

ഇരുവോക്യങ്ങളിലും �ചർക്കണം. അന്യരും വോഴ്ത്തുന്നു. ഹയം പോഞ്ഞണ�ഞ്ഞടം–

യുദ്ധരംഗം; യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയവരും വോഴ്ത്തുന്നു.

2. അമർത്തും–ശത്രുക്കെള. അശനി=ഇടിവോൾ. െവന്നവന്നു, �പോരിൽ ജയിച്ചവന്നു,

വൻെകോറ്റു, വലിയ �ഭോഗ്യവിഭവം, അവെന്റസ്വോമി െകോടുക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല.

3. ഉന്നതെര–വമ്പിച്ച ശത്രുക്കെള. വിദൃഷ്ടോവ്–എല്ലോം വി�ശ�ഷണ കോണുന്നവൻ.

ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ലിംഗം–ഏ�തോ ഒരു സ്ത്രിെയ പ്രോപിച്ച ഇന്ദ്രൻ �ഭോഗ

�ലോലുപതയോൽസ്വശരീരത്തിൽസന്ധി�തോറും ലിംഗങ്ങെളസൃഷ്ടിച്ചു�പോൽ. വോയ്പിയ്ക്ക

–വളർത്തുക; ജയിപ്പിച്ചോലും.

4. കൂറ്റെനോത്ത–ഒരു കോള�പോെല ബലവത്തോയ. ഋക്സമരൂപ=ഋക്കുകളിൽ പ്രതിപോദി

പ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടതു�പോലുള്ള രൂപ�ത്തോടുകൂടിയവ�ന. സൂര്യൻ–െവളിച്ചം. ഇവയ്ക്കോയി–ഇവ

ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടോൻ.

5. �രോദസി രണ്ടും=ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ഉന്നതൗ�ജോനിദോനം=വലിയഓജസ്സിെന (ബല
െത്ത) ഉളവോക്കുന്നത്.
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6. ഉമ്പരിൽബ്ബലി=�ദവന്മോരിൽെവച്ചു ബലവോൻ. വിളിയ്ക്കു�വോം ഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു. �നോ
വിയറ്റുക–പീഡയുളവോക്കുക, ഹനിയ്ക്കുക. തോഴ്ത്തുക–എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കോവുന്നവരോ

ക്കുകഎന്നർത്ഥം.

8. തൃക്ഷുവും ദുഹ്യവും പൂരുവും രോജോക്കന്മോരോണ്. പട വോയ്ക്കിൽ–യുദ്ധം വന്നോൽ.
9. മൂന്ന്–മഞ്ഞ്, െവയിൽ, മഴ മൂന്നിലമന്ദിരം=മൂന്നുനിലയുള്ള ഗൃഹംസയജ്ഞർ=

യഷ്ടോക്കൾ. ശിതോയുധം–ശത്രുക്കളുെട മൂർച്ചയുള്ളആയുധം.

10. �പെക്കോതിയോൽ വലയ്ക്കും പരൻ–�പക്കെള അപഹരിപ്പോനോയി ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്ന

ശത്രു. ഢീെക്കോട്–കൂസലില്ലോെത എന്നർത്ഥം. നുതിഗ്രഹിൻ=സ്തുതി സ്വീകരിയ്ക്കുന്നവ

�ന.

11. ചിറകണിത്തീക്കണച്ചോർത്ത്–ചിറകു െവച്ച, തിയ്യു�പോെലതിളങ്ങുന്നശത്രുശരനികരം.

ഉയർ�ത്തണം–വിജയികളോക്കണം. നോഥൻ–ഞങ്ങളുെട �നതോവ്.

12. ശൂരന്മോർസ്വോമിയുെടവിജയത്തിന്നുശത്രുപ്രയുക്തങ്ങളോയആയുധങ്ങൾക്കുെനഞ്ഞുകോ

ട്ടു�മ്പോൾ–പ്രോണോപോയം ഗണിയ്ക്കോെത െപോരുതു�മ്പോൾ; സ്വപിതോക്കന്മോരുെട

പ്രിയസ്ഥോനവും കോട്ടു�മ്പോൾ–അച്ഛന്മോർ �നടിയ ശൗര്യയശസ്സും െവളിെപ്പടുത്തു

�മ്പോൾ, അച്ഛന്മോെര�പ്പോെലതെന്ന ശത്രുക്ക�ളോടു െപോരുതു�മ്പോൾ. സ്പഷ്ടമോകോെത

–ശത്രുക്കളറിയോെത. മോറിനും–ഞങ്ങളുെട.

13. ഈഋക്കിെന്റയും 14-ോമത്തതിെന്റയും അന്വയം മുകളിെല�ത്തതി�നോടോകുന്നു: മുതലി

ന്ന്–പ്രതിപക്ഷധനം കീഴടക്കോൻ. �ശ്യനർ=പരുന്തുകൾ. ഹയങ്ങെള–ഞങ്ങളുെട

കുതിരകെള. പോയിെയ്ക്ക ചട്ട നല്കഎന്നന്വയം.

14. പറഞ്ഞതുതെന്ന ഒന്നുകൂടി വിസ്തരിയ്ക്കുന്നു: ചിനകൂട്ടി–നിലവിളിച്ച്. അവ–അശ്വങ്ങൾ.

മോടിനോയ്–ശത്രുക്കെള ജയിച്ചു, പശുക്കെള അപഹരിപ്പോൻ അണ്ഡജർ=പക്ഷികൾ.

മണ്ടിത്തിരിയ�വ ചട്ട നല്ക.
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സൂക്തം 47.

ഭരദ്വോജപുത്രൻ ഗർഗ്ഗൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പുംഅനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രികയും ദ്വിപദയും ബൃഹ

തിയും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; �സോ�മന്ദ്രോദികൾ �ദവത.

ഇത് ആസ്വോദ്യമോകുന്നു; ഇതു മധുരമോകുന്നു; ഇതു തീവ്രമോകുന്നു; ഇതു സത്തുള

ളതുമോകുന്നു: ഇതു കുടിച്ച ഇന്ദ്രെന യുദ്ധത്തിൽആരും കീഴമർത്തില്ല! (1)
ഇവിെടഇതുകുടിച്ചോൽവലിയ മത്തുണ്ടോകും: ഇതുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രൻവൃ

തൃവധത്തിൽമദംപൃണ്ടത് ; ഇതോണ�ല്ലോ, ശംബരെന്റെപരുംപടെയയുംതഴച്ചെതോ

ണ്ണൂെോമ്പതിെനയും ഉടച്ചത്  ! (2)
ഇതു കുടിച്ചോൽഎനിയ്ക്കു വോക്കു പുറെപ്പടും: ഇത് അരുമെപ്പട്ട ബുദ്ധിെയ പ്രകോ

ശിപ്പിയ്ക്കും. ഇത�ത്ര, ആറു െപരിയവെയ നിർമ്മിച്ചത് : അവയിലുൾെപ്പടോെത ഒരുല

കുമില്ല! (3)
ഇതു ഭൂവിെന പരത്തി; ഇതു �ദ്യോവിെന ഉറപ്പിച്ചു;ഈ �സോമം മികച്ച മൂന്നിൽ

അമൃതു െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; ഇതു വിശോലമോയഅന്തരിക്ഷെത്തതോങ്ങുന്നു! (4)
ഇതു പോർപ്പിടത്തിൽ െവള്ളവീശുന്ന ഉഷസ്സുകളുെട ഉദിപ്പിൽ, വിചിത്രദർശ

നമോയ െവളിച്ചം കിട്ടിയ്ക്കുന്നു; മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയ ഈ വലിയ വർഷകോരി ഒരു

വലിയഊന്നുെകോണ്ട് ആകോശെത്ത ഉപ്പിച്ചു! (5)
ശൂര, ഇന്ദ്ര, വൃതഹന്തോവോയ ഭവോൻ സമ്പത്സമരത്തിനു, കലശത്തിെല �സോ

മം ഉശിരുണ്ടോംവണ്ണം കുടിച്ചോലും; മധ്യോഹ്നസവനത്തിൽ വയർ നിറച്ചോലും. ധനനി

ധിയോയ ഭവോൻഞങ്ങളിൽ ധനം നിർത്തിയോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, മുമ്പിൽ നടക്കുന്നവെനന്ന�പോെല, അവിടുന്നു ഞങ്ങെള �നോക്കണം;

ഞങ്ങൾക്കുധോരോളം ധനം കിട്ടിയ്ക്കണം; സുഖപ്രോപ്യനോകണം; ഞങ്ങെള മറുകരയി

െലത്തിയ്ക്കണം; �ന�ര െകോണ്ടുനടക്കണം ഞങ്ങെള മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കണം; �ന

�ര െകോണ്ടുനടക്കണം; �വണ്ടതു െകോണ്ടുവരണം! (7)
ഇന്ദ്ര, വിദ്വോനോയ ഭവോൻ ഞങ്ങെള മഹത്തോയ �ലോകത്തിെലയ്ക്കു– സുഖകര

വും ഭയരഹിതവുമോയ �ജ്യോതിസ്സി�ലയ്ക്കു– നിർബോധം െകോണ്ടു�പോയോലും: ഞങ്ങൾ

അങ്ങയുെട ദശനീയങ്ങളോയ തടിച്ചുരുണ്ട തൃ�ക്കകെള രക്ഷകരോക്കി �സവിയ്ക്കുമോ

റോകണം! (8)
ഇന്ദ്രം ശതധന, അവിടുന്നു ഞങ്ങെള പര�പ്പറിയ പള്ളി�ത്തരിലും, െക�ല്പ

റിയ ഇരുകുതിരകളിലും �കറ്റിയിരുത്തിയോലും; അന്നങ്ങളിൽെവച്ചു തു�ലോം തഴച്ച

അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും; മഘവോ�വ, ഞങ്ങളുെട ധനം മെറ്റോരു പണക്കോരൻ മുടി

ച്ചുകളയരുത് ! (9)
ജന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി സുഖിപ്പിച്ചോലും: എനിയ്ക്കു ജീവനൗഷധം തരോെനോരുങ്ങിയോ

ലും; ബുദ്ധി, കത്തിയുെട വോയ്ത്തല�പോെല മൂച്ചർെപ്പടുത്തിയോലും. ഭവൽകോമനോയ

ഞോൻ ഇങ്ങെന വല്ലതും പോ�ഞ്ഞയ്ക്കും; അതു ഭവോൻ സ്വീകരിയ്കണം. എെന്നയും

�ദവസ�മതനോക്കുക! (10)
ഞോൻ ത്രോതോവോയ ഇന്ദ്രെന, ഞോൻ തർപ്പകനോയ ഇന്ദ്രെന, ഞോൻ ഓ�രോ

ഹവനത്തിലും സുഖോഹ്വോതവ്യനും ശുരനുമോയ ഇന്ദ്രെന, ഞോൻ ശക്രനും പുരുഹുത

നുമോയ ഇന്ദ്രെന വിളിയ്ക്കുന്നു: മഘവോവോയ ഇന്ദ്രൻ നമുക്കുസ്വസ്തി നല്കെട്ട! (11)
സുത്രോമോവോയ, ധനവോനോയ ഇന്ദ്രൻ രക്ഷിച്ചു, നന്നോയി സുഖിപ്പിയ്ക്കെട്ട; വിശ്വ
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�വദസ്സുവി�ദ്വഷികെളഹനിയ്ക്കെട്ട;അഭയം തരെട്ട. നല്ലവീര്യത്തിന്നുടമകളോകണം,

നമ്മൾ! (12)
ആയജനീയെന്റ തിരുവുള്ളത്തിന്നും, ഭദ്രമോയ സൗമനസ്യത്തിനും വിഷയമോ

ക്കണം, നമ്മൾ: സുത്രോമോവോയ, ധനവോനോയ ആ ഇന്ദ്രൻ വി�ദ്വഷികെള നമ്മളി

ൽനിന്നകലത്തുെവച്ചുത�ന്ന മറയത്തോട്ടി ചിതറിയ്ക്കെട്ട! (13)
ഇന്ദ്ര, �സ്കോതോവിെനഉക്ഥങ്ങളും �സ്തോത്രങ്ങളും, വളെരഹവിസ്സുംവളെര�സ്സോ

മനീരും ഭവോങ്കെലയ്ക്കു, ജലം നിമ്നസ്ഥലെത്തെയ്ക്കന്ന�പോെല പോയുന്നു; വജ്രപോ�ണ,

അവിടുന്നു �സോമത്തിൽ െവള്ളവും �ഗോരസങ്ങളും വഴി�പോെല �ചർക്കുന്നു! (14)
തന്തിരുവടിെയ ആർ സ്തൂതിയ്ക്കും? ആർ കനിയിയ്ക്കും? ആർ യജിയ്ക്കും? സദോ

കയർക്കുമ�ല്ലോ, മഘവോവ് തോൻബുദ്ധിെകോണ്ടു, നടക്കുന്നവൻകോല്കെളെയന്ന�പോ

െല, മുമ്പെന പിമ്പിലോക്കും മറിച്ചുമോക്കും! (15)
ഇന്ദ്രൻ വീരനോെണന്ന �കട്ടിട്ടുണ്ട് : കരുത്തെന കരുത്തെന അമർത്തോൻ

�നോക്കും; ഒന്നോമെന രണ്ടോമതും, മറിച്ചുമോവും, െകോണ്ടു �പോവുക; തഴച്ചവെര തളർ

ത്തും; രണ്ടിെന്റയും രോജോവോണ് പരിചരിയ്ക്കുന്നമനുഷ്യെര െതരുെതെരവിളിയ്ക്കും!(16)
ഇന്ദ്രൻ പ്രധോന�രോടു സഖ്യം െചയ്യില്ല; അവെര ഉപദ്രവിച്ചുെകോണ്ട്, അപ്രധോ

നരിൽ �ചരും–പരിചരിയ്ക്കോത്തവെര തട്ടിനീക്കിെക്കോണ്ടു വളെരസ്സംവത്സരം കഴി

യ്ക്കും! (17)
പ്രതിരൂപനോയ ഇന്ദ്രൻ ഓ�രോ രൂപം ധരിയ്ക്കുന്നു; തെന്റ ആ രൂപം െവ�വ്വെറ

കോണോം. തോൻ സങ്കല്പംെകോണ്ടു നോനോവടിെവടുത്ത് എഴുന്നള്ളും: ഒരോയിരമുണ്ട

�ല്ലോ, തനിയ്ക്കു �തർക്കുതിരകൾ. (18)
ആ�തജസ്വി �തരിന്ന് ഇരുഹരികെളപ്പൂട്ടി, ഇവിെടപലയിടങ്ങളിൽപരിലസി

യ്ക്കുന്നു: �സ്തോതോക്കളിരിെയ്ക്ക, സദോ മറ്റോരുള്ളു, വി�ദ്വഷികെള വറുക്കോൻ? (19)
�ദവന്മോ�ര, ഞങ്ങൾ മോടു�മയോപ്ര�ദശത്തു െപട്ടു�പോയി; പരന്ന ഭൂമി തട്ടിപ്പ

റിക്കോെര തഴുകുന്നു. ബൃഹസ്പ�ത, ഭവോൻ �ഗോക്കെളത്തിരയോൻ ഉപോയവും, ഇന്ദ്ര,

ഭവോൻ ഇങ്ങെനയിരിയ്ക്കുന്ന �സ്തോതോവിന്നു വഴിയും പറഞ്ഞുതരിക! (20)
വൃഷോവു നോൾ�തോറും സ്വസ്ഥോനത്തുനിന്നുദിച്ച്, ഏകരൂപകങ്ങളോയ കറുമ്പി

കെള മ�റ്റപ്പകുതിയ്ക്കു�വണ്ടി പിന്മോറ്റുന്നു. മുടിയ്ക്കുന്ന, മുതെല്ക്കോതിയന്മോരോയ വർച്ചി–

ശംബരന്മോെര അ�ദ്ദഹം ഉദവ്രജത്തിൽെവച്ചു വധിച്ചു! (21)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങയുെടആരോധകന്നുപ്ര�സ്തോകൻപത്തുെപോന്നുറപ്പകളും പത്തുകു

തിരകെളയും തൽക്ഷണം തന്നു! അതിഥിഗ്വനോയദി�വോദോസങ്കൽനിന്നു, തനതോ

യിത്തീർന്നആശംബരധനംഞങ്ങൾസ്വീകരിച്ചു. (22)
പത്തു കുതിരകൾ, പത്തുറപ്പകൾ, വില�യറിയ പത്തു വസ്ത്രങ്ങൾ, പത്തുസ്വർ

ണ്ണക്കട്ടികൾഎന്നിവ ദി�വോദോസങ്കൽനിന്ന് എനിയ്ക്കുകിട്ടി. (23)
പത്തുകുതിര�ത്തരുകൾ,നൂറു �ഗോക്കൾഎന്നിവെയഅശ്വഥൻഅധർവ�ഗോ

ത്രക്കോർക്കും പോയുവിന്നും െകോടുത്തു. (24)
വിശ്വജനീനമോയ വലിയ ധനം െകോടുത്തു, സജ്ഞയപുത്രൻ ഭരദ്വോജെര പൂജി

ച്ചു. (25)
മര�മ, നീ ദൃഢഗോത്രമോകുക; നീ ഞങ്ങെള സഖോക്കളോക്കി, നല്ല വീരന്മോ�രോ

ടുംകൂടി വളർത്തുക; മൂരി�ത്തോൽെകോണ്ടു െപോതിയെപ്പട്ട നീ (ഞങ്ങെള) ഉറപ്പിയ്ക്കുക.

നിങ്കൽ �കറിയവൻ �ജതവ്യെര ജയിയ്ക്കെട്ട! (26)
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�ദ്യോവിൽനിന്നുംഭൂവിൽനിന്നുംഎടുക്കെപ്പട്ടഓജസ്സും, വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നുസം

ഭരിയ്ക്കെപ്പട്ടബലവും, ജലം�പോെലജവനവും, മൂരി�ത്തോൽചുറ്റിയതും, ഇന്ദ്രെന്റവജ്ര

വുമോയ രഥെത്ത ഭവോൻഹവിസ്സുെകോണ്ടു യജിച്ചോലും! (27)
ഇന്ദ്രെന്റ വജ്രം, മരുത്തുക്കളുെട മുൻഭോഗം, മിത്രെന്റ ഗർഭം, വരുണെന്റ െപോ

ക്കിൾ–ഇങ്ങെനയുള്ള ഭവോൻ, �ദവ, രഥ�മ, ഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തിൽ വന്നു, ഹവി

സ്സുസ്വീകരിച്ചോലും! (28)
പടഹ�മ, ഭവോൻ മന്നിെനയും വിണ്ണിെനയുംആശ്വസിപ്പിയ്ക്കുക: ചരോചരോത്മക

മോയ ജഗത്തുഭവോെന പലമട്ടിൽഅറിയെട്ട. ആ ഭവോൻഇന്ദ്ര�നോടും �ദവക�ളോടും

കൂടി, ശത്രുക്കെള ദൂരദൂരെത്ത�യ്ക്കോടിച്ചോലും! (29)
പടഹ�മ, ഭവോൻ നിലവിളിപ്പിയ്ക്കുക; ഞങ്ങൾക്കു�സന്യെത്തയും ബലെത്ത

യും തരിക; ദുരിതങ്ങെള തട്ടിനീക്കിെക്കോണ്ടുശബ്ദിയ്ക്കുക. വി�ദ്രോഹികെള ഇവിെടനി

ന്നു പോയിയ്ക്കുക. ഇന്ദ്രെന്റ മുഷ്ടിയോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ; (ഞങ്ങെള) ഉറപ്പിച്ചോലും! (30)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്ന് ഇവെയ വീെണ്ടടുക്കുക, ഇവെയ പിന്തിരിപ്പിയ്ക്കുക. അടയോള

മോയി പടഹം ഒലിമുഴക്കുന്നു: ഞങ്ങളുെട ആളുകൾ കുതിരപ്പുറത്തു �കറി സഞ്ചരിയ്ക്കു

�മ്പോൾ, ഞങ്ങളുെട �തരോളികൾ ജയിയ്ക്കെട്ട! (31)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. ഇതുമുതൽഅഞ്ചൃക്കുകളുെട �ദവത, �സോമമോകുന്നു: ഇതു്–�സോമം.
2. ഇവിെട–ഈയോഗത്തിൽ. െതോണ്ണൂെറ്റോമ്പത്–പുരികൾ.

3. ആറു െപരിയവ–�ദ്യോവ്, ഭൂവ്, പകൽ, രോത്രി, െവള്ളം, സസ്യങ്ങൾ.
4. മൂന്നിൽ–സസ്യങ്ങളിലും, ജലത്തിലും, �പക്കളിലും.

5. പോർപ്പിടം–അന്തരിക്ഷം. വർഷകോരി=മഴെപയ്യിയ്ക്കുന്നത്.
6. സമ്പത്സമരം–ശത്രുധനമടക്കോൻ�വണ്ടിയുള്ളയുദ്ധം.

7. മോർഗ്ഗരക്ഷകൻ മുമ്പിൽനടക്കും; പിന്നിൽനടക്കുന്നവെര രക്ഷിപ്പോൻകൂെടക്കൂെട തിരി
ഞ്ഞു�നോക്കുകയും െചയ്യും. മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കുണം–ശത്രുക്കളുെട അപ്പുറത്തോക്കണം.

�വണ്ടതു–�ഭോഗ്യവിഭവം.

9. ശതധന–വളെരദ്ധനമുള്ളവ�ന.
10. സുഖിപ്പിച്ചോലും–ഞങ്ങെള. �ദവസ�മതൻ–രക്ഷകരോയ �ദവന്മോ�രോടു �ചർന്നവൻ.
13. തിരുവുള്ളം–പ്രസോദം; സൗമനസ്യം–അനുഗ്രഹബുദ്ധി. രണ്ടും ഏതോണ്ട് ഒന്നുതെന്ന.
14. �ചർക്കുന്നു–ഋത്വിക്കുകളുെട കർമ്മം ഇന്ദ്രങ്കൽആ�രോപിച്ചിരിയ്ക്കയോണ്.
15. സ്തുതിയ്ക്കും? സ്തുതിപ്പോൻ ശക്തനോകും. മുമ്പെന പിമ്പിലോക്കും– പ്രധോനനുമോക്കും. നട

ക്കു�മ്പോൾ, മുന്നിൽ െവച്ച കോൽ പിന്നിലും, പിന്നിൽെവച്ചതു മുന്നിലുമോയി െക്കോണ്ടിരി

യ്ക്കുമ�ല്ലോ.

16. കരുത്തെന – ബലവോനോയ ശത്രുവിെന. തഴച്ചവെര – കഴിവുണ്ടോയിരിെയ്ക്ക, യജിയ്ക്കോ

ത്തവെര. രണ്ടി�ന്റയും–ദിവ്യ–ഭൗമസമ്പത്തുകളുെട. വിളിയ്ക്കും–രക്ഷിയ്ക്കോൻ.

17. പരിചരിയ്ക്കുന്നവ�രോ�ട സംഖ്യം െകോള്ളുകയുള്ളു.
18. പ്രതിരൂപൻ–രൂപങ്ങളുെട പ്രതിനിധി. ഓ�രോ രൂപം–അഗ്ന്യോദി �ദവതോസ്വരൂപം.

പരമോത്മോവുപ്രപഞ്ചോത്മനോപരിണമിയ്ക്കുന്നുഎന്നഅർത്ഥത്തിലുംഈഋക്ക് വ്യോഖ്യോ

നിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് ; ആ പക്ഷത്തിൽ, �തർക്കുതിരകൾ, ഇന്ദ്രിയവൃത്തികളോകുന്നു.
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19. വറുക്കോൻ–നശിപ്പിയ്ക്കോൻഎന്നർഥം.
20. ഗർഗ്ഗൻ ഒരിക്കൽവഴിെതറ്റി ഒരു നിർജ്ജനപ്ര�ദശത്തുെപോട്ടു�പോയി. അ�പ്പോൾ രക്ഷ

െപ്പടോൻ �ദവന്മോെര സ്തുതിച്ചു: മോടു�മയോത്ത പ്ര�ദശം–പുല്ലുമില്ലോത്ത മരുഭൂമി. തഴുകു

ന്നു–തട്ടിപ്പറിക്കോരോണ്, ഇവിെടയുള്ളത്. തിരിയോൻ–കോണോതോയ �പക്കെള തിര

ഞ്ഞുനടക്കുന്നതിനിടയിലോണ്, ഗർഗ്ഗൻ മരുഭൂമിയിൽ െചന്നണഞ്ഞത്. ഇങ്ങെനയിരി

യ്ക്കുന്ന–കഷ്ടത്തിലകെപ്പട്ട. �സ്തോതോവിന്ന്–എനിയ്ക്ക്.

21. ഉദിച്ച്–സൂര്യോത്മനോ പ്രോദുർഭവിച്ച് കറുമ്പികൾ–രോത്രികൾ. മ�റ്റപ്പകുതി–പകൽ. മുടി
യ്ക്കുന്ന–യജ്ഞകർമ്മങ്ങെള. വർച്ചി–ഒരസുരൻ. ഉദവ്രജം–ഒരു �ദശം.

22. ഇതുമുതൽനോലൃക്കുകളിൽ ദി�വോദോസെനന്നരോജോവിെന്റ ദോനശീലത്വംസ്തുതിയ്ക്കെപ്പടു
ന്നു: ആരോധകന്നു–എനിയ്ക്കു്. പ്ര�സ്തോകൻ–ദി�വോദോസെന്റ നോമോന്തരം. െപോന്നുറപ്പ

കൾ–െപോൻനോണ്യം നിറച്ച ഉറപ്പകൾ, ഒരുതരം വലിയ സഞ്ചികൾ. തൽക്ഷണം–

അങ്ങെയക്കുറിച്ചുള്ളസ്തുതി െചോല്ലിയ�പ്പോൾത്തെന്ന. തനതോയിത്തീർന്ന–ശംബരെന

വധിച്ചു ഭവോൻഅ�ദ്ദഹത്തിന്നു െകോടുത്തതിനോൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതോയിത്തീർന്ന.

24. അശ്വഥൻ–ദി�വോദോസെന്റ മെറ്റോരു �പർ. പോയു–ഗർഗ്ഗെന്റ ഭ്രോതോവ്.
25. സൃജ്ഞയൻ–ദി�വോദോസെന്റഅച്ഛൻ.

26. �തരിൽ�ക്കറു�മ്പോൾജപി�യ്ക്കണ്ടുന്നമന്ത്രം: മര�മ–ദോരുനിർമ്മിതമോയ രഥ�മ. രഥമോ
ണ് ഇതുമുതൽ മൂന്നൃക്കുകളുെട �ദവത.

27. വൃക്ഷങ്ങൾ ഭൂമിയുെട സോരഭൂതങ്ങളോണ്; അവ �ദ്യോവിെല ജലം (മഴ) െകോണ്ടു വളരു

ന്നു. അതിനോലോണ്, ദോരുമയമോയ രഥെത്തവോനൂഴികളിൽ നിെന്നടുത്തഓജസ്സോക്കി

ക്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. വജ്രം–വജ്രത്തിെന്റ ഒരംശം; വജ്രത്തിെന്റ ഒരു ഭോഗമ�ത്ര, രഥം.

ഭവോൻ–അധ്വര്യുവി�നോടു പറയുന്നതോണിത്.

28. മുൻഭോഗം–അതിെന്നോത്ത ഗതി�വഗമുള്ളത്. ഗർഭം–അന്തവർത്തി: പകലോണ�ല്ലോ,

�തർ നടക്കുക; പകലിെന്റ അധി�ദവത, മിത്രനോണ് നോഭി–വരുണ�ന്റതോയ രോത്രി

യിൽ, �ദഹമധ്യത്തിൽ െപോക്കിെളന്ന�പോെല, നിശ്ചലമോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നത്.

29. ഇതുമുതൽ മൂന്നൃക്കുകൾക്കുെപരുമ്പറയോണ്, �ദവത. ആശ്വസിപ്പിയ്ക്കുക–ജയ�ഘോഷം

െകോണ്ട്.

30. നിലവിളിപ്പിയ്ക്കുക–ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കെള കരയിച്ചോലും. മുഷ്ടി–മുഷ്ടി�പോെല ശത്രുക്ക
െള മർദ്ദിയ്ക്കുന്നത്.

31. ഇവെയ–ശത്രുക്കളുെട പക്കൽെപ്പട്ട �ഗോക്കെള. സഞ്ചരിയ്ക്കു�മ്പോൾ–ശത്രുക്ക�ളോടു യു
ദ്ധംെചയ്യു�മ്പോൾ.

ഏഴോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: നോലോംഅഷ്ടകം
എട്ടോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 6 അനുവോകം 4



[മ. 6: അ. 4: സൂ. 48] നോലോം അഷ്ടകം 93

സൂക്തം 48.

ബൃഹസ്പതിപുത്രൻ ശംയു ഋഷി; ബൃഹതീസ�തോബൃഹതീമഹോസ�തോ ബൃഹത്യോദി

കൾഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നിമരുദോദികൾ �ദവത. (മോകന്ദമഞ്ജരി)

വോഴ്ത്തുവിൻ, വോഴ്ത്തുവിൻ, യജ്ഞത്തിൽ യജ്ഞത്തിൽ–

വോയ്ക്കുമമർത്ത്യനോമീയഗ്നിെയ;

മിത്രം�പോലിഷ്ടനോം ജോത�വദസ്സിെന–

യത്ര പുകഴ്ത്തിടോ,െമങ്ങളു�മ. (1)

നമ്മെളയിച്ഛി�പ്പോന�ല്ലോ, ബലോത്മജൻ;

നല്കുകീ, ഹവ്യവോഹന്നുനോമും.

�പോർകളികളിൽക്കോക്ക�ട്ട, വോയ്പു വരുത്ത�ട്ട;

�മകൾക്കും രക്ഷ െചയ്യെട്ട,യവൻ! (2)

അർച്ചിസ്സോൽ�ശ്ശോഭി�പ്പോന�ല്ലോ, വൃഷോവോയ

നിർജ്ജരനുൽക്കൃഷ്ടനങ്ങുന്ന�ഗ്ന:

അച്ഛിന്നകോന്ത്യോ വിളങ്ങും നീ തന്നോലു,–

മുജ്ജ്വലത്വത്തോൽ െവളിച്ചം ശു�ച! (3)

ഉത്തമ�ദവയഷ്ടോ�വ,യജിയ്ക്ക നീ

പ്രത്യഹം: രക്ഷയ്ക്കുവെരെയല്ലോം

ബുദ്ധിയോൽക്കർമ്മത്തോെലത്തിയ്ക്കുകി,ങ്ങ�ഗ്ന;

ഭുക്തിെകോടുക്ക; ഭുജിയ്ക്ക, നീയും! (4)

അ�ത്തോയഗർഭെത്തയൂട്ടൂന്നു, നിർഭര–

മബ്ധിനീര,ഭ്രങ്ങൾ, കോടുകളും;

�നതോക്കൾ െകല്പിൽ മഥിെയ്ക്കപ്പിറക്കുന്നു,

�മദിനിതന്നുയർസ്ഥോനത്തവൻ. (5)

വോനൂഴി രണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നു, �തജസ്സോൽ;

വോനിങ്കൽപ്പോറിപ്പൂ, ധൂമമവൻ;

കൂരിരുൾ നീക്കി വിളങ്ങുന്നു, രോവുമോയ്–

�ച്ചരും വൃഷോവു കറുത്ത രോവിൽ. (6)

അ�ഗ്ന, യുവോഗ്രൃ, ഭരദ്വോജനിൽ�ദ്ദവ,

നിൽക്കോന്ത്യോ വോയ്ച നീ വന്മഹസ്സോൽ

കത്തുെക,ങ്ങൾക്കുധനത്തിനോയ്പ്പോവക–

കത്തുക, �തജസ്സിന്നോയിശ്ശു�ച! (7)

അ�ഗ്ന, യുവോഗ്രൃ, മനുഷ്യപ്രജോവലി–

െയ്ക്കോെക്കഗ്ഗൃ�ഹശ്വരന�ല്ലോ, ഭവോൻ:

�ന�ര വളർത്തി�പ്പോരു�ന്നോെന നീെയോരു

നൂറവനത്തോൽനൂറോണ്ടുകോലം

പോതകം പറ്റോെത പോലിയ്ക്ക�വണ�മ,

�സ്തോതോക്കന്മോർക്കു നല്ക്കു�ന്നോെരയും! (8)
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കിട്ടിയ്ക്കുെക,ങ്ങൾക്കു രക്ഷയും വിത്തവും

ദ്രഷ്ടവ്യനോയ നീയ�ഗ്ന, വ�സോ;

ഇദ്ധനത്തിെന്റ �നതോവു നീെയങ്ങൾതൻ

പുത്രർക്കും �ചർക്കുകു,റപ്പു െവക്കം! (9)

രക്ഷിയ്ക്കുക,�ഗ്ന, സ�മതമോം നിർബോധ–

രക്ഷയോൽ നീ പുത്രപൗത്രന്മോെര;

�ദവ�കോപെത്തയും മർത്ത്യ�ദ്രോഹെത്തയും

�വർെപടുെക്ക,ങ്ങളിൽനിന്നു ഭവോൻ! (10)

നൂതന�സ്തോത്രരോയ്  െച്ചല്വിൻ, സഖോക്ക�ള,

പോൽ തരും പയ്യിന്നടുക്കൽ നിങ്ങൾ;

�പതലി�നോടിട�ചർക്കയും െചയ്യുവിൻ,

ബോധ�യശോത്തപടിയ്ക്കവെള: (11)

തെന്നോളി വീശും ബലിഷ്ഠമരുദ്ഗണ–

ത്തിന്നമർത്ത്യോന്നം െകോടു�പ്പോളവൾ;

ശീഘ്രമരുത്സുഖതൽപരയോമവൾ

സൗഖ്യോർത്ഥം തണ്ണീെരോത്തോഗമി�പ്പോൾ! (12)

എല്ലോം ചുരത്തും പെയ്യ,ല്ലോർക്കുമുള്ളന്നം,

രണ്ടും ഭരദ്വോജ�ന്നകീടുവിൻ! (13)

ഐന്ദ്രസൽക്കർമ്മവും, വോരുണപ്രജ്ഞയു,–

മര്യമോവിെന്റ നുത്യർഹതയും,

വിഷ്ണുവിൻ ശ്രീവോയ്പും �ചരുമോ മോരുത–

വർഗ്ഗെത്തവോഴ്ത്തു�ന്നൻ, വോങ്ങോനോയ് ഞോൻ! (14)

ആരുെമതിർക്കുകില്ലോ;–ർത്തിരമ്പും തു�ലോം;

വോെരോളി വീശും; പുലർത്തി�പ്പോരും–

ഇപ്പടിയുള്ള മരുദ്  ബലം മർത്ത്യർക്കി–

െന്നോപ്പം തരിക, നൂറോയിരങ്ങൾ:

കോട്ട�ട്ട, ഗൂഢസമ്പത്തിെന; ഞങ്ങൾക്കു

കിട്ടുമോറോക്ക�ട്ട, സമ്പത്തിെന! (15)

ഭൂരിശ്രീപൂഷോ�വ, വന്നോലു,െമങ്കിൽ നീ:

�പോരിടോൻ പോ�ഞ്ഞല്ക്കും പറ്റലെര

പോരം വലച്ചരു�ളണ�മ; നിൻെചവി–

ച്ചോരത്തു നിന്നു പുകഴ്ത്തു�ന്നൻ, ഞോൻ! (16)

കോകെര�പ്പോറ്റും മരെത്തപ്പുഴെക്കോ�ല്ല;

െകോല്കയും �വണം, നീ െകോള്ളോ�ത്തോെര;

പറ്റലർ �കറിപ്പിടിയ്ക്കയുംെചയ്യോയ്ക,

പക്ഷിെയപ്പോശം വിരി�പ്പോൻ�പോെല! (17)

�സരമോയ്ക്കിട്ട�ട്ട, നിൻസഖ്യം, �തർ തിങ്ങും

�ചോരോത്ത�തർ�ത്തോൽത്തുരുത്തിെയ്ക്കോപ്പം! (18)
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മർത്ത്യരിൽ മീെതയോണ�ല്ലോ, നീ; �ദവന്മോർ–

െക്കോത്തവൻ, സമ്പത്തോൽപ്പൂഷോ�വ, നീ;

യുദ്ധത്തിൽ �നോക്കുക, കോക്കുക, ഞങ്ങെള–

യദ്യ, പ�ണ്ട�ത്തോെരെയന്ന�പോെല! (19)
മർത്ത്യ�ന്നോ �ദവ�ന്നോ പൂജിച്ചോൽ ന�ല്പകും

ഭദ്രയോം നിങ്ങൾതൻസൂനൃ�തോക്തി

െകോണ്ടുവെര�ട്ട, വ�രണ്യെത്ത�മവിറ–

യുണ്ടോക്കും യോജ്യമരുത്തുക്ക�ള! (20)
ഏവർതൻ കർമ്മം െപോടുന്നെനച്ചുറ്റുന്നൂ,

�ദ്യോവിെന,�ദ്ദവനോം സൂര്യൻ�പോെല;

കുമ്പിടുവിയ്ക്കുന്ന യജ്ഞോഹമോം ബലം

സംഭരി�ച്ചോർ, മരുത്തുക്കളവർ.

വൃത്രഘ്നമോയി വിളങ്ങുെവോന്ന,ബ്ബലം;

വൃത്രഘ്ന  മബ്ബലം �മത്തര�മ! (21)
�ദ്യോെവോരുവട്ട�മ ജോതയോയിട്ടുള്ളു;

ഭൂെവോരുവട്ട�മ ജോതയോയി;

പൃശ്നിതൻ പോെലോരുവട്ടമ�ത്ര കറ–

ന്നിട്ടുള്ളൂ; മെറ്റോന്നുണ്ടോകി�ല്ല,വം! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. ഇഷ്ടൻ=പ്രിയൻ.
2. വോയ്പ=വളർച്ച, വിജയം.
3. ഉൽക്കൃഷ്ടൻ–ഗുണോധികൻ. ശുചി=അഗ്നി.
4. ഉത്തമ�ദവയഷ്ടോവ്=മഹോന്മോരോയ �ദവന്മോെര യജിയ്ക്കുന്നവൻ. യജിയ്ക്ക–ആ �ദ

വന്മോെര. ബുദ്ധിയോൽക്കർമ്മത്തോൽ–ബുദ്ധിെകോണ്ടും കർമ്മംെകോണ്ടും, ഭുക്തി–

അവർക്കുള്ളഹവിസ്സ്.

5. അ�ത്തോയഗർഭെത്ത–ആ ജലോന്തവർത്തിയോയ അഗ്നിെയ: ബഡബോഗ്നി,

�വദ്യുതോഗ്നി, ദോവോഗ്നി. ഉയർസ്ഥോനത്ത്–ഉയർന്ന (ഉൽക്കൃഷ്ടമോയ) സ്ഥോ

നത്ത്, യജ്ഞസ്ഥലത്ത്.

7. �തജസ്സിനോയി–ഞങ്ങൾക്കു �തജസ്സുണ്ടോക്കോൻ. ശംയുവിെന്റ ഭ്രോതോവ�ത്ര, ഭര

ദ്വോജൻ.

8. വളർത്തി�പ്പോരു�ന്നോെന–അങ്ങെയ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്ന എെന്ന. നല്ക്കു�ന്നോെരയും–

ധനം െകോടുക്കുന്ന ഉദോരന്മോെരയും പോലിയ്ക്ക�വണ�മ.

9. ദ്രഷ്ടവ്യൻ=ദർശനീയൻ. ഇദ്ധനം–�ലോകത്തിെല സമ്പത്ത്. ഉറപ്പു �ചർക്കുക–

ധനം നല്കി.

10. സ�മതം–കൂടി�ച്ചർന്ന. രക്ഷയോൽ–രക്ഷകൾെകോണ്ട്.
11. അധ്വര്യുക്ക�ളോട്: നൂതന�സ്തോത്രരോയ്–പുതിയ �സ്തോത്ര�ത്തോ�ട; �സ്തോത്രത്തി

ന്നിവിെട വിളി എന്നോണർത്ഥം. �പതൽ–പശുക്കുട്ടി. മരുത്തുക്കളോണ്, ഇതുമു

തൽഅഞ്ചൃക്കുകളുെട �ദവത.
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12. അമർത്ത്യോന്നം–മരണോഹിത്യസോധകമോയ അന്നം. അവൾ–പയ്യ്. ശീഘ്രമ

രുത്സുഖതൽപര=�വഗവോന്മോരോയ മരുത്തുക്കളുെട സുഖത്തിൽ തോൽപര്യമുള്ള

വൾ. തണ്ണീർ–വർഷജലം.

13. എല്ലോം–സർവകോമങ്ങളും. എല്ലോർക്കുമുള്ളന്നം–എല്ലോവർക്കും തികയുന്ന

അന്നം. രണ്ടും–പയ്യിെനയും അന്നെത്തയും. ഭരദ്വോജന്ന്–എെന്റ ഭ്രോതോവിന്ന്.

ഏകീടുവിൻ–മരുത്തുക്ക�ളോടു പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

14. ഇന്ദ്രെന്റ സൽക്കർമ്മവും, വരുണെന്റ പ്രജ്ഞയും, ആര്യമോവിെന്റ സ്തുത്യതയും,

വിഷ്ണുവിെന്റ ശ്രീമത്ത്വവും മരുത്തുക്കൾക്കുെണ്ടന്ന്. വോങ്ങോൻ–എെന്റ ഹവിസ്സ്

അവർ സ്വീകരിപ്പോൻ.

15. മർത്ത്യർക്കു്–മനുഷ്യരോയഞങ്ങൾക്ക്. നൂറോയിരങ്ങൾ–ധനം.

16. ഇതുമുതൽ നോലൃക്കുകളുെട �ദവത, പൂഷോവോകുന്നു: ശ്രീ=കോന്തി.
17. കോകെര�പ്പോറ്റും, മരെത്ത–പുത്രപൗത്രോദികെളയും മറ്റു പലെരയും പുലർത്തി

�പ്പോരുന്ന എെന്ന. െകോള്ളോ�ത്തോർ–അസത്തുക്കൾ. എെന്ന ശത്രുക്കൾ പിടി

യ്ക്കയും െചയ്യരുത്. പോശം (വല) വിരി�പ്പോൻ–�വടൻ.

18. തയിർ നിറച്ച �തോൽത്തുരുത്തി സദോ പൂഷോവിെന്റ �തരിലുണ്ടോയിരിയ്ക്കും; അതി

െനോത്തസഖ്യം ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടെട്ട.

19. �നോക്കുക–അനുഗ്രഹദൃഷ്ടിെകോണ്ട്. അദ്യ=ഇന്ന്.
20. ഈ ഋക്കിെന്റയും അടുത്തതിെന്റയും �ദവത, മരുന്മോതോവോയ പൃശ്നിയോകുന്നു:

സൂനൃ�തോക്തി–മോധ്യമികയോയ പ്രിയസത്യവോക്ക് വ�രണ്യം–ധനെമന്നർത്ഥം.

യോജ്യർ=യജനീയർ.

21. കുമ്പിടുവിയ്ക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള. വൃത്രഘ്നം–വൃത്രോദ്യസുരെര ഹനിച്ചത് �മത്തര�മ=

മികച്ചതുതെന്ന.

22. ഒരുവട്ടം–ഒരുപ്രോവശ്യം. കറന്നിട്ടുള്ള–പൃശ്നിയുെട പോൽ രണ്ടോമതുകറക്കെപ്പടി
ല്ല; ആ പോലിൽനിന്നു മരുത്തുക്കൾ ജനിയ്ക്കുക എന്നതും രണ്ടോമതുണ്ടോവില്ല. മരു

ത്തുക്കൾ നിസ്തുല്യരോെണന്നുസോരം. പൃശ്നിയുെട പോലിൽനിന്ന�ത്ര മരുത്തുക്കൾ

ജനിച്ചത്.
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സൂക്തം 49.
ഭരദ്വോജ�ഗോത്രൻ ഋജിശ്വോവ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ശക്വരിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി

�ശ്വ�ദവതകൾ �ദവത. (കോകളി)

സദ്    വ്രതെരപ്പുതുെചോല്ലോൽസ്തുതിപ്പുഞോൻ

സ്വസ്തി കോംക്ഷിയ്ക്കും വരുണമിത്രെരയും:

ഇെങ്ങഴുന്നള്ളെട്ട, �കെട്ടരുളെട്ട,യോ

മംഗളൗജസ്കർ വരുണമിത്രോഗ്നികൾ! (1)
യ�ജ്ഞനരന്നുനരന്നീഡ്യ,നുന്മിഷൽ

പ്രജ്ഞൻ, യുവതിദ്വയ�ത്തോടു �ചരു�വോൻ,

വോനിൽകിടോ,വിഷ്ടി�കതു, െകല്പിൻമകൻ,

പീനോഭനഗ്നിെയപ്പൂജിച്ചിടുന്നു, ഞോൻ (2)
സൂരെന്റ രണ്ടു വിഭിന്നപുത്രികളിൽ–

ത്തോരോന്വിതെയോന്നി,നോന്വിത മറ്റവൾ:

തമ്മിൽപ്പിണങ്ങിപ്പിരിയും പുനോനമോർ

കമ്രസ്തവം ശ്രവിയ്ക്ക�ട്ട, പ്രണുതമോർ! (3)
വിശ്വവ�രണ്യനോയ്  �ത്തർ നിറയ്ക്കും പുരു–

വിത്തനോം വോയുവിൽെച്ചല്ലെട്ട, വൻനുതി:

സൽക്കരിച്ചോലും, കവിെയ പ്രയഷ്ടവ്യ,

ശുക്രയോനൻ നിയുന്നോഥൻ കവി ഭവോൻ! (4)
മൂടെട്ട,െയന്നുടൽ �നതൃനോസത്യർതൻ

പ്രൗഢപ്രഭം, മനംെകോണ്ടു പൂട്ടും രഥം:

െചല്പതിതിലൂെടയ�ല്ലോ, ഗൃ�ഹ നിങ്ങ–

ളശ്വിമോ�ര, സുതതോതഹിതത്തിനോയ് ! (5)
വൃഷ്ടിദർ നിങ്ങൾ പർജ്ജന്യവോയുക്ക�ള,

കിട്ടിയ്ക്ക, വോനിൽനിന്നോവശ്യമോം ജലം.

സത്യശ്രവർ വിപ്രർ വിശ്വംഭരർ നിങ്ങൾ

സർവഭൂതപ്രിയനോക്കുവിൻ, സൂരിെയ! (6)
ആവീരപത്നി സരസ്വതി ചിത്രോന്ന

പോവനി കർമ്മം നടത്തെട്ട, സുന്ദരി;

ഛ�ന്ദോവതി െതളി�ഞ്ഞകെട്ട, വോഴ്ത്തിയ്ക്കു

�ചരോത്ത ദുർദ്ധർഷധോമവും �ക്ഷമവും! (7)
പൂജ്യനോയധ്വോവിനധ്വോവിനീശനോം

പൂഷോവിെനപ്പുകഴ്ത്ത�ട്ട, ഫ�ലോത്സുകൻ:

നമ്മൾക്കുനല്കെട്ട, െപോന്നണി�പക്കെള;–

ക്കർമ്മെമല്ലം നിറ�വറ്റെട്ട, �നർക്കവൻ! (8)
മു�ന്ന പകുക്കും പുകഴ്ന്ന വൻ�ദവെന,–

യന്നദോതോവിെന,സ്സദ്ഭുജോപോണിെയ,

ത്വഷ്ടോവിെന,സ്സുഖോഹ്വോതവ്യെന യജി–
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യ്ക്കെട്ട, �ഹോതോവഗ്നി ദീപ്തൻ ഗൃ�ഹജ്യെന! (9)
പോരു �പോറ്റും മഹോരുദ്രെന വോഴ്ത്തുകി,–

ഗ്ഗീരോലഹസ്സിൽ നീ, രുദ്രെനയല്ലിലും:

മുഗ്ദ്ധോംഗെനസ്സത്സുഖെനയജരെന

സ്തുത്യോ വളർത്തോം, കവീരിതെരങ്ങളും! (10)
ധീരർ നിങ്ങൾ മരുത്തുക്ക�ള, യോജ്യ�ര,

സൂരിസ്തുതിയ്ക്കു വരുവിൻ, യുവോക്ക�ള:

മീെത പരന്നു വളർന്നുഗിരസ്തുല്യർ

�നതോക്കൾ നിങ്ങൾ തരിശിനും പുഷ്ടിദർ! (11)
വീരബലിഷ്ഠസുശീഘ്രരിെലത്തിയ്ക്ക,

�ഗോരക്ഷി �ഗോക്കെളയോലയിൽ�പ്പോെല നീ:

തോരകൾ വോനത്തു�പോല,വർക്കുഹൃദി

�ചരെട്ട, െചോല്ലും കവിതൻസ്ത�വോക്തികൾ! (12)
മൂന്നുലകങ്ങളളന്നുവ�ല്ലോ, വിഷ്ണു

മർദ്ദിതനോയ മനുവിനോയ് മൂന്നിനോൽ;

അബ്ഭവോൻ തന്ന ഗൃഹത്തിൽ മത്തോടോവു,

െകെല്പോടും സ്വെത്തോടും ഞങ്ങൾ മകെനോടും! (13)
അർച്ചിതനോമഹിർബുധ്  ന്യൻ നമു�ക്കകു–

ക, �ന്നോദകങ്ങൾസവിതോവുമിന്ദ്രനും;

സദ്ദോനശീലരും ധോന്യങ്ങെളോത്തവ;

വിത്തലബ്ധിയ്ക്കിറക്കെട്ട, ധിമോൻ ഭഗൻ! (14)
പോരോെത, ഭൂരിവീരോഢ്യമോയ്, മർത്ത്യർക്കു

�പോരുെവോന്നോയ്, മഹോയജ്ഞസംരക്ഷിയോയ്,

�തരുമിണങ്ങിയ വിത്തവും, വോർദ്ധകം

�കറോത്ത �വശ്മവുംഞങ്ങൾക്കുനല്കുവിൻ:

ശത്ര്വസുരന്മോെര �നർത്തമർത്തോം, മ�ഖോ–

ദ്യുക്തരിൽെച്ചന്നിടോ,െമങ്ങൾക്കിതുകളോൽ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
1. സദ്  വ്രതർ–സുകർമ്മോക്കളോയ �ദവന്മോർ. പുതുെചല്ലോൽ–പുത്തൻ�സ്തോത്രംെകോണ്ട്.

സ്വസ്തി–�സ്തോതോക്കൾക്കു �ക്ഷമം. �കട്ടരുളെട്ട–നമ്മുെട സ്തുതികൾ. മംഗളൗജസ്കർ=

�ശോഭനബലന്മോർ.

2. നരന്നുനരന്ന്–ഓ�രോ മനുഷ്യന്നും. യുവതിദ്വയം–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. വോനിൻകിടോവ്

–ഒന്നോമതു �ദ്യോവിൽ ജനിച്ചവൻ. ഇഷ്ടി�കതു=യോഗത്തിെന്റ െകോടിമരം.

3. അ�ഹോരോത്രിസ്തുതി: വിഭിന്നപുത്രികൾ–കറുത്തും െവളുത്തുമിരിയ്ക്കുന്ന പുത്രികൾ, രോപ

കലുകൾ. തോരോന്വിത=നക്ഷത്രസ�മത. ഒന്ന്–രോത്രി. ഇനോന്വിത=സൂര്യസ�മത. മറ്റ

വൾ–പകൽ. പിരിയും–രോത്രിവരു�മ്പോൾപകലും, പകൽവരു�മ്പോൾരോത്രിയും �പോ

കുന്നതിെന പിണങ്ങിപ്പിരിയലോക്കിയിരിയ്ക്കയോണ്. പുനോനമോർ=പരിപോവനികൾ.

കമ്രസ്തവം=മ�നോഹരമോയ �സ്തോത്രം. പ്രോണുതമോർ=സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവർ.
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4. വോയുസ്തുതി: �തർ നിറയ്ക്കും–�സ്തോതോക്കളുെട രഥെത്ത ധനംെകോണ്ടു നിറയ്ക്കുന്ന. ഉത്ത

രോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: കവിെയ സൽക്കരിച്ചോലും–�സ്തോത്രകോരന്നു ധനം നൽ

കിയോലും. ശുക്രയോനൻ=തിളങ്ങുന്ന വോഹന�ത്തോടുകൂടിയവൻ. നിയുന്നോഥൻ–

നിയുത്തുകെളന്ന െപൺകുതിരകളുെട ഉടമ. കവി–ക്രോന്തദർശി.

5. ഈ ഋക്കിന്ന് അശ്വികളോകുന്നു, �ദവത. മൂടെട്ട–�തജസ്സുെകോണ്ട്. �നതൃനോസ

ത്യർതൻ=�നതോക്കളോയ അശ്വികളുെട. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഗൃ�ഹ–

�സ്തോതോവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ; അവിെട മകന്നുംഅച്ഛന്നും നന്മ വരുത്തോൻ.

6. പൂർവോർദ്ധത്തിന്നു പർജ്ജന്യവോയുക്കൾ �ദവത; ഉത്തരോർദ്ധത്തിന്നു മരുത്തുക്കൾ.

സത്യശ്രവർ–യഥോർത്ഥ�സ്തോത്രം �കൾക്കുന്നവർ. വിപ്രർ=�മധോവികൾ. സൂരി–

�സ്തോതോവ്.

7. സരസ്വതി �ദവത: വീരപത്നി=വീരെന്റ, പ്രജോപതിയുെട, പത്നി. ചിത്രോന്ന

=വിവിധോന്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൾ. കർമ്മം–നമ്മുെട യജ്ഞം. ഛ�ന്ദോവതി–

ഗോയത്ര്യോദിച്ഛന്ദസ്സ�മത. വോഴ്ത്തിയ്ക്കു=�സ്തോതോവിന്നു. ദുർദ്ധർഷധോമം–ശീതോവോതോദികൾക്ക്

അക്രമിയ്ക്കോവതല്ലോത്തഗൃഹം.

8. പൂഷോവ് �ദവത: അധ്വോവ്=മോർഗ്ഗം. അവൻ–പൂഷോവ്.
9. ത്വഷ്ടോവ് �ദവത: മു�ന്ന പകുക്കും–ഉൽപത്തികലത്തുത�ന്ന ജീവങ്ങെള പുംസ്ത്രീരൂ

�പണ �വർതിരിയ്ക്കുന്ന. വൻ�ദവൻ=മഹോനോയ �ദവൻ. സദ്  ഭുജോപോണി=നല്ല �ക

ക�ളോടും �കപ്പട�ത്തോടുംകൂടിയവൻ. ഗൃ�ഹജ്യൻ=ഗൃഹത്തിൽ (ഗൃഹസ്ഥരോൽ) യഷ്ട

വ്യൻ.

10. രുദ്രൻ�ദവത: മഹോരുദ്രൻ=മഹോനോയരുദ്രൻ. ഗീര്–�സ്തോത്രം. നീ–�സ്തോതോവി�നോടു
പറയുന്നതോണിത് മുഗ്ദ്ധോംഗൻ=സുന്ദരരൂപൻ. കവീരിതർ=കവിയോൽ (രുദ്രനോൽ)

�പ്രരിതർ.

11. ധീരൻ=ധീമോന്മോർ. സൂരിസ്തുതിയ്ക്കു–�സ്തോതോവിെന്റ സ്തവം �കൾക്കോൻ. മീ�ത–

അന്തരിക്ഷത്തിൽ. അംഗിരസ്തുല്യർ–അംഗിരസ്സുകൾ�പോെല ശീഘ്രഗോമികൾ. പുഷ്ടി

ദർ–മഴെകോണ്ടുസസ്യപുഷ്ടി വരുത്തുന്നവർ.

12. �സ്തോതോവി�നോട്: വീര–സുശീഘ്ര–ബലിഷ്ഠർ–മരുത്തുക്കൾ. എത്തിയ്ക്ക–സ്തുതികെള.

ഹൃദി=ഹൃത്തിങ്കൽ, ഹൃദയത്തിൽ. കവി–�മധോവിയോയ �സ്തോതോവ്.

13. വിഷ്ണു�ദവത: മന്നുലകങ്ങൾ–ത്രി�ലോകങ്ങൾഎന്നർത്ഥം. മർദ്ദിതൻ–അസുരപീഡിതൻ.

മൂന്നിനോൽ–മൂന്നു കോൽെവപ്പുെകോണ്ട്. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം: മത്തോടോവു–

അഹ്ലോദിയ്ക്കത്തക്കഗൃഹം തരിക എന്നുസോരം.

14. അ�നകർ �ദവത: അർച്ചിതൻ–സ്തുതൻ. സദ്ദോനശീലർ–വി�ശ്വ�ദവന്മോർ. ധോന്യ
ങ്ങെളോത്തവ ധോന്യസ�മതങ്ങളോയ അ�ന്നോദകങ്ങൾ ഏകുക, നല്കെട്ട. ഇറക്കെട്ട–

നെമ്മ �പ്രരിപ്പിയ്ക്കെട്ട.

15. �ദവന്മോ�രോട്: പോരോെത–ഉട�ന നല്കുവിൻ. വോർദ്ധകം �കറോത്ത–പഴക്കം തട്ടോത്ത.

മ�ഖോദ്യുക്തർ=യജ്ഞപ്രവൃത്തർ. ഇതുകളോൽ–വിത്തവും �വശ്മ (ഗൃഹ)വുംെകോണ്ട്.
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ഋജിശ്വോവ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ബഹു�ദവന്മോർ �ദവത.

നിങ്ങളുെട അദിതി�ദവിെയയും വരുണെനയും മിത്രെനയും അഗ്നിെയയും,

അരിസൂദനനോയ, �ശോഭനസുഖനോയ അര്യോമോവിെനയും, സവിതോവിെനയും, ഭഗ

െനയും–രക്ഷിതോക്കളോയ �ദവന്മോെരയല്ലോം–ഞോൻ സുഖത്തിന്നു�വണ്ടി, വണ

ങ്ങി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (1)
സുപ്രഭ, സൂര്യ, �തജസ്സു െതളിഞ്ഞ ദക്ഷദൗഹിത്രരോയ �ദവന്മോെര ഭവോൻ

�ദോഷം െചയ്യോത്തനിലയിൽ നിർത്തണം: ഇരു�ലോകങ്ങളിൽ െവളിെപ്പടുന്നവരും,

യജ്ഞങ്ങളിൽസംബന്ധിയ്ക്കുന്നവരും, സത്യശീലരും, ധനികരും, യഷ്ടവ്യരുംഅഗ്നി

ജിഹ്വരുമോണ�ല്ലോ, അവർ! (2)
ദ്യോവോപൃഥിവികെള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു കനത്ത കരുത്തുളവോക്കുവിൻ; �രോ

ദോസിക�ള, സുസുഖക�ള, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു വലിയ ഗൃഹം, വളെരദ്ധനമുണ്ടോകു

മോറ്, തന്നരുളുവിൻ; ധിഷണമോ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള പോപം പറ്റോെത പോർപ്പിയ്ക്കു

വിൻ! (3)
െചറു�തോവലു�തോആയയുദ്ധത്തിൽനില്ക്കുന്നഞങ്ങൾമരു�ദ്ദകെളഎ�പ്പോൾ

വിളിയ്ക്കു�മോ; അ�പ്പോൾ, വിളിയ്ക്കെപ്പട്ട ആ വസുക്കളും അബോധിതരുമോയ രുദ്രപുത്ര

ന്മോർഞങ്ങളുെട അടുക്കെലയ്ക്കിറങ്ങെട്ട! (4)
�രോദസീ�ദവി യോവചിലരിൽ ചിെക്കന്നു െചല്ലു�മോ, സമൃദ്ധിവരുത്തി പൂജി

യ്ക്കുന്ന പൂഷോവും �സവിയ്ക്കു�മോ; മരുത്തുക്ക�ള, ആ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട വിളി�കട്ട്

ഇ�ങ്ങോട്ട് വരു�മ്പോൾ, ഓ�രോ വഴിയിലും ജീവജോലം വിറച്ചു�പോകും! (5)
�സ്തോതോ�വ, ആ �സ്ത്രോത്രം �കെക്കോള്ളുന്ന വീരനോയ ഇന്ദ്രെന ഭോവോൻ ഒരു

പുതിയ സ്തവംെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുക: പുകഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ സ്തുതി�കൾക്കുകതെന്ന െചയ്യും;

വോഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ വളെര അന്നവും തരും! (6)
തണ്ണീരുക�ള, മനുഷ്യഹിതങ്ങളോയ നിങ്ങൾ പുത്രന്നും പൗത്രന്നും അഹിംസി

തമോയ അന്നവും സുഖവും ശോന്തിയും തരുവിൻ: ചരോചരങ്ങെളെയല്ലോം പ്രസവിച്ച

നിങ്ങൾഅമ്മമോരിലും കവിഞ്ഞ ഭിഷക്കുകളോണ�ല്ലോ! (7)
രക്ഷകനോയ, സുവർണ്ണപോണിയോയ, യഷ്ടവ്യനോയ സവിതൃ�ദവൻ നമ്മുെട

അടുക്കൽ വെന്നത്തെട്ട: ഉഷസ്സുദിപ്പു�പോെല, ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു വരണീയങ്ങെള

െവളിെപ്പടുത്തുന്നധനവോനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന് ! (8)
ബലപുത്ര, അങ്ങ് ഇ�പ്പോൾഞങ്ങളുെടഈയോഗത്തിൽ �ദവന്മോെര െകോണ്ടു

വന്നോലും: ഞോൻ എന്നും അങ്ങയുെട ദോനത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുമോറോകണം; അ�ഗ്ന,

അങ്ങയുെട രക്ഷയോൽഞോൻ നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടിയവനുമോകണം! (9)
�മധോവികളോയ നോസത്യ�ര, ആ നിങ്ങൾ എെന്റ കർമ്മസഹിതമോയ �സ്തോ

ത്രത്തിൽശീഘ്രം വെന്നത്തുവിൻ: �നതോക്ക�ള,അത്രിെയകൂരിരുളിൽനിന്നു �മോചി

പ്പിച്ച�പോെല (ഞങ്ങെള) യുദ്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തിൽനിന്നു കര�യറ്റുവിൻ! (10)
�ദവന്മോ�ര, ആ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു �തജസ്സും ഓജസ്സും ആൾക്കോരും �ചർ

ന്ന ബഹുസ്തുത്യമോയ ധനം തന്നരുളുവിൻ; ദിവ്യരും ഭൗമരും �ഗോജോതരും അന്തരി

�ക്ഷോൽപന്നരുമോയ നിങ്ങൾ ദോനംെകോണ്ടുസുഖിപ്പിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുവിൻ! (11)
ആ വർഷകർ–രുദ്രനും, സരസ്വതിയും, വിഷ്ണുവും, വോയുവും, ഋഭുവിഭ്വവോജന്മോ
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രും, �ദവഹിതനോയ വിധോതോവും–സമോനപ്രീതി�യോെട നെമ്മസുഖിപ്പിയ്ക്കെട്ട; പർ

ജ്ജന്യനും വോയുവും നമുക്കു് അന്നും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (12)
അ �ദവൻസവിതോവും, ഭഗനും, സമ്പത്തുനിറയ്ക്കുന്നസലിലപുത്രനും, �ദവന്മോ

�രോടും തൽപത്നിമോ�രോടും കൂടിയ ത്വഷ്ടോവും, �ദവന്മോ�രോടുകൂടിയ �ദ്യോവും, സമുദ്ര

ങ്ങ�ളോടുകൂടിയ ഭൂവും സമോനപ്രീതി�യോെട നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (13)
അഹിർബുധ്  ന്യനും,അജനോയഏകപോത്തും, ഭൂമിയും,സമുദ്രവുംനമ്മുെട �സ്തോ

ത്രം �കൾക്കെട്ട; കവികളോൽ ശസ്ത്രം െചോല്ലെപ്പട്ട, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട, വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന,

മന്ത്രപ്രതിപോദ്യരോയ, യജ്ഞവർദ്ധകരോയ �ദവന്മോെരല്ലോം രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (14)
ഇങ്ങെന, എെന്റ പുത്രന്മോരോയ ഭരദ്വോജ�ഗോത്രക്കോർ അർച്ചനസോധന

ങ്ങളോയ �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു: യജനീയ�ര, തർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട,

വസുക്കളോയ, അധർഷിതരോയ നിങ്ങെളല്ലോവരും, �ദവപത്നിമോരും പുകഴ്ത്തെപ്പടു

വിൻ. (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. നിങ്ങളുെട–അമ്മയോയ.
2. ദക്ഷദൗഹിത്രർ=ദക്ഷെന്റ മകളുെട, അദിതിയുെട, പുത്രന്മോർ. ഇരു�ലോകങ്ങളിൽ–
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും.

3. ധിഷണമോർ=ധോരയിത്രികൾ; ദ്യോവോപൃഥിവികളുെട ഒരു പര്യോയം.
5. �രോദസി–രുദ്രപത്നി, സമൃദ്ധി വരുത്തി പൂജിയ്ക്കുന്ന–�സ്തോതോക്കെള സമ്പത്സ്മൃദ്ധരോക്കി

മോനിയ്ക്കുന്ന.

7. ഭിഷക്കുകൾ=�വദ്യന്മോർ.
8. വരണീയങ്ങൾ–ധനങ്ങൾ
9. വീരന്മോർ=പുത്രോദികൾ.
11. ദിവ്യർ–അദിത്യർ. ഭൗമർ–വസുക്കൾ. �ഗോജോതർ–പൃശ്നിപുത്രരോയ മരുത്തുക്കൾ.

അന്തരി�ക്ഷോൽപന്നർ–രുദ്രന്മോർ. ദോനംെകോണ്ടു–അഭീഷ്ടങ്ങൾ തന്ന്.

12. വിധോതോവ്–പ്രജോപതി.
13. സലിലപുത്രൻ–�വദ്യുതോഗ്നി.
14. അജനോയഏകപോത്ത്–ഒരു �ദവൻ. കവികൾ–ഋഷിമോർ.

15. പുകഴ്ത്തെപ്പടുവിൻ–എെന്റ (ഋജിശ്വോവിെന്റ)പുത്രന്മോരോയസു�ഹോത്രോദികളോൽസ്തുതിയ്ക്ക
െപ്പട്ടുവിൻ.
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സൂക്തം 51.

ഋജിശ്വോവ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഉഷ്ണിക്കും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വിശ്വ�ദവകൾ �ദ

വത.

കണ്ണോയ, മഹത്തോയ, മിത്രവരുണന്മോർക്കു പ്രിയമോയ, അബോധിതമോയ, സ്വ

ച്ഛമോയ, ദർശനീയമോയ സൂര്യ�തജസ്സ് എമ്പോടും ഉയരുന്നു: ഉദയത്തിൽ �ദ്യോവിന്ന്

ഒരോഭരണെമന്ന�പോെല വിളങ്ങുന്നു. (1)
�മധോവിയോയ സൂര്യൻ മൂന്നിടങ്ങെളയും, ഈ �ദവന്മോരുെട നിഗൂഢമോയ പിറ

വിെയയും അറിയുന്നു; മനുഷ്യരിെല നന്മതിന്മകൾ �നോക്കിക്കോണുന്നു; അധിപതി

യോയിനിന്നുപ്രോപ്തവ്യങ്ങെള പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (2)
മഹത്തോയയജ്ഞെത്തരക്ഷിയ്ക്കുന്നനിങ്ങെളഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു–സുജോതരോയി

അബോധിതകർമ്മോക്കളോയി ധനികരോയി പരിപോവനമോയിരിയ്ക്കുന്നഅദിതിരുണമി

ത്രന്മോെരയുംആര്യമഭഗന്മോെരയും ഞോൻ �നരിട്ടു വോഴ്ത്തുന്നു. (3)
�ദ്രോഹികെളത്തട്ടിനീക്കുന്ന, സജ്ജനപോലകരോയ, അബോധിതരോയ, മഹോ

രോജന്മോരോയ, നല്ല പോർപ്പിടം നല്കുന്നവരോയ, യുവോക്കളോയ, �ശോഭനബലരോയ,

ഈശ്വരരോയ, �ദ്യോവിെന്റ �നതോക്കന്മോരോയ, (നമ്മുെട) പരിചരണമിച്ഛിയ്ക്കുന്നആദി

ത്യന്മോെരയുംആദിതിെയയുംഞോൻഅഭിഗമിയ്ക്കുന്നു. (4)
പിതോവോയ �ദ്യോ�വ, കനിവുറ്റ മോതോവോയ ഭൂ�വ, ഭ്രോതോവോയ അ�ഗ്ന, വസു

ക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള സുഖിപ്പിച്ചോലും; ആദിത്യന്മോ�ര, ആദി�ത, നിങ്ങെളല്ലോം

ഒപ്പം പ്രസോദിച്ചുഞങ്ങൾക്കുവലിയ ഗൃഹം തന്നോലും! (5)
യജനീയ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള െചന്നോയ�യ്ക്കോ, െപൺെചന്നോയ�യ്ക്കോ–

ഏെതോരു ഹിംസകന്നും–വിട്ടുെകോടുക്കരു�ത: ഞങ്ങളുെട ശരീരത്തിെന്റ �നതോ

ക്കളോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ; ബലത്തിെന്റയും വോക്കിെന്റയും �നതോക്കളോണ�ല്ലോ, നി

ങ്ങൾ! (6)
വസുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ഞങ്ങൾക്കു് അന്യർ െചയ്ത പോപം അനുഭവെപ്പടരുത്;

നിങ്ങെള �കോപിപ്പിയ്ക്കുന്നെതോന്നും ഞങ്ങൾ െചയ്തു �പോകരുത് വി�ശ്വ�ദവന്മോ�ര,

വി�ശ്വശന്മോരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ; ശത്രു തോൻത�ന്നസ്വശരീരം നശിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (7)
നമസ്കോരംതെന്ന ബലവത്തരമോണ്; ഞോൻ നമസ്കോരെത്ത പരിചരിക്കുന്നു.

നമസ്കോരമോണ്, വോനൂഴികെള തോങ്ങുന്നത്. �ദവന്മോർക്കു നമസ്കോരം! നമസ്കോരം

ഇവെര കീഴടക്കും! െചയ്തു�പോയ പോപവും ഞോൻ നമസ്കോരംെകോണ്ടു നീക്കുന്നു. (8)
യജനീയ�ര, നിങ്ങളുെട യജ്ഞത്തിെന്റ �നതോക്കളോയ, യജനഗൃഹത്തിലിരി

യ്ക്കുന്ന, വിശുദ്ധബലരോയ, അബോധിതരോയ, കോഴ്ച�യറിയ, തലവന്മോരോയ, മഹോന്മോ

രോയആനിങ്ങെളഞോൻ �നരിട്ടു നമസ്കോരങ്ങൾെകോണ്ടു വണങ്ങുന്നു. (9)
മികച്ച �തജസ്സും നല്ല ഓജസ്സുമുള്ളവരും, സത്യകർമ്മോക്കളും, �സ്തോതോക്കൾ

ക്കു യഥോർത്ഥഭൂതരുമോണ�ല്ലോ, വരുണനും മിത്രനും അഗ്നിയും; അവർ നമ്മുെട ദു

രിതെമല്ലോം മറവിയിലോക്കെട്ട! (10)
ഇന്ദ്രനും പൃഥിവിയും പൂഷോവും ഭഗനും അദിതിയും പഞ്ചജനങ്ങളും നമ്മുെട വോ

സഭൂമിെയ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെട്ട; നല്ലസുഖവും നല്ലഅന്നവും നല്ല നടപ്പും നല്കെട്ട; നെമ്മ

നന്നോയി രക്ഷിച്ചു, നന്നോയി കോക്കെട്ട! (11)
�ദവന്മോ�ര, സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഭോരദ്വോജൻ �വഗത്തിൽ ദിവ്യസ്ഥോനമടയെട്ട: തിരുവു
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ള്ളം െതളിയണെമന്ന�പക്ഷിയ്ക്കുന്നു; ഇരിയ്ക്കുന്നയജ്ഞോർഹ�രോെടോന്നിച്ചു യോഗമനു

ഷ്ഠിച്ചുെകോണ്ടു �ദവഗണെത്തധനലബ്ധിയ്ക്കോയി വന്ദിയ്ക്കുന്നു. (12)
അ�ഗ്ന, ആ പോപംെചയ്യുന്ന കുടിലെന–ദുരോശയനോയ �ദ്രോഹിെയ–അങ്ങ്

അതിദൂെരെത്തയ്ക്കു തള്ളണം; സജ്ജനപോലക, സുഖം തരിക! (13)
�സോമ�മ, ഞങ്ങളുെട അമ്മികൾ സഖ്യമിച്ഛിയ്ക്കുന്നു. െകോടുക്കോത്ത തിന്മെന

ഭവോൻ മുടിയ്ക്കുക: തട്ടിെയടുക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അവൻ! (14)
�ശോഭനദോനന്മോ�ര, കഴിവുള്ളവരോണ�ല്ലോ, �തജസ്സിയന്ന ഇന്ദ്രോദികളോയ നി

ങ്ങൾ: വഴിയിൽഞങ്ങെള കൂെടനിന്നു കോത്തു, സുഖെപ്പടുത്തിവിൻ! (15)
യോെതോന്നിലൂ�ട നടന്നവൻ വി�ദ്രോഹികെളെയല്ലോം �പോക്കി, ധനം �നടു�മോ;

ഞങ്ങൾആസുഗമവും അനഘവുമോയ മോർഗ്ഗത്തിെലത്തി�ച്ചർന്നു! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
2. മൂന്നിടങ്ങൾ–ത്രി�ലോകങ്ങൾ. പ്രോപ്തവ്യങ്ങൾ=ലഭി�യ്ക്കണ്ടുന്നവ.
4. അഭിഗമിയ്ക്കുക–മുമ്പിൽെച്ചല്ലുക.
5. ഭ്രോതോവോയ–�സ്നഹമുള്ള.
7. നിങ്ങളുെട–ഭവദീയരോയ.
8. നിങ്ങളുെട മോഹത്മ്യം ഇരിയ്ക്കെട്ട: നിങ്ങെള നമസ്കരിയ്ക്കുന്നതുതെന്ന അത്യുൽകൃഷ്ടമോകു

ന്നു!

9. നിങ്ങളുെട–നിങ്ങൾക്കോയിെചയ്യെപ്പടുന്ന.
11. പഞ്ചജനങ്ങൾ–�ദവന്മോർ, ഗന്ധർവർ, അപ്സരസ്സുകൾ, മനുഷ്യർ, പിതൃക്കൾ.

12. ഭരദ്വോജൻ–ഋജിശ്വോവോയ ഞോൻ. ഇരിക്കുന്ന–സ�ത്രോപവിഷ്ടരോയ. യജ്ഞോർഹർ–

മറ്റു യജമോനന്മോർ.

14. സഖ്യം–ഭവോെന്റസഖ്യം. െകോടുക്കോത്ത–ദോതൃത്വമില്ലോത്ത. തിന്മൻ–സ്വയം തിന്നുന്ന

വൻ.

16. അന്യദിക്കിൽനിന്നു തിരിെച്ചത്തിയോൽ ജപി�യ്ക്കണ്ടുന്ന മന്ത്രമ�ത്ര, ഇത്.
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സൂക്തം 52.

ഋജിശ്വോവ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; വിശ്വ�ദവതകൾ

�ദവത.

അതു �ദ്യോവി�നോ�ടോ, ഭൂവി�നോ�ടോ, യജ്ഞ�ത്തോ�ടോ,ഈകർമ്മങ്ങ�ളോ�ടോ

�ചർന്നതോെണന്നുഞോൻസമ്മതിയ്ക്കില്ല: അയോെളവമ്പിച്ചപർവതങ്ങൾചതയ്ക്കെട്ട;

അതിയോജെന യജിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻഅധമനോയിത്തീരെട്ട! (1)
മരുത്തുക്ക�ള, ഞങ്ങെളക്കോൾ മീെതയോെണന്നഭിമോനിയ്ക്കുന്നവൻ ആ�രോ;

ഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രെത്ത നിന്ദിപ്പോൻ ആർ മുതിരു�മോ; അവെന �തജസ്സുകൾ വല

യ്ക്കെട്ട–ആബ്രഹ്മ�ദ്വഷിെയ സൂര്യൻ ദഹിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (2)
�സോമ�മ, അങ്ങ് കർമ്മരക്ഷകനോെണന്നു പറയുന്നു; ഞങ്ങെള പഴിക്കോരിൽ

നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കുന്നവനോെണന്നുപറയുന്നു. എന്നോൽഞങ്ങൾനിന്ദിയ്ക്കെപ്പടുന്നതുകോ

ണിന്നി�ല്ല? ബ്രഹ്മ�ദ്വഷിയുെട �നർക്കു െപോള്ളിയ്ക്കുന്നആയുധം ചോട്ടുക! (3)
ഉദിയ്ക്കുന്ന ഉഷസ്സുകൾഎെന്ന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; തടിച്ച നദികൾ എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട;

അനക്കമില്ലോത്ത മലകൾ എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; യജ്ഞത്തിെല പിതൃക്കളും എെന്ന

രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (4)
ഞങ്ങളുെട മനസ്സുസദോനന്നോയിരിയ്ക്കുണം;ഞങ്ങൾഉദിയ്ക്കുന്നസൂര്യെനകോണു

കയുംെചയ്യണം. ഉൽക്കൃഷ്ടധനോധിപതിഹവിസ്സു �ദവന്മോർക്കുെകോണ്ടുെകോടുപ്പോൻ

ശരിയ്ക്കു വന്നിട്ട്, അപ്രകോരം െചയ്തരുളെട്ട! (5)
രക്ഷ�യോടുകൂടി ഇന്ദ്രനും, സലിലസമൃദ്ധയോയ സരസ്വതിയും െതോട്ടടുക്കൽ

വന്നണയെട്ട; പർജ്ജന്യൻഓഷധിക�ളോടുകൂടി നെമ്മസുഖിപ്പിയ്ക്കെട്ട; അഗ്നി,അച്ഛ

െന�പ്പോെല സുഖസ്തുത്യനും സുഖോഹ്വോതവ്യനുമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട! (6)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങെളല്ലോവരും വരുവിൻ; എെന്റഈവിളി�കൾക്കുവിൻ;ഈ

ദർഭവിരിപ്പിലിരിയ്ക്കുവിൻ! (7)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങെള ആർ െനയ്യു തൂകിയ ഹവിസ്സുെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കു�മോ;

അവങ്കൽ െചല്ലുമ�ല്ലോ, നിങ്ങെളല്ലോവരും. (8)
മരണരഹിതെന്റ മക്കൾ നമ്മുെട സ്തുതി �കൾക്കെട്ട; നമുക്കു നല്ലസുഖം തന്ന

രുളെട്ട! (9)
യജ്ഞംവർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന,സമയങ്ങളിൽ �സ്തോത്രം �കൾക്കുന്ന �ദവന്മോെരല്ലോം

തയിർ �ചർത്തചുടുപോൽ നുകരെട്ട! (10)
ഇന്ദ്രനും, മരുദണവും, ത്വഷ്ടോവും, മിത്രനും, അര്യോമോവും നമ്മുെട �സ്തോത്രവും

ഈഹവിസ്സുംആസ്വദിയ്ക്കെട്ട! (11)
�ഹോതോവോയ അ�ഗ്ന, �ദവഗണെത്ത അറിയുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങളുെട ഈ

യജ്ഞംഅറിയെപ്പട്ട ക്രമത്തിൽ നടത്തിയോലും! (12)
വിശ്വ�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾഎെന്റഈവിളി �കൾക്കുവിൻ: അന്തരിക്ഷത്തിലും,

അന്തികത്തിലും, വോനിലും വസിയ്ക്കുന്നഅഗ്നിജിഹ്വരോയ യജനീയർ സഭയിലിരുന്ന്

ഇമ്പം െകോള്ളുവിൻ! (13)
യജ്ഞോർഹരോയ �ദവന്മോെരല്ലോവരും ദ്യോവോപൃഥിവികളും ജലപുത്രനുംഎെന്റ

�സ്തോത്രം �കട്ടരുളെട്ട: നിങ്ങൾക്കു രുചിയ്ക്കോത്തെതോന്നും ഞോൻ െചോല്ലരു�ത;

ഞങ്ങൾ തു�ലോം അടുത്തു, നിങ്ങളുെട സുഖങ്ങളിൽത�ന്ന മത്തോടുമോറോകണം! (14)
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മഹന്മോരോയ, മന്നിലും വിണ്ണിലും അന്തരിക്ഷത്തിലും പിറന്ന, നിശിതജ്ഞോ

നരോയ �ദവന്മോർ നമ്മുെട പുത്രോദികൾക്ക് എല്ലോ അന്നവും രോപ്പകൽ തന്നരുള

െട്ട! (15)
അഗ്നിപർജ്ജന്യന്മോ�ര, നിങ്ങൾഎെന്റ കർമ്മെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ; സുഖോഹ്വോ

തവ്യ�ര, ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഞങ്ങളുെട നല്ല സ്തുതി �കൾക്കുവിൻ. ഒരോൾ അന്നം

ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു; മറ്റോൾ ഗർഭവും. ആ നിങ്ങൾഅന്നവും സന്തതിയും ഞങ്ങൾക്കു

തരുവിൻ! (16)
വിശ്വ�ദവന്മോ�ര, ഞോൻ ദർഭ വിരിച്ച്, അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചു, സൂക്തംെകോണ്ടും

വലിയ നമസ്കോരംെകോണ്ടും പരിചരിച്ചുവ�ല്ലോ: യജനീയ�ര, നിങ്ങൾ ഇന്നുഞങ്ങളു

െടഈയജ്ഞത്തിൽഹവിസ്സുെകോണ്ട് ഇമ്പംെകോള്ളുവിൻ! (17)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. അതിയോജൻ എെന്നോരു ഋഷി, ഋജിശ്വോവിെനക്കോൾ മീെതയോകണെമന്നു നിശ്ചയി

ച്ചു, യോഗം തുടങ്ങി. ആയോഗെത്ത ഋജിശ്വോവു നിരസിയ്ക്കുന്നു: അതു–അതിയോജെന്റ

യജനം. �ദ്യോവി�നോ�ടോ ഭൂവി�നോ�ടോ–ദിവ്യ–ഭൗമ�ദവന്മോ�രോ�ടോ. യജ്ഞ�ത്തോ�ടോ

–ഞോനനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ�ത്തോ�ടോ. �ചർന്നത്–യുക്തം, സദൃശം. പർവതങ്ങൾ–

ഇന്ദ്രനോലയയ്ക്കെപ്പട്ട ഗിരികൾ.

3. പറയുന്നു–പഴമക്കോർ.
4. തടിച്ച–െവള്ളം പരന്ന. പിതൃക്കൾ–പിതൃ�ദവതകൾ.
5. ഉൽകൃഷ്ടധനോധിപതി–അഗ്നി. അപ്രകോരം–മുൻവോക്യങ്ങളിൽ പറയെപ്പട്ടത്.
6. സരസ്വതി–നദി
9. മരണരഹിതെന്റ മക്കൾ – പ്രജോപതിയുെട പുത്രന്മോർ, �ദവന്മോർ.
10. സമയങ്ങളിൽ–യജ്ഞോവസരങ്ങളിൽ.

12. ക്രമത്തിൽ–ഇന്നിന്ന �ദവന്മോർക്ക് ആദ്യമോദ്യം എന്ന മുറയ്ക്കു്.

13. ആന്തികം–അന്തരിക്ഷത്തിന്നടുത്തസ്ഥോനം, ഭൂ�ലോകം.

14. ജലപുത്രൻ–�വദ്യുതോഗ്നി. നിങ്ങളുെട–നിങ്ങൾ തന്ന.
16. ഒരോൾ–പർജ്ജന്യൻ; മഴെകോണ്ട് അന്നം ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു. മറ്റോൾ–അഗ്നി ഗർഭം

ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു: പുരുഷനോൽ ഭുജിയ്ക്കെപ്പട്ട അന്നം ജോരോഗ്നിയോൽ ദഹിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു,

ശുക്ലമോയി പരിണമിച്ചു, സ്ത്രീകളിൽ സംക്രമിച്ചു ഗർഭമോയിത്തീരുന്നു.

17. സൂക്തം–�സ്തോത്രം.
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സൂക്തം 53.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പൂഷോവ് �ദവത. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’ �പോെല.)

നിെന്ന,െയോരു �തരിെന�പ്പോ,–

ലന്നോപ്തിയ്ക്കും കർമ്മത്തിന്നും

പൂട്ടിനിർത്തീടുന്നു, ഞങ്ങൾ

പൂഷോ�വ, മോർഗ്ഗോധിപ�ത! (1)

മർത്ത്യഹിതം ധനം �നടോ–

െനത്തിച്ചോലു,െമങ്ങെള നീ,

ശുദ്ധദ്രവീണനോം വീര്യ–

െമോെത്തോരു നൽഗ്ഗൃഹസ്ഥങ്കൽ! (2)

�പ്രരിപ്പിയ്ക്ക, തരോൻ പൂഷൻ,

തീെരെക്കോടോ�ത്തോെനയും നീ:

ഉദ്യദ്ദ്യു�ത, ലുബ്ധെന്റയും

ചിത്തം മയെപ്പടുത്തുക! (3)

�നോക്കിെവയ്ക്ക, ധനോർജ്ജന–

മോർഗ്ഗം ഭവോൻബലവോ�ന;

�പോക്കുക, വി�ദ്രോഹികെള;–

ക്കോയ്ക്ക�ട്ട, ഞങ്ങൾതൻ യത്നം! (4)

ലുബ്ധരുെട െനഞ്ചം നീെള–

െച്ചത്തീടുക, �തോലുളിയോൽ;

അങ്ങുക�വ, പിമ്പവെര

ഞങ്ങൾക്കുകീെഴ്പടുത്തുക! (5)

�തോലുളിയോൽത്തുരന്നനു–

കൂലം െവയ്ക്ക, ലുബ്ധെനഞ്ചിൽ;

അങ്ങുപൂഷൻ, പിമ്പവെര

ഞങ്ങൾക്കുകീെഴ്പടുത്തുക! (6)

െചത്തുകോ,െക �നർപ്പിയ്ക്കുക,

ലുബ്ധരുെട െനഞ്ചങ്ങെള;

അങ്ങുക�വ, പിമ്പവെര

ഞങ്ങൾക്കുകീെഴ്പടുത്തുക! (7)

ആവിർദ്യൂ�ത, തൃക്കയ്യിെല–

�ച്ചോർ വിളമ്പും �തോലുളിയോൽ

ലുബ്ധക്കരുെടെയല്ലോം െനഞ്ചം

െചത്തി �നർപ്പിയ്ക്കുക, പൂഷൻ! (8)

�ഗോധ�നോപോസിതം, പശു–

സോധകം, നിൻതൃ�ത്തോലുളി;



[മ. 6: അ. 5: സൂ. 53] നോലോം അഷ്ടകം 107

ത്വംഗദ്ദ്യു�ത, യോചിയ്ക്കുന്നു,

ഞങ്ങളതിനുെട സൗഖ്യം! (9)

�ഗോക്കെളയുമശ്വെത്തയു–

മോൾക്കോെരയുമന്നെത്തയും

കയ്യിെലത്തിയ്ക്കുന്നുകർമ്മം

െചയ്യുെക,ങ്ങൾക്കുണ്ണുവോൻ നീ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
1. പൂട്ടിനിർത്തീടുന്നു–അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്നുഎന്നുസോരം. മോർഗ്ഗം രക്ഷിയ്ക്കന്ന �ദവതയ�ത്ര,

പൂഷോവ്.

2. നല്ല ഗൃഹസ്ഥങ്കൽ െകോണ്ടോക്കെപ്പട്ടഞങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം ധനംതരുെമന്ന്ആശയം.

3. മയെപ്പടുത്തുക–ദോനതൽപരമോക്കുകഎന്നർത്ഥം.

4. ഞങ്ങൾഏതിലൂെട �പോയോൽ ധനം കിട്ടു�മോ, ആ മോർഗ്ഗം �നോക്കി െവച്ചോലും. കോയ്ക്ക

െട്ട –സഫലമകെട്ട.

5. െചത്തീടുക–കോഠിന്യം കുറയ്ക്കോൻ.

6. അനുകൂലം–ഞങ്ങൾക്കുധനം ത�രണെമന്നഅനുകൂലവിചോരം.

7. �നർപ്പിയ്ക്കുക–മൃദൂകരിയ്ക്കുകഎന്നുസോരം.

8. ആവിർദ്യു�ത–ദീപ്തിമൻ.
9. പൂഷോവിെന്റ കയ്യിൽ ഒരു �തോലുളി എ�പ്പോഴും ഉണ്ടോയിരിയ്ക്കും. അതിനുെട–

�തോലുളിയുെട പക്കലുള്ള.

10. ഉണ്ണുവോൻ–ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ജീവിപ്പോൻ.
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സൂക്തം 54.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; പൂഷോവ് �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോെല.)

ഏവൻ �ന�ര െചോല്ലിത്തരു;–

�മവ,നിതോ, എന്നുരയ്ക്കും;

ആ വിജ്ഞോങ്കലണച്ചോലും,

�ഹ പൂഷോ�വ, ഞങ്ങെള നീ! (1)

ഏവനിടം െചോല്ലിത്തരു;–

�മവ,നിതോ, എന്നു�മോതും;

ആയവങ്കലണയോവൂ

പൂഷോവിെന്റയൻപോെലങ്ങൾ! (2)

പൂഷോവിെന്റ ചക്രത്തിന്നു

�ദോഷം വരില്ലു;-റ കീറോ;

തീർച്ച,യതിൻ വോയ്ത്തലയ്ക്കു

മൂർച്ച കുറയുകയില്ല! (3)

പൂഷോവിെന ഹവ്യംെകോണ്ടു

പൂജി�പ്പോന്ന�ദ്ദഹം െതല്ലും

ആടൽ വരുത്തുകില്ല;–വൻ

�നടും, ധനെമോന്നോമനോയ് ! (4)

�മയ്ക്ക�ട്ട, പൂഷോവിങ്ങസ്മൽ–

�ഗോക്കെള;–യശ്വങ്ങെളയും

കോക്ക�ട്ട, പൂഷോവു; നമ്മിൽ–

�ച്ചർക്ക�ട്ട, പൂഷോവന്നവും! (5)

നീർ തൂകും യഷ്ടോവിെന്റയും

ഗോഥ െചോല്ലും ഞങ്ങളുെടയും

മോടുകെള രക്ഷിപ്പോനോയ്–

ക്കൂെടെച്ചല്ക, പൂഷോ�വ, നീ! (6)

�പോ�യ്പോെകോല്ലോ; െകോലെപ്പടോ–

യ്ക്കോ;–െപ്പെടോല്ലോ; കിണർകളിൽ;

ആടെലോന്നും പറ്റോത്തവ–

�യോടുകൂടി വന്നോലും, നീ! (7)

�കൾ�പ്പോൻ, പൂഷോവില്ലോയ്മെയ–

ത്തിർ�പ്പോ,നനശ്വരധനൻ;

അെപ്പരുമോെളോടു സമ്പ–

ത്തഭ്യർത്ഥിച്ചീടുന്നു, ഞങ്ങൾ. (8)

പൂഷോ�വ, നിന്നുെട കർമ്മം

പൂണ്ടഞങ്ങെളോരിയ്ക്കുലും

പീഢിതരോകോയ്കി;–െങ്ങങ്ങൾ
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പോടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു, നിെന്ന! (9)

അപ്പുറെത്തെയ്ക്കോന്നു നീട്ടു–

കി,പ്പൂഷോവു വലംകരം:

ഞങ്ങളുെട �പോയ മുത–

ലിങ്ങു തിരിച്ചണയെട്ട! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. �പോയ മുതൽ കിട്ടോൻ ജപി�യ്ക്കണ്ടുന്ന മന്ത്രം: െചോല്ലിത്തരും–നഷ്ടധനപ്രോപ്ത്യുപോയം.

ഇതോ എന്നുരയ്ക്കും–നഷ്ടധനം കോട്ടിത്തരും.

2. ഇടം–നഷ്ടധനമിരിയ്ക്കുന്ന ഗൃഹം. അൻപോൽ=ദയയോൽ.

3. ചക്രം–ചക്രോയുധം. �ദോഷം–�കട്.
6. നീർ–�സോമം. ഗോഥ–സ്തുതിഗീതി.
7. ആെപ്പെടോല്ലോ–വീണു�പോകരുത്. പറ്റോത്തവ–പറ്റോത്ത �ഗോക്കൾ. വന്നോലും–

�വകു�ന്നരം തിരിച്ചുവരിക.

8. �കൾപ്പോൻ–�സ്തോത്രങ്ങൾ�കൾക്കുന്നവൻ. ഇല്ലോയ്മെയത്തീർ�പ്പോൻ=ദോരിദ്ര്യനോശനൻ.

9. നിന്നുെട–നിെന്ന ഉ�ദ്ദശിച്ചുള്ള.

10. അപ്പുറെത്തയ്ക്കു്–അഗമ്യപ്ര�ദശെത്തയ്ക്കു്; �ചോരവ്യോഘ്രോദികളുള്ളസ്ഥലെത്തയ്ക്കു �പോകു

ന്ന �ഗോക്കെള തടയോൻ.
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സൂക്തം 55.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോെല.)

ഉന്നതോഭ, ധോതൃപുത്ര,

വന്നോലും, നീ:–െയോന്നിയ്ക്ക, നോം;

ഞങ്ങളുെടയധ്വരെത്ത–

ബ്ഭംഗ്യോ നടത്തുക, ഭവോൻ! (1)

വമ്പുറ്റ �നതോവോയ്, മഹോ–

സമ്പത്തിെന്റ െപരുമോളോയ്

മിത്രമോയ കപർദ്ദി�യോ–

ടർത്ഥിയ്ക്കുന്നു, ധനം ഞങ്ങൾ. (2)

സ്വത്തിൻമഴ, നീയജോശ്വ;

വിത്തത്തിെന്റ കൂമ്പോരം, നീ;

വോഴ്ത്തു�വോനു, വോഴ്ത്തു�വോനു

ദീപ്തിമോ�ന, സഖോവു, നീ! (3)

�മഷോശ്വനോയന്നവോനോം

പൂഷോവിെന സ്തുതിയ്ക്ക, നോം:

െപങ്ങളുെട ജോരനോെണ–

ന്നിങ്ങു െചോല്ലോറുണ്ടവെന! (4)

നമ്മൾ െചോല്ലും സ്തവം �കൾക്കു–

കു,ംബോരതൻസ്വസൃജോരൻ;

എന്നുെട സഖോവോകെട്ട,–

യിന്ദ്രനുെട സ�ഹോദരൻ! (5)

ഒത്തു�ചർന്ന�ക്കോലോടുകൾ

തൃ�ത്തരിലിെങ്ങത്തിയ്ക്കെട്ട,

�സവകരിെലഴുന്നള്ളും

�ദവനോയ പൂഷോവിെന! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. ധോതൃപുത്ര–പ്രജോപതിസുത. ഒന്നിയ്ക്ക നോം–അങ്ങുംസ്തുതിയ്ക്കുന്നഞോനും കൂടി�ച്ചരുക.

2. കപർദ്ദി–പൂഷോവ്.
3. സ്വത്തിൻമഴ–�സ്തോതോവിന്നുധനംവർഷിച്ചുെകോടുക്കുന്നവൻ. അജോശ്വ–ആടുകളോകുന്ന

അശ്വ (വോഹന) ങ്ങ�ളോടുകൂടിയവ�ന.

4. െപങ്ങൾ–ഉഷസ്സ്.
5. അംബോരതൻ–മോതോവോയ രോത്രിയുമോയി രമിയ്ക്കുന്നവൻ.
6. �സവകരിെലഴുന്നള്ളും–�സ്തോതോക്കളുെടഅടുക്കൽപതിവോയി െചല്ലുന്ന.
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സൂക്തം 56.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പൂഷോവ് �ദവത. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’ �പോെല.)

ആജ്യസിക്തമലർെപ്പോടി–

യോസ്വദി�പ്പോെനന്നിങ്ങെന

ഇപ്പൂഷോെവ സ്തുതിപ്പവ–

ന്നീഡ്യനോകോ, മറ്റു �ദവൻ! (1)
സത്സംരക്ഷോവിധോയക–

നിസ്സഖോ�വോെടോന്നിച്ച�ല്ലോ,

ശത്രുവധം നടത്തുന്ന–

ത,ത്ര മഹോരഥനിന്ദ്രൻ! (2)
�പോരോ, മഹോരഥനോമി–

ശ്ശൂരനെപ്പോന്മയചക്രം

�നരിട്ടോഞ്ഞുവിട്ടോന�ല്ലോ,

സ്ഫോരഭോസ്സോം പക�ലോങ്കൽ! (3)
ഇ�ന്നതി�ന്നോ �ബോധവോ�ന,

സുന്ദരോംഗ, ഞങ്ങൾ നിെന്ന

വോഴ്ത്തുവത;–സ്സ്വെത്തങ്ങളിൽ–

�ച്ചർത്തോലും, നീ പുരുസ്തുത! (4)
ഇഗ്ഗവോ�ന്വഷകെരയു–

െമങ്ങളുെട ലോഭത്തിന്നോയ്

സോധിപ്പിയ്ക്ക: പൂഷോ�വ, നീ

ഖ്യോതന�ല്ലോ, വിദൂരത്തും! (5)
തിന്മ ദൂ�ര, ധനം ചോ�ര–

ഇമ്മട്ടോം നിൻത്രോണംഞങ്ങൾ

ഇന്നുസർവ്യോപ്തിയ്ക്കഭ്യർത്ഥി–

യ്ക്കുന്നു, നോെളസ്സർവോപ്തിയ്ക്കും. (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. ആജ്യസിക്തം=െനയ്യുെകോണ്ടുനനച്ചത്. മറ്റു�ദവൻഈഡ്യനോകോ–പൂഷോവിങ്കൽനിന്നു

ത�ന്നഅഭീഷ്ടം �കവരും.

2. സത്സംരക്ഷോവിധോയകൻ–സജ്ജനപോലകൻ; ഇന്ദ്രെന്റ വി�ശഷണം. ഇന്ദ്രന്നും

സഹോയഭൂതനോണ്, പൂഷോവ്.

3. ഇശ്ശൂരൻ–പൂഷോവ്. സ്ഫോരഭോസ്സോം–�ശോഭ�യറിയ.
4. �ബോധവോൻ=ജ്ഞോനി.

5. ഗവോ�ന്വഷകർ–�ഗോക്കെള തിരയുന്നവർ. സോധിപ്പിയ്ക്ക–സിദ്ധകോര്യരോക്കുക.
6. സർവോപ്തി–സർവ�ഭോഗ്യങ്ങളും കിട്ടോൻ.
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സൂക്തം 57.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും പൂഷോവും �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോെല.)

ഇന്ദ്രൻ, പൂഷോെവന്നിവെര–

യിന്നും വിളിയ്ക്കുക, നമ്മൾ

അന്യൂനമോം സഖ്യത്തിന്നു–

മന്നലോഭത്തിന്നുമോയി (1)

രണ്ടു മരപ്പലകകൾ–

െകോണ്ടു പിഴിയുന്ന �സോമം

ആസ്വദിപ്പോൻ വരു,െമോരോ;–

ളന്യൻ മലർെപ്പോടിപ്രിയൻ! (2)

ആെടോരൾക്കു വോഹം; മറ്റോൾ–

ക്കീ�ടറിയ രണ്ടശ്വങ്ങൾ;

തത്രഭവോനിവെയെക്കോ–

ണ്ട�ത്ര, െകോല്പൂ ശത്രുക്ക�ള! (3)

പോരം വർഷിപ്പവനിന്ദ്രൻ

പോയും െപരുെവള്ളങ്ങെള

പോരിൽെപ്പോഴിയ്ക്കു�മ്പോൾത്തുണ–

ക്കോരന,തിൽപ്പൂഷോവ�ത്ര. (4)

ഇന്ദ്രപൂഷോക്കന്മോരുെട–

യന്നൽത്തിരുമനസ്സിെന,

സോലത്തിെന്റ വൻെകോമ്പിെന–

�പ്പോെല പിടിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ. (5)

ഇന്ദ്രെനപ്പിടിച്ചുവലി–

യ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾപൂഷോെവയും

�ചണുറ്റ രക്ഷയ്ക്കോയ്,ക്കടി–

ഞോണുകെളസ്സൂതൻ�പോെല! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
2. ഇന്ദ്രപൂഷോക്കളിൽ ഒരോൾ–ഇന്ദ്രൻ. അന്യൻ–പൂഷോവ്.
3. ഒരോൾക്കു–പൂഷോവിന്ന്. മറ്റോൾക്ക്–ഇന്ദ്രന്ന്. ഈ�ടറിയ–തടിച്ച എന്നുസോരം. തത്ര

ഭവോൻ=അവിടുന്ന്, ഇന്ദ്രൻ.

4. പോയും–ഊക്കിെലോഴുകുന്ന.
5. അന്നന്മനസ്സിെന–ആ (പ്രസിദ്ധമോയ) നന്മനസ്സിെന, അനുഗ്രഹബുദ്ധിെയ. സോലം=

വൃക്ഷം. വൻെകോമ്പ്–ഉറപ്പുള്ള െകോമ്പ്. പിടിയ്ക്കുന്നു–അവലംബിയ്ക്കുന്നു.

6. കടിഞോണുകൾ–രണ്ടശ്വങ്ങളുെട.
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സൂക്തം 58.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; പൂഷോവ് �ദവത. (�കക.)

നിന്നുെട െവളുെപ്പോന്നു, നിന്നുെട കറുെപ്പോന്നു–

ഭിന്നോഹർന്നിശകെളച്ചമപ്പൂ, സൂര്യോഭൻ നീ:

പൂർണ്ണമോം പ്രജ്ഞോനത്തിൽ പോലകന�ല്ലോ, ഭവോൻ;

പൂഷോ�വ, ധൃതോന്ന, നിൻനൽദ്ദോനമിങ്ങോവ�ട്ട! (1)

�മഷവഹനൻ പൂഷോവ,ന്നവദ്ഗൃഹൻ, �സ്തോതൃ–

�തോഷദൻ �ഗോപൻ പോരിെലോട്ടുക്കു നിർത്തെപ്പ�ട്ടോൻ

�തോലുളിെയടുത്തഴച്ചുയർത്തി, �ലോകത്തിങ്ക–

ലോ�ലോകമരുളിെക്കോെണ്ടഴുന്നള്ളുന്നൂ �ദവൻ. (2)

നിൻെപോന്നുകപ്പലുകൾ പൂഷോ�വ, നഭസ്സിലു–

മം�ഭോധിനടുവിലും സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ;

അവയോൽപ്പക�ലോെന്റ ദൂതനോയ്ഗ്ഗമിച്ചു, നീ;

ഹവിസ്സിച്ഛിയ്ക്കും നിെന്നസ്സസ്പൃഹർ വശത്തോക്കീ! (3)

സസ്പൃഹർ വശത്തോക്കിെവച്ച ദോതോവോ�മതു

െകല്പെനയയച്ചി�തോ, �ദവകൾസൂര്യയ്ക്കോയി;

അപ്പൂഷോവഭിരൂപൻ, വിണ്ണിനും പൃഥിവിയ്ക്കും

സദ്  ബന്ധുഭൂതൻ, സുഷ്ഠുസഞ്ചോര,നന്നോധീശൻ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. ഭിന്നോഹർന്നിശകൾ–വ്യത്യോസെപ്പട്ട, െവളുത്തതും കറുത്തതുമോയ, പകലും, രോത്രിയും.

ധൃതോന്ന–അന്നങ്ങെള വഹിയ്ക്കുന്നവ�ന. ഇങ്ങ്–ഞങ്ങളിൽ. നിെന്റ ദോനത്തിന്നു

ഞങ്ങൾപോത്രീഭവിയ്ക്കെട്ട.

2. അന്നവദ്  ഗൃഹൻ=അന്നസഹിതമോയ ഗൃഹമുള്ളവൻ. �ഗോപൻ=�ഗോക്കെള പോലിയ്ക്കു
ന്നവൻ. നിർത്തെപ്പ�ട്ടോൻ–പ്രജോപതിയോൽ. �പോഷക�ത്വനസ്ഥോപിതൻ. ആ�ലോ

കം=�നോട്ടം, പ്രകോശം.

3. അവയോൽ–െപോൻകപ്പലുകളിൽ �കറി. ദൂതനോയ്–ഒരിയ്ക്കൽ �ദവന്മോ�രോടുകൂടിഅസു
രവധത്തിന്നു �പോയ സൂര്യൻ, തെന്റ വി�യോഗത്തിൽ ഉൽകണ്ഠിതയോയിത്തീർന്ന

പത്നിെയ ആശ്വസിപ്പിയ്ക്കോൻ, പൂഷോവിെനയോണ്, ദൂതനോക്കിയയച്ചത്. അസ്പൃഹർ–

�ശ്രയസ്സോഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന �സ്തോതോക്കൾ.

4. സൂര്യയ്ക്കോയി–അശ്വികൾക്കു�വണ്ടി സൂര്യപുത്രിെയ വരിപ്പോൻ. അഭിരൂപൻ=സുന്ദരൻ.
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സൂക്തം 59.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ബൃഹതിയുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രോദികൾ �ദവത. (‘തോമ

രക്കണ്ണൻ’ �പോെല)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങൾതൻ വീര്യ–

െമോെന്നോന്നോയ്െച്ചോല്പൻ, യോഗത്തിൽ:

െകോന്ന�ല്ലോ, നിങ്ങൾഹിംസ്രോസുരെര;–

െയന്നോൽ നിങ്ങ�ളോ, ജീവിപ്പൂ! (1)

�നർതോൻ, നിങ്ങൾതൻപ്രോഭവ:–മച്ഛൻ,

�സ്തോതവ്യ�നകൻ രണ്ടോൾക്കും;

പോർതന്നിരട്ടമക്കളോം നിങ്ങൾ

ഭ്രോതോക്ക,ളഗ്നീന്ദ്രന്മോ�ര! (2)

തിന്മോൻ രണ്ടശ്വം�പോെലോപ്പം നിങ്ങൾ

സ�മ്മളിയ്ക്കുവിൻ, �സോമത്തിൽ:

ഇെന്നങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു, രക്ഷിയ്ക്കി–

ങ്ങിന്ദ്രോഗ്നിവജ്രി�ദവെര. (3)

�നർ വളർ�പ്പോ�ര, വല്ലതും െചോല്ലും

പോഴ്വോഴ്ത്തിയുെട �സോമനീർ

ഉച്ച�കസ്തവഗ്രോഹികൾ നിങ്ങ–

ളുണ്ണില്ലി,ന്ദ്രോഗ്നി�ദവ�ര! (4)

ഏെതോരോളറിയുന്നു, നിങ്ങൾതൻ

െചയ്തിയിന്ദ്രോഗ്നി�ദവ�ര?

ഏകൻ വിദഗ്ദ്ധോശ്വങ്ങെളപ്പൂട്ടി,–

�പ്പോകു,െമമ്പോടും �തെരോന്നിൽ! (5)

കോലില്ലോത്തുഷസ്സിന്ദ്രോഗ്നിക�ള,

കോലു�ള്ളോെരക്കോൾ മുെമ്പത്തും;

നിശ്ശീർഷ നോക്കോൽശ്ശബ്ദിച്ചു നട–

െന്നട്ടുയോമെത്തപ്പിന്നിടും! (6)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, �കവില്ലു കുല–

യ്ക്കുന്നതുണ്ട�ല്ലോ, മോനുഷർ:

സംഗരമിതിൽ�ഗ്ഗോമോർഗ്ഗണത്തി–

െലങ്ങെള നിങ്ങൾ തെള്ളോ�ല്ല! (7)

വെന്നതിർെത്തെന്നയിട്ടലട്ടുന്നു–

ണ്ടി,ന്ദ്രോഗ്നിക�ള, മോറ്റോന്മോർ;

ഇക്കർക്കശെരപ്പറയിപ്പിൻ, നിങ്ങ–

ളർക്കങ്കൽനിന്നകറ്റുവിൻ! (8)

നിങ്ങളില�ല്ലോ, ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള,

നില്ക്കുന്നൂ, വിൺമൺവിത്തങ്ങൾ;
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ആൾകെള�പ്പോറ്റോൻ �പോരുന്ന ധന–

�മകുവിനി,ങ്ങുഞങ്ങൾക്കോയ് ! (9)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, �സ്തോത്രവോഹ്യോരോ–

മിന്നിങ്ങൾ വിളി �കൾ�പ്പോ�ര,

ശസ്ത്ര�സ്തോത്രങ്ങെളല്ലോം �കെക്കോണ്ടി–

െങ്ങത്തുവിൻ, �സോമം �സവിപ്പോൻ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 59.
1. ജീവിപ്പൂ–അസുരന്മോരിൽനിന്ന് അപോയെമോന്നും പറ്റോെത.
2. �സ്തോതവ്യൻ–പ്രജോപതി; രണ്ടു�പരുംപ്രജോപതിയുെടപുത്രന്മോരോണ്. പോർതന്നിരിട്ടമ
ക്കൾ–പോർ (ഭൂമി) തെന്നയോയഅദിതി ഇരട്ടെപറ്റ മക്കൾ.

3. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ഇന്ദ്രോഗ്നിവജ്രി�ദവർ=ഇന്ദ്രനുംഅഗ്നിയുമോകുന്നവജ്രി

കളോയ (സോയുധരോയ) �ദവന്മോർ.

4. പോഴ്വോഴ്ത്തി=െപോട്ട�സ്തോതോവ് ഉച്ച�കസ്തവഗ്രോഹികൾ=മികച്ച �സ്തോത്രം സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന
വർ.

5. ഏകൻ–സൂര്യരൂപനോയ ഇന്ദ്രൻ.
6. കോലു�ള്ളോെരക്കോൾമുമ്പ്–മനുഷ്യോദികൾ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയോയിരിയ്ക്കുമ

�ല്ലോ. നിശ്ശീർഷ–തലയില്ലോത്തവൾ. നോക്കോൽ–പ്രോണികളുെട. എട്ടുയോമം–

അറുപതുനോഴിക, ഒരു ദിവസം. ഇെതോെക്ക നിങ്ങളിരുവരും െചയ്യിയ്ക്കുന്നതോണ്.

7. മനുഷർ–�യോദ്ധോക്കൾ. �ഗോമോർഗ്ഗണം–�ഗോക്കെള തിരയൽ.
8. കർക്കശർ=നിർദ്ദയർ, �ദ്രോഹികൾ. അർക്കങ്കൽനിന്നകറ്റുവിൻ–സൂര്യദർശനരഹിതരോ
ക്കുവിൻ, മരിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.

9. വിൺമൺവിത്തങ്ങൾ–ദിവ്യ–ഭൗമസമ്പത്തുകൾ. ആൾകെള–കുടുംബെത്ത. ഇങ്ങു–

ഈയജ്ഞത്തിൽ.

10. �സ്തോത്രവോഹ്യർ=സ്തുതികൾെകോണ്ടു വഹനീയർ.
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സൂക്തം 60.

ഭരദ്വോജൻഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയുംബൃഹതിയുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രോ

ഗ്നികൾ �ദവത. (കോകളി)

ഒ�ട്ടെറ വിത്തത്തിനീശരോയ്,െക്കല്പിനോ–

ലിട്ടമർത്തുന്നവരോയ,ന്നകോമരോയ്,

ധൃഷ്ടരോമിന്ദ്രോഗ്നികെള ബ്ഭുജിപ്പവൻ

െവട്ടു,മമിത്രെന; �നടും, ബലെത്തയും! (1)

അഗ്നീന്ദ്ര�ര, നിങ്ങൾ �പോരോടി, �ഗോവുഷ–

സ്സർ�ക്കോദകങ്ങെളക്കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവോൻ;

അഗ്നീന്ദ്ര�ര, സോശ്വർ നിങ്ങൾ വിടുവിച്ചു,

ദിക്കുഷസ്സൂര്യചി�ത്രോദക�ഗോക്കെള! (2)

വൃത്രഘ്നർ നിങ്ങൾ വൃത്രഘ്നബലോന്നങ്ങ–

െളോത്തിവിെടയ്ക്കു വരുവി,നഗ്നീന്ദ്ര�ര–

ഉത്തമോനല്പധനങ്ങെളടുത്തുവ–

െന്നത്തുവിെന,ങ്ങളിൽ നിങ്ങളഗ്നീന്ദ്ര�ര! (3)

ഇമ്മുൻകൃതങ്ങൾ വോഴ്ത്തെപ്പടുമഗ്നീന്ദ്രർ–

തെമ്മ വിളിപ്പൂഞോൻ: �ദ്രോഹിയ്ക്കുകില്ലവർ! (4)

ഞങ്ങൾവിളിപ്പൂ, രിപുഘ്നരോം െകല്പോളു–

മഗ്നീന്ദ്രെര–ക്കനികി,ങ്ങവെരങ്ങളിൽ! (5)

�പോക്കു,മര്യോർദ്ദനം; �പോക്കും, ഖലോർദ്ദനം;

�പോക്കു,മിസ്സന്നോഥർ മോറ്റെരെയോക്കയും! (6)

സൂരികൾ �നർക്കിതോ, വഴ്ത്തോന്നു, നിങ്ങെള:

നീരശിപ്പിൻ, സുഖം നല്കുമഗ്നീന്ദ്ര�ര– (7)

ദത്തവോങ്കൽ, സ്വകോമ്യോശ്വോങ്ങ�ളറി വ–

െന്നത്തുവിൻ, �നതോക്കൾ നിങ്ങളഗ്നീന്ദ്ര�ര! (8)

ക്നുപ്തമി�സ്സോമമുണ്ണോന,വ�യറി വ–

െന്നത്തുവിൻ, �നതോക്കൾ നിങ്ങോളഗ്നീന്ദ്ര�ര! (9)

നോെളമോം നോക്കോലരണ്യങ്ങെള നക്കി

നീെളക്കറുപ്പിയ്ക്കു�വോെന സ്തുതിയ്ക്ക, നീ! (10)

ഇന്ദ്രന്നുഹൃദ്യോന്നമഗ്നിയിലർപ്പിയ്ക്കി–

ല,ന്നരന്നന്നം കിടയ്ക്കും, സുവൃഷ്ടിയോൽ! (11)

ഞങ്ങൾക്കുനല്കുവിൻ, ബല്യോന്നവും ദ്രുതോ–

ശ്വങ്ങ�ളയുംവഹനത്തിനഗ്നീന്ദ്ര�ര! (12)

രണ്ടോൾക്കുമോഹുതിയ്ക്കുഗ്നീന്ദ്ര�ര–നിങ്ങൾ

രണ്ടോെളയും ഹവിെസ്സോപ്പമൂട്ടീടുവോൻ

രണ്ടോെളയും വിളിയ്ക്കുന്നിത, �ന്നഷിഞോൻ:
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രോണ്ടോളുമന്നധനദര�ല്ലോ, സമം! (13)

�ഗോഗണോശ്വധനൗഘെത്തോെടോെത്തങ്ങളി–

ലോഗമിച്ചീടുവിനിന്ദ്രോഗ്നി�ദവ�ര:

സഖ്യത്തിനോയിട്ടു ഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു,

സൗഖ്യദരയസഖോക്കളോം നിങ്ങെള! (14)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, മഖിതൻ വിളി �കൾക്ക:

വന്നിച്ഛയോ �സോമനീർ�ത്തൻ കുടിയ്ക്കുവിൻ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 60.
1. ഇട്ടമർത്തുന്നവർ–ശത്രുക്കെള. അന്നകോമർ–ഹവിഃകോംക്ഷികൾ. ധൃഷ്ടർ–ധർഷകർ.

െവട്ടും–വധിയ്ക്കും.

2. �ഗോവ്–അസുരോപഹൃതകളോയ �ഗോക്കൾ. വിടുവിച്ചു–അസുരകൃത നി�രോധത്തിൽനി

ന്നു �മോചിപ്പിച്ചു. ചിത്രം=പൂജനീയം.

3. വൃത്രഘ്നബോലോന്നങ്ങെളോത്ത്–വൃത്രെര (ശത്രുക്കെള) െകോല്ലുന്നബല�ത്തോടും,ഞങ്ങൾ

ക്കുത�രണ്ടുന്നഅന്ന�ത്തോടുംകൂടി.

4. �ദ്രോഹിയ്ക്കുകില്ല–രക്ഷിയ്ക്ക�യ െചയ്യു.
5. ഇങ്ങ്–ഈയുദ്ധത്തിൽ.

6. അര്യോർദ്ദനം–കർമ്മികൾ െചയ്യുന്ന ഉപദ്രവം. ഖലോർദ്ദനം–ഖലർ, കർമ്മഹീനർ, െച

യ്യുന്ന ഉപദ്രവം. സന്നോഥർ=സജ്ജനപോലകർ.

7. നീര്–�സോമരസം.
8. ദത്തവോൻ–ഹവിർദ്ദോതോവ്. സ്വകോമ്യോശ്വങ്ങൾ=സ്വന്തം സ്പൃഹണീയങ്ങളോയ അശ്വ

ങ്ങൾ.

9. ക്നുപ്തം=കൃതം, പിഴിയെപ്പട്ട. അവ–അശ്വങ്ങൾ.
10. കറുപ്പിയ്ക്കു�വോെന–കരിയ്ക്കുന്നഅഗ്നിെയ. �സ്തോതോവി�നോടു പറയുന്നതോണിത്.

12. ബല്യോന്നം=ബലകരമോയഅന്നം. വഹനത്തിനു–നിങ്ങളിൽ ഹവിെസ്സത്തിപ്പോൻ.

13. സമം=ഒരു�പോെല.
15. മഖി–യജമോനൻ.
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സൂക്തം 61.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; സരസ്വതി �ദവത.

(�കക)

ദത്തഹവ്യനോം വധ്രശ്വന്നിവൾ കടം കടം വീട്ടും

സത്വരനോയ ദി�വോദോസെന നല്കിെക്കോണ്ടോൾ;

എത്ര�യോ തെന്ന�പ്പോറ്റിപ്പിശുക്കന്മോെരത്തിന്നോൾ–

ഉത്തമങ്ങൾതോ,നോ നിൻദോനങ്ങൾസരസ്വതി! (1)

വളർവീചികൾെകോണ്ടു പർവതെച്ചരിവുകൾ

കിളിയ്ക്കു,െമോരു മൃണോ�ളഷി�പോലിവൾ െകല്പോൽ;

തീരയുഗ്മത്തിൽത്തല്ലുമിസ്സരസ്വതിെയ നോ–

മോരോധിയ്ക്കുക, രക്ഷയ്ക്കോയ് നുതികർമ്മങ്ങളോൽ! (2)

�ദവനിന്ദകന്മോെര നീ സരസ്വതി, െകോന്നൂ,

�മ വോയ്ച മോയോവിയോം ത്വഷ്ടോവിൻ മകെനയും;

മർത്ത്യർക്കോയ് നിലങ്ങൾ വീെണ്ടടുത്തു, ധൃതോ�ന്ന, നീ;–

യത്രയല്ലി,വർക്കോയിെട്ടോഴുക്കീ, തണ്ണീർകളും! (3)

സ്തുതികൃത്സംരക്ഷിണി സോന്നയോം സരസ്വതി

മതിയോ�വോളം നമു�ക്കകെട്ട,യന്നം �ദവി! (4)

�പോരിൽ വിത്തോർത്ഥം �ദവി, നിെന്നയിന്ദ്രെനെയന്ന–

�പോെല വോഴ്ത്തു�ന്നോെന നീ (കോ�ക്കണം) സരസ്വതി! (5)

നീ സരസ്വതീ�ദവീ, പോലിയ്ക്ക, �പോരിൽെക്കല്പോൽ;

പൂഷോവു�പോെല കുറിച്ചരുൾെക,ങ്ങൾക്കുധനം! (6)

െപോൽ�ത്തരി�ലറും ശത്രുനോശിനി സരസ്വതി–

യത്യുഗ്ര കോംക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട, നമ്മുെട നൽ�സ്തോത്രെത്ത! (7)

അഹതപ്രചോരമോയ്,സ്സത്യമയ്,സ്സജലമോ–

യറുതിയില്ലോത്തതോ�മെതോരുവൾതൻബലം

അവഭോസിയ്ക്കുന്നി�തോ, നിതരോമിരമ്പിെക്കോ;–

ണ്ടവളും സഹജമോരിതരനദികളും (8)

പകർകെളെയല്ലോം കടത്തീട�ട്ട നെമ്മ,–

പ്പകലുകെളസ്സഞ്ചരിഷ്ണുവോം സൂര്യൻ�പോെല! (9)

പരമപ്രിയ, സപ്ത�സോദരി സരസ്വതി,

പരി�സവിത നമുക്കീഡ്യയോയ്വ�രണ�മ! (10)

പോലിയ്ക്ക പഴി�പ്പോനിൽനിന്നു,രുഭൂ�ലോകങ്ങൾ–

�പോല�വ വോനും നിറച്ചീടുമസ്സരസ്വതി; (11)

മുപ്പോരിൽ വോ�ഴ്വോ,ളഞ്ചു ജോതിെയ വളർത്തു�വോൾ,–

സപ്തോംഗി �പോരിൽ�പ്പോരിൽ വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൾ! (12)

ഉച്ച�കഃപ്രഭോവയോളീ,യന്യനദികളിൽ–
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െവച്ചതി�വഗവതി, വിജ്ഞത, യശസ്വിനി,

�തരു�പോലുരുപ്രൗഢി �ചർത്തുസൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പ�ട്ടോൾ,

സൂരികൾ ചോ�ര സ്തുതി�യ്ക്കണ്ടവൾ, സരസ്വതി! (13)

എത്തിയ്ക്ക, സമ്പെത്തങ്ങൾക്കി;–ടിവു വരുത്തരു–

ത;–ത്തൽ �ചർെക്കോല്ലം,ഭസ്സോെലങ്ങൾക്കുസരസ്വതി;

ഞങ്ങൾതൻപ്ര�വശവും സഖ്യവും �കെക്കോൾക, നീ;

ഞങ്ങൾക്കു �വണ്ടോ, നിങ്കൽനിന്നു പോഴ്വയെലോന്നും! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 61.
1. വധ്രശ്വൻ–ഒരു ഋഷി. ഇവൾ–സരസ്വതി. കടം– �ദവർഷിപിതൃകടങ്ങളും, ലൗകി
കമോയ ഋണവും. സത്വരൻ–ക്ഷിപ്രകോരി. ദി�വോദോസൻ–ദി�വോദോസെനന്ന പുത്രൻ.

തിന്നോൾ–നശിപ്പിച്ചോൾ. നോലോംപോദം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

2. നദീരൂപയോയസരസ്വതിെയപ്പറ്റി: മൃണോണ�ളഷി�പോെല=തമരവളയമിച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ
ചളികിളയ്ക്കുന്നതു�പോെല. കിളയ്ക്കും–പിളർത്തും. തീരയുഗ്മത്തിൽത്തല്ലും–ഇരുകരകളിലും

അലയടിയ്ക്കുന്ന. നുതീകർമ്മങ്ങളോൽ=സ്തുതിെകോണ്ടും കർമ്മംെകോണ്ടും.

3. �മ–വയ്ച–തടിച്ച. ത്വഷ്ടോവിൻ മകൻ–വൃത്രൻ; നിെന്റ സോഹോയ്യത്തോലോണ്, വൃത്ര

െന ഇന്ദ്രൻ െകോന്നെതന്നർത്ഥം. നിലങ്ങൾ–അസുരന്മോർ �കവശെപ്പടുത്തിയ കൃ

ഷിഭൂമികൾ. ഇവർ–മർത്ത്യർ.

4. പ�രോക്ഷകഥനം: സ്തുതികൃത്സംരക്ഷിണി=സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെര രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. സോന്ന=

അന്നവതി.

5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

6. കുറിച്ചരുൾക–ഇത്രയിത്രഎന്നു �രഖെപ്പടുത്തിെവയ്ക്കുക; തരിക എന്നുസോരം.

7. പ�രോക്ഷവചനം: അത്യുഗ്ര–ശത്രുക്കൾക്കു ഭയങ്കരി.

8. അഹതപ്രചോരം=തടയെപ്പടോത്തഗമന�ത്തോടുകൂടിയത്. സജലം–ജലപ്രദെമന്നർത്ഥം.

അവഭോസിയ്ക്കുക=�ശോഭിയ്ക്കുക.

9. സഹജമോർ=�സോദരിമോർ. ഇതരനദികൾ–ഗംഗോദ്യകൾ. പകയർകെളെയല്ലോം കട
ത്തീട�ട്ട–എല്ലോശ്ശത്രുക്കളു�ടയും മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കെട്ട.

10. സപ്ത�സോദരി–ഏഴു ഛന്ദസ്സുക�ളോ, നദിക�ളോ ആകുന്ന �സോദരിമോ�രോടുകൂടിയവൾ.

പരി�സവിത–പുരോതനർഷികളോൽ. ഈഡ്യ=സ്തുത്യ.

11. ഉരുഭൂ�ലോകങ്ങൾ–പരന്ന മൂന്നുലകങ്ങൾ. നിറച്ചീടും–തെന്റ �തജസ്സുെകോണ്ടു നിറയ്ക്കു

ന്ന.

12. സപ്തോംഗി–ഏഴു ഛന്ദസ്സുക�ളോ നദിക�ളോആകുന്നഅവയവങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൾ.

13. ഉച്ച�കഃപ്രഭോവയോൾ=ഉയർന്ന മഹിമോവുള്ളവൾ. വിജ്ഞോത–പരെക്കഅറിയെപ്പ

ട്ടവൾ. �തരു�പോെല–�തര് ഒരോശോരിെയന്ന�പോെല, പ്രജോപതിയോൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പ

ട്ടവൾ. ഊരുപ്രൗഢി=വലിയ �മന്മ, ഗുണോധിക്യം.

14. അംഭസ്സോൽ–െവള്ളെപ്പോക്കംെകോണ്ട്. പ്ര�വശം–സമീപിയ്ക്കെലന്നർത്ഥം. പോഴ്വയ

െലോന്നും �വണ്ടോ–നല്ല കൃഷിനിലങ്ങൾ തരണം.

എട്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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നോലോമഷ്ടകം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 62.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (കോകളി)

മന്നിന്നധീശർ വിൺ�നതോക്കൾ ദസ്രെര

മന്ത്രങ്ങൾ െചോല്ലി സ്തുതിപ്പോൻ വിളിപ്പു, ഞോൻ:

രോവിെന്നോടുവിലകറ്റുമ�ല്ലോ, ക്ഷണോൽ–

ബ്ഭൂവിൽനിന്നുഗ്രതമസ്സീ നിവോരകർ! (1)

�തരു�മെറത്തിളങ്ങിയ്ക്കും, മഖത്തിന്നു

�പോരുന്നതിന്നവരച്ഛമോം കോന്തിയോൽ;

ഭൂരിെവളിച്ചം പരത്തി, ഹയങ്ങെള

നീരിന്നു�വണ്ടി മരുക്കൾ കടത്തിടും! (2)

ഉഗ്ര�ര, ഹവ്യപ്രദെന്റ നിസ്വോലയം

പുക്കു ഭവോന്മോരുറക്കു,മമിത്രെന

ഇത്ഥംസ്തുതി�പ്പോെരെയെപ്പോഴും െകോണ്ടു�പോം,

ചിത്ത�വഗങ്ങളോം കോമ്യഹയങ്ങളോൽ! (3)

അശ്വങ്ങെള�ച്ചർത്തു, പുഷ്ടിരസങ്ങെളോ–

ത്തസ്സലോമന്നെമടുത്തിരു�പരു�മ

എത്തും, നവ�സ്തോത്രവോങ്കൽ: യജിയ്ക്കെട്ട,

മിത്രം പഴയ �ഹോതോവോ യുവോക്കെള! (4)

ശോസ്ത്രവും �സ്തോത്രവും ഗോഥയും െചോ�ല്പോർക്കു

ചിത്രദോനെരവർ നൽസ്സൗഖ്യ�മകു�മോ;

അദ്ദസ്രെര,പ്പുരുകൃത്യെര, ശ്രീലെര–

പ്പുത്തൻസ്തവത്തോൽബ്ഭജി�പ്പൻ, പുരോണെര. (5)

നീരജസ്സകിയ മോർഗ്ഗത്തിലൂട�വ

പറിപ്പറക്കുന്ന �തർത്തുരംഗങ്ങളോൽ

പോ�ഥോധിയിൽനിന്നു �കറ്റിയ�ല്ലോ, പരി–

പോലിച്ചു നിങ്ങൾ തുഗ്രോത്മജൻ ഭുജ്യുെവ! (6)

അദ്രിയടച്ചു, ജയ�ത്തരിനോൽ നിങ്ങൾ;

വധ്രിമതിതൻ വിളി �കട്ടു, വർഷകർ;

പോൽ വളർത്തീ, ശയു�ഗോവിന്നു ദോദോക്കൾ;

ഏവം സ്തുതർ നിങ്ങൾ യജ്ഞം ഭരിയ്ക്കുവിൻ! (7)

വോനൂഴിക�ള, വസുക്ക�ള, രുദ്രെന്റ

സൂനുക്ക�ള, പ്രത്നരോകുമോദിത്യ�ര,

മർത്ത്യരിലുമ്പർക്കു വൻ�ക്രോധമുണ്ടോകി,–

ലത്തിയ്യരക്കത്തലവങ്കൽ വീഴ്ത്തുവിൻ! (8)

ഇപ്പോരരചെരക്കോ�ല ഭജി�പ്പോെന–

യ�പ്പോ�ഴ �തറും, വരുണനും മിത്രനും:

െമത്തുമരക്കനിൽച്ചോട്ടു,മസ്ത്രമവൻ,
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മർത്ത്യെന്റ വി�ദ്രോഹവോക്കിെന്റ �നർക്കു�മ! (9)

ഈടോർന്ന വെട്ടോത്തു മിന്നും ഹയ�ത്തരി–

ലൂ�ട, സുതന്നോയ് വരിക, നിങ്ങൾ ഗൃ�ഹ;

മൂടിവയ്ക്കെപ്പട്ട �രോഷെത്തോടോളുകൾ–

ക്കോടൽ �ചർ�പ്പോരുെട ശീർഷവും െകോയ്യുവിൻ! (10)

ഉത്തമം, മധ്യമം, ഹീന,മീ വ്യത്യോസ–

െമോത്ത വോഹങ്ങളിെലോന്നിലിെങ്ങത്തുവിൻ:

െകല്പുറ്റ മോടിൻെതോഴുത്തും തുറക്കുവിൻ;

അദ്ഭുതവസ്തുക്കൾ ഗോയക�ന്നകുവിൻ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 62.
1. നിവോരകർ–ശത്രുക്കെള തടുക്കുന്നവർ.
2. നീര്–വർഷജലം.
3. നിസ്വോലയം=നിർദ്ധനമോയഗൃഹം. ഉറക്കും–മരിപ്പിയ്ക്കും. െകോണ്ടു�പോം–സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്ക്.

4. �ചർത്തു–�തരിനു പൂട്ടി. പുഷ്ടിരസങ്ങൾ=പുഷ്ടിയും (�പോഷകത്വവും) രസവും. എടു

ത്തു–നമുക്കു തരോൻ. നവ�സ്തോത്രവോങ്കൽ=പുതിയ സ്തുതി െചോല്ലുന്നവെന്റ അടുക്കൽ.

പഴയ �ഹോതോവ്–അഗ്നി.

5. ഗോഥ–മറ്റു സ്തുതി. ചിത്രദോനർ=വിചിത്രമോയ ദോന�ത്തോടുകൂടിയവർ. പുരുകൃത്യർ=

ബഹുകർമ്മോക്കൾ. ശ്രീലർ=�ശോഭ�യറിയവർ. ഭജി�പ്പൻ–ഞോൻ പരിചരിയ്ക്കുന്നു. പു

രോണർ=പുരോതനർ.

6. നീരജസ്സകിയ മോർഗ്ഗം–െപോടിയില്ലോത്ത അന്തരിക്ഷമോർഗ്ഗങ്ങൾ. തുഗ്രോത്മജൻ=

തുഗ്രെന്റ പുത്രനോയ.

7. അദ്രി–വഴിയിെല മല. വധ്രിമതിതൻവിളി–വിധ്രിമതി എന്നവൾ പുത്രലബ്ധിയ്ക്കോയി വി
ളിച്ചത് വർഷകർ–അഭീഷ്ടവർഷികൾ. ശയു�ഗോവിന്നു–ശയു എന്ന ഋഷിയുെട �പറു

നിലച്ച പയ്യിന്ന്.

8. രുദ്രെന്റ സൂനുക്കൾ–മരുത്തുകൾ. പ്രത്നർ=പുരോതനർ. അത്തിയ്യ് –തീ�പോെല െപോ

ള്ളിയ്ക്കുന്ന �ദവ�കോപം.

9. ഇപ്പോരരചെര–�ലോകത്തിെന്റ രോജോക്കന്മോരോയ ഇവെര, അശ്വകെള. �തറും=

അറിയും. െമത്തും–തടിച്ച, െക�ല്പറിയ. അസ്ത്രം=ആയുധം. അവൻ–ഭജിയ്ക്കുന്നവൻ.

10. സുതന്നോയ്–പുത്രെന തരോൻ. ഗൃ�ഹ–ഞങ്ങളൂെട ഗൃഹത്തിൽ.

11. ഹീനം=അധമം. വോഹങ്ങൾ=വോഹനങ്ങൾ. െകല്പുറ്റ മോടിൻ െതോഴുത്തും–

ഉറപ്പിലടയ്ക്കെപ്പട്ട പശുെത്തോഴുത്തു�പോലും. ഗോയകന്ന്–സ്തുതികൾ പോടുന്നഎനിയ്ക്കു്.
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സൂക്തം 63.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി, ത്രിഷ്ടുപ്പും ഏകപദോത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

യോെതോന്നു നോസത്യെര ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടുവന്നിരുന്നു�വോ; ആ ഹവിർര്യക്ത

മോയ �സ്തോത്രം, ഒരു ദൂതെനന്ന�പോെല, ആ അഴകുറ്റ പുരുഹൂതന്മോെര ഇ�പ്പോൾ

എവിെട കെണ്ടത്തും? ഇയ്യോളുെട �സ്തോത്രം തു�ലോം പ്രിയമോെണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ

ക്ക്. (1)
എെന്റഈവിളിയ്ക്കുതികച്ചും വെന്നത്തുവിൻ: സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നനിങ്ങൾ �സോമം

കുടിയ്ക്കുവിൻ. �ദ്രോഹിയുെടആഗൃഹംവളയുവിൻ: അകലത്തുള്ളവ�നോഅയൽപക്ക

ത്തുള്ളവ�നോ ഉപദ്രവിയ്ക്കരുത് ! (2)
നിങ്ങൾക്കു �സോമം യഥോവിധി പിഴിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഏറ്റവും പതുപ്പുള്ള ദർഭ

യും വിരിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഭവൽകോമൻ �കക്കൂപ്പിസ്തുതിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങളിലണഞ്ഞ്

അമ്മികൾഎമ്പോടും നീെരോഴുക്കിക്കഴിഞ്ഞു! (3)
അഗ്നിനിങ്ങൾക്കോയിഎഴു�ന്നറ്റുെചല്ലുന്നു; െനയ്യുപസ്തരിച്ചസ്രുക്ക്ധനെമടുക്കു

ന്നു. നോസത്യെര വിളിച്ച �ഹോതോവു വളെര കർമ്മങ്ങളിൽ ഉദ്യുക്തനോയിരിയ്ക്കുന്നു.(4)
�ക തടിച്ചവ�ര, സൂര്യപുത്രി �ചരോൻ�വണ്ടി, ബഹുപ്രയോണമോയ �തരിൽ

വന്നു�കറിയ�ല്ലോ: പ്രോജ്ഞരോയ �നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾ കൗശലംെകോണ്ട്ഈ �ദ

വന്മോരുെട മുമ്പിൽ നൃത്തംെവപ്പിൻ! (5)
നിങ്ങൾഈ ദർശനീയമോയ സൗന്ദര്യം സൂര്യപുത്രിയുെട നന്മയ്ക്കു പൂർത്തിെപ്പടു

ത്തി; അശ്വങ്ങൾ �ശോഭയ്ക്കു നിങ്ങെള അനുവർത്തിച്ചു. സ്തുത്യർഹ�ര, നന്നോയി െചോ

ല്ലെപ്പട്ട സ്തുതി നിങ്ങളിലണിഞ്ഞു! (6)
നോസത്യ�ര, അതിധുരീണങ്ങളോയ അശ്വങ്ങൾ നിങ്ങെള ഹവിസ്സിെലയ്ക്കു െകോ

ണ്ടുവരെട്ട: നിങ്ങളുെട മ�നോജവമോയ രഥം �ത�ടണ്ടവയും കി�ട്ടണ്ടവയുമോയ വള

െര അന്നങ്ങൾക്കോയി അയയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ! (7)
�കതടിച്ചവ�ര, നിങ്ങളുെടപക്കൽവളെരയുണ്ട�ല്ലോ, ധനം; വിട്ടു�പോകോത്ത

ഒരു സ്പൃഹണീയയോയ പയ്യിെന ഞങ്ങൾക്കു തരുവിൻ. ആഹ്ലോദക�ര, �സ്തോതോക്ക

ളുണ്ട്, നല്ല സ്തുതിയുണ്ട്; നിങ്ങളുെട ദോനെത്ത കോംക്ഷിച്ചു വന്ന �സോമരസങ്ങളുമു

ണ്ട് ! (8)
പുരയങ്കൽനിന്നു �നർനടയുള്ള രണ്ടു ഗതി�വഗിനികളും സുമീള്ഹങ്കൽനിന്നു

നൂറും, �പരുകങ്കൽനിന്നു പക്വോന്നങ്ങളും എനിയ്ക്കു കിട്ടി; ശോണ്ഡൻ െപോന്നണിഞ്ഞ

പ്രശസ്തരൂപങ്ങെളയും, വശഗരും കീഴമർത്തുന്നവരുമോയ പത്തു ദർശനീയന്മോെര

യും തന്നു! (9)
നോസത്യന്മോ�ര, നിങ്ങെള സ്തുതിച്ചവന്നു നൂറുമോയിരവും അശ്വങ്ങെള പുരുപ

ന്ഥോവ് െകോടുത്തുവരുന്നു; വീരന്മോ�ര, സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഭരദ്വോജന്നും �വഗത്തിൽ തരെട്ട!

ബഹുകർമ്മോക്ക�ള, രക്ഷസ്സുകൾ വധിയ്ക്കെപ്പടണം! (10)
ഞോൻ സൂരിക�ളോടുകൂടി ഞങ്ങളുെട വിശോലമോയ സുഖത്തിെലത്തുമോറോക

ണം! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 63.
1. പുരുഹൂതെര–വളെരയോളുകളോൽ വിളിയ്ക്കെപ്പട്ട അശ്വികെള. ഇയ്യോളുെട–ഈ �സ്തോ

തോവിെന്റ. ഒടുവിെല വോക്യം പത്യക്ഷം.

2. ഉപദ്രവിയ്ക്കരുത്–ഞങ്ങെള.
3. പതുപ്പ്=മോർദ്ദവം. നീര്–�സോമരസം.
4. നിങ്ങൾക്കോയി–നിങ്ങെള യജിപ്പോൻ. െചല്ലുന്നു–ആഹവനീയസമീപെത്തയ്ക്ക്. ധനം–

ഹവിസ്സ്. ഒടുവിെല വോക്യം പ�രോക്ഷം:

5. �ചരോൻ�വണ്ടി–നിങ്ങ�ളോട്.
6. െചോല്ലെപ്പട്ട –ഋഷിമോരോൽ.
7. അന്നങ്ങൾ–�സോമങ്ങൾ.
8. �സ്തോതോക്കളുണ്ട്–നിങ്ങൾ �സ്തോതോക്കളുെട നല്ലസ്തുതി �കട്ടു, �സോമനീർ കുടിച്ചു, �സ്തോ
തോക്കൾക്ക് അഭീഷ്ടങ്ങൾ നല്കുവിൻ എന്നു ഭോവം.

9. പുരയൻ –ഒരു രോജോവ്. ഗതി�വഗിനികൾ–െപൺകുതിരകൾ. സുമീള്ഹൻ –

മെറ്റോരു രോജോവ്. നൂറും–നൂറു�ഗോക്കളും. �പരുകനും രോജോവുതെന്ന. ശോണ്ഡൻ–

രോജോവ്. പ്രശസ്തരൂപങ്ങൾ–അഴെകോത്ത രഥങ്ങ�ളോ, അശ്വങ്ങ�ളോ. കീഴമർത്തുന്ന

വർ–ശത്രുക്കെള. ദർശനീയന്മോർ–സുരൂപരോയ ഭടന്മോർ. തന്നു–അശ്വികെള സ്തുതിച്ച

എനിയ്ക്കു്.

10. പുരുപന്ഥോവ്–ഒരു രോജോവ്.

11. സൂരികൾ–വിദ്വോന്മോരോയ പുത്രോദികൾ. നിങ്ങളുെട–നിങ്ങൾ തന്ന.
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സൂക്തം 64.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സ് �ദവത. (കോകളി)

െവണ്മയിൽ മിന്നുമുഷസ്സുകൾ െപോങ്ങുന്നു,

െവള്ളത്തിരകെള�പ്പോെലോ,ളിവീശുവോൻ:

മോർഗ്ഗങ്ങെളല്ലോം സുഗമങ്ങളോക്കുന്നു;

�ചർക്കയോയ്, ശ്ലോഘ്യ മ�ഘോനി സമൃദ്ധിയും! (1)

ഭദ്രയോയ്ക്കോണോയി, വോയ്ചുലസിപ്പു നീ:

ശുദ്ധമോം നിൻകതിൽ െപോങ്ങുന്നിതംമ്പ�ര;

മോറു െവളിെപ്പടുത്തുന്നു, െതളിെഞ്ഞോളി

പോറുന്ന നീയു�ഷോ�ദവി, മഹസ്സിനോൽ! (2)

�ന�രവഹിയ്ക്കുന്നു, നൽെച്ചങ്കതിരുകൾ

വോരോളുമീ വളരുന്നസുഭഗെയ;

ശൂരൻകണക്കടി�ച്ചോടിപ്പു, �നോവിപ്പു,

�വരിെയക്ഷിപ്ര�യോദ്ധോവു�പോലല്ലിെന! (3)

ഗമ്യസന്മോർഗ്ഗം, നിനക്കദ്രിദുർഗ്ഗവു;–

മംബരം പിന്നിടും, നീ �ദവി, സുപ്ര�ഭ;

നന്മുതൽ െകോണ്ടുവന്നോലും,െമങ്ങൾക്കുനീ

വിണ്മക�ള, പൃഥുസ്യ�ന്ദ�ന, സുന്ദരി! (4)

െകോണ്ടുവരിെക,തിെര�ന്ന്യ വൃഷങ്ങെള–

െക്കോണ്ടൻപിനോയ് വഹിപ്പിയ്ക്കും ധനെത്തനീ:

വിൺനന്ദിനിയോമു�ഷോ�ദവി, കോണോയി–

വന്നുവ�ല്ലോ, പ്രഥമഹ്വോനപൂജ്യ നീ! (5)

നിന്നുദിപ്പിൽപ്പതംഗങ്ങൾ നി�കതത്തിൽ–

നിന്നു പുറെപ്പടു,മ�ന്നഷിമർത്ത്യരും:

ദത്തവോനോം സമീപസ്ഥമർത്ത്യരു–

സ്വത്തു െകോണ്ടുവരോറുണ്ടു,�ഷോ�ദവി, നീ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 64.
1. െവള്ളത്തിരകെള�പ്പോെല െപോങ്ങുന്നു. മ�ഘോനി–ഉഷസ്സ്.

2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഭദ്ര=മംഗളവതി. അംമ്പ�ര=അന്തരിക്ഷത്തിൽ. മോറ്–സ്വന്തം രൂ

പം.

3. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: വോരോളും–വിശോലയോയ. ഉഷസ്സ് അല്ലിെന (ഇരുട്ടിെന) ഒരു ശൂരൻ

�പോെലഅടിച്ച് (ആയുധംെകോണ്ടു് പ്രഹരിച്ച് ) ഓടിയ്ക്കുന്നു; ഒരുക്ഷിപ്ര�യോദ്ധോവു (�വഗ

�ന �പോരിടുന്നവൻ)�വരിെയഎന്ന�പോെല, ഇരുട്ടിെന �നോവിയ്ക്കുന്നു–നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ആദ്രിദുർഗ്ഗം നിനക്കു നടക്കോവുന്ന നല്ല വഴിയോണ്. പൃഥുസന്ദ�ന=

വിശോലമോയ �തരുള്ളവ�ള.
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5. അൻപിനോയ്–�സ്തോതോവിെനപ്രീതിെപ്പടുത്തോൻ. പ്രഥമോഹ്വോന=പൂജ്യ=ഒന്നോമെത്ത

ആഹ്വോനത്തിൽ (പ്രോതരനുവോകത്തിൽ) പൂജനീയ.

6. പതംഗങ്ങൾ–പക്ഷികൾ. നി�കതം=പോർപ്പിടം. അ�ന്നഷിമർത്ത്യരും–ആഹോരം

�തടുന്ന (പ്രവൃത്തിെയ്ക്കോരുങ്ങിയ) മനുഷ്യരും. ദോത്തവോനോം–ഹവിസ്സു തന്ന.
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സൂക്തം 65.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

രോവിൻതമിസ്രവും തോരങ്ങളും മറ–

ച്ചോവിർഭവിയ്ക്കും, സുദീപ്തോർക്കെനോെത്തവൾ;

�ദ്യോവിന്മകളോമവളുണ്ടിതോ, നമു–

ക്കോയ് വന്നുദിെച്ചോ,ളി വീശുന്നു മർത്ത്യരിൽ! (1)

െചങ്കതിരമണി�ത്തരിൽച്ചരിയ്ക്കുന്നു,

വൻക്രതുവ�പ്പോൾത്തുടങ്ങിച്ചുഷസ്സുകൾ;

ചിത്രമോംവണ്ണം പ്ര�ശോഭിച്ചുെകോണ്ടവ–

രത്തൽെപ്പടുത്തുന്നു, രോവിൻതമസ്സിെന! (2)

അർപ്പകനോം നരന്നന്നം, രസം, കീർത്തി,

െകല്പിവ െകോണ്ടു�പോകുന്ന ഭവതിമോർ

തന്നോലു,മന്നോർത്ഥവീരെര�സ്സവക–

ന്നിന്നു, മ�ഘോനികളോമുഷസ്സുക�ള! (3)

ഇെപ്പോ�ഴ �സവകന്നി,െപ്പോ�ഴ വീരനോ–

മർപ്പകന്നി,െപ്പോ�ഴ വോഴ്ത്തും നരന്നു�മ

സമ്പത്തുനിങ്ങളിലുണ്ടു,ഷസ്സുക�ള;

മുമ്പും സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മോദൃശ�ന്നകു�വോർ! (4)

അദൃതൗജസ്സോമുഷ�സ്സ, വിടും, പശു–

വ്രോതെത്തയിെപ്പോ�ഴ നിന്നംഗിരസ്സുകൾ;

ശസ്തസ്തുതിയോലിരുട്ടുമകറ്റു�മ:

സിദ്ധമോയ്, �നതോക്കൾ െചയ്ത �ദവസ്തവം! (5)

ആ�ഢ്യ, പുലരുെക, ങ്ങൾക്കു ,മുന്മട്ടിൽ നീ;

വോഴ്ത്തിബ്ഭജിയ്ക്കും ഭരദ്വോജതുല്യനിൽ

�ചർക്ക, വിൺകു�ഞ്ഞ, സുവീരസമ്പത്തു;–രു

ശ്ലോഘ്യമോമന്നവും നല്കുെക,ങ്ങൾക്കുനീ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 65.
1. തമിസ്രം=ഇരുട്ട് സുദീപ്തോർക്കെനോത്ത്=സുദീപ്തനോയ സൂര്യ�നോടുകൂടി അവൾ–

ഉഷസ്സ്.

2. െചങ്കതിരമണി�ത്തർ–�ലോഹിതോശ്വങ്ങെള പൂട്ടിയ വിളങ്ങുന്ന �തർ. വൻക്രതുവ

�പ്പോൾ–പ്രഭോതത്തിലോണ�ല്ലോ, മഹത്തോയ യോഗം തുടങ്ങുക. അത്തൽെപ്പടുത്തുന്നു–

അടി�ച്ചോടിയ്ക്കുന്നു.

3. അർപ്പകൻ–ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. അന്നോർത്ഥവീരെര–അന്നെത്തയും അർ

ത്ഥ(ധന)െത്തയും വീരെരയും; വീരർ–പുത്രപൗത്രോദികൾ �സവകന്ന്–എനിയ്ക്ക്.

4. വീരൻ–�പ്രരകൻ. മോദൃശ�ന്നകു�വോർ–എെന്ന�പ്പോലുള്ളവന്നുനിങ്ങൾ നല്കോറുണ്ട്.
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5. ആദൃതൗജസ്സ്=ആദരിയ്ക്കെപ്പട്ടഓജ�സ്സോടുകൂടിയവൾ. വിടും=�മോചിപ്പിയ്ക്കും; നിന്നംഗിര
സ്സുകൾ–നിെന്റ പ്രസോദം ലഭിച്ച അംഗിരസ്സൂകൾ. ശസ്തസ്തുതി=നല്ല �സ്തോത്രം. സിദ്ധ

മോയ്–ഫലിച്ചു. �നതോക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ.

6. അ�ഢ്യ=മഘോനി. ഭരദ്വോജതുല്യനിൽ–ഭരദ്വോജെന�പ്പോെലയുള്ളഎങ്കൽ; ഇതു മെറ്റോ

രു ഭരദ്വോജനോണ്. സുവീരസമ്പത്ത്=നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടിയ സമ്പത്ത്. ഉരുശ്ലോഘ്യം

=ബഹുസ്തുത്യം.
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ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

കുമ്പിടുവിയ്ക്കുന്നതും സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നതും സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നതും ഒ�ര മട്ടിലുള്ളതു

മോയ ആ രൂപം വിജ്ഞന്നുക്ഷിപ്രം െവളിെപ്പടെട്ട: അതു മനുഷ്യ�ലോകത്തിൽ മറ്റു

വസ്തുക്കെള, കറക്കോൻതക്കവണ്ണം തഴപ്പിയ്ക്കുന്നു; അന്തരിക്ഷം ഒരിക്കൽ ശുഭ്രജലം

ചുരത്തുന്നു! (1)
ഈ മരുത്തുക്കൾ, വളർത്തെപ്പട്ട അഗ്നികൾ�പോെല തിളങ്ങും; രണ്ടും മൂന്നും

ഇരട്ടി വലുപ്പംെവയ്ക്കും; െപോടിപറ്റോത്തവയും െപോന്നണിഞ്ഞവയുമോണ്, ഇവരുെട

(�തരുകൾ). സ്വ�ത്തോടും കരു�ത്തോടും കൂടിയ�ത്ര, ഇവർ പിറന്നത് ! (2)
�സക്തോവോയ രുദ്രെന്റ പുത്രന്മോരോണിവർ. ഇവെര അന്തരിക്ഷ�മ തോങ്ങൂ.

ഈ മഹോന്മരുെട അമ്മയോയ മഹതി വിദിതയോണ�ല്ലോ; നന്മയ്ക്കു�വണ്ടിയ�ത്ര, ആ

പൃശ്നി ഗർഭം ധരിച്ചത്. (3)
ഇവർ വോഹനത്തിൽആളുകളുെടഅടുക്ക�ലയ്ക്കു �പോകോറില്ല: ഹൃദയത്തിലിരു

ന്നുപോപങ്ങൾനീക്കുന്നു. ഈഉജ്ജ്വലന്മോർഇഷ്ടോനുസോ�രണചുരത്തും; �ശോഭ�യോ

െട പരെക്ക നനയ്ക്കും! (4)
ഇവെര സമീപിച്ചു, പ്രധർഷകമോയ മോരുതം െചോല്ലുന്നവർക്ക് അഭീഷ്ടം �വഗ

ത്തിൽ �കവരും: കെട്ടടുത്തു കടന്നുകളയുന്ന വമ്പന്മോെരവ�രോ, ആ ഉഗ്രന്മോെര

ഹവിർദ്ദോതോവ് അടക്കിെക്കോള്ളും. (5)
ഈബലമിയന്നധർഷക�സന്യരോയ ഉഗ്രന്മോർസുരൂപികളോയ ദ്യോവോപൃഥി

വികെള തമ്മിലിണക്കുന്നു. �രോദസി ഇവരിൽ സ്വയം വിളങ്ങുന്നു: ഈ കരുത്തെര

ആരും ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ല! (6)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട പള്ളി�ത്തർ, പോപം നീങ്ങുമോറു പ്രോദുർഭവിയ്ക്കെട്ട;

ഇതു സൂതനില്ലോെതയും െതളിയ്ക്കെപ്പടുന്നു; കുതിരയും കടിഞ്ഞോണും വഴിത്തീറ്റയുമി

ല്ലോെതയും, െവള്ളം തൂകി നിറ�വറ്റിെക്കോണ്ടു, വോനൂഴിമോർഗ്ഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു! (7)
മരുത്തുക്ക�ള, യുദ്ധത്തിൽആെര നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കു�മോ അവെരആരും െവല്ലു

വിളിയ്ക്കില്ല, �ദ്രോഹിയ്ക്കില്ല; അവൻപുത്ര�ന്നോപൗത്ര�ന്നോ �ഗോക്കൾ�ക്കോ െവള്ളത്തി

�നോ�വണ്ടി െപോരുതിയോൽ, ഉജ്ജ്വലെന്റയും െതോഴുത്തുതുറന്നുകളയും! (8)
അ�ഗ്ന, െവമ്പൽ പൂണ്ടിരമ്പുന്ന കരുത്തരോയ മരുത്തുക്കൾക്കു നിങ്ങൾ ദർശ

നീയമോയ ഹവിെസ്സോരുക്കുവിൻ: ബലത്തോൽ (ശത്രു)ബലെത്ത അമർത്തുന്നവരോ

ണ�ല്ലോ, ഇവർ;ഈപൂജനീയർമൂലം ഭൂമിവിറെകോള്ളുന്നു! (9)
അധ്വരത്തിെന്നന്ന�പോെല വി�ദ്യോതിയ്ക്കുന്നവരും, അഗ്നിരശ്മികൾ�പോെല തി

ളങ്ങുന്നവരും, ശീഘ്രഗമനരും, പൂജനീയരും, വീരന്മോർ�പോെല വിറപ്പിക്കുന്നവരും,

ദീപ്തശരീരരും, അധർഷിതരുമോകുന്നു, മരുത്തുക്കൾ! (10)
ആ വർദ്ധിക്കുന്ന, ചുരിക മിന്നുന്ന രുദ്രപുത്രന്മോെര ഞോൻ സ്തുതിച്ചു പരിചരിയ്ക്കു

ന്നു. ഈമരുദ്ബലെത്തക്കുറിച്ചു �സ്തോതോവുച്ചരിച്ചപരിശുദ്ധസ്തുതികൾ, നീർെകോണ്ട

കോർെകോണ്ടലുകൾ�പോെല ഉശിർ പിടിച്ചു മത്സരിയ്ക്കുന്നു! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 66.
1. കുമ്പിടുവിയ്ക്കുന്നതും–ഉറ�പ്പറിയവെയ�പ്പോലും–കുനിയിയ്ക്കുന്നതും. രൂപം–മരുത്തുക്കളുെട.

വിജ്ഞോൻ–വിദ്വോനോയ �സ്തോതോവ്. മറ്റുവസ്തുക്കൾ–വൃക്ഷസസ്യോദികൾ. കറക്കോൻ

–�പക്കളിൽനിന്നു പോെലന്ന�പോെല, അഭീഷ്ടം കറെന്നടുക്കോൻ. ഒരിക്കൽ–

ആണ്ടിെലോരിയ്ക്കൽ, മഴക്കോലത്ത്. ചുരത്തുന്നു–മരുത്തുക്കളുെട നിർ�ദ്ദശത്തോൽ.

3. �സോക്തോവ്–വീര്യ�സചനം െചയ്തവൻ. നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി–മനുഷ്യരുെട.

4. ഹൃദയത്തിലിരുന്നു–മനുഷ്യരുെടഹൃദയത്തിൽപ്രണങ്ങളോയിവർത്തിച്ചു. ഇഷ്ടോനുസോ

�രണ–�സ്കോതോക്കളുെട. ചുരത്തും–ജലം വർഷിയ്ക്കും. പരെക്ക–ഭൂമി മുഴുവൻ.

5. മോരുതം –മരുച്ഛസ്ത്രം, �സ്തോത്രം. അടക്കിെക്കോള്ളും–മരുൽപ്രസോദത്തോൽ.

6. �രോദസി–രുദ്രപത്നി, ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ല–�ദ്രോഹിപ്പോനോളോകില്ല.
7. െതളിയ്ക്കെപ്പടുന്നു–�സ്തോതോവിനോൽ. െവള്ളം–വർഷജലം. നിറ�വറ്റിെക്കോണ്ടു–

�സ്തോതോക്കളുെട അഭിലോഷങ്ങെള.

8. ഉജ്ജ്വകെന്റയും–വീര്യംെകോണ്ടു കത്തുന്ന ശത്രുവിെന്റ�പോലും. തുറന്നുകളയും–

�ഗോക്കെള സ്വന്തമോക്കും.

9. ഒരുക്കുവിൻ–അങ്ങും ഋത്വിക്കുകളുംകൂടി. വിറെകോള്ളുന്നു–�പടിച്ച്.
11. മത്സരിയ്ക്കുന്നു–ഞോൻ മു�മ്പ, ഞോൻ മു�മ്പഎന്നുസ്പർദ്ധിയ്ക്കുന്നു.
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ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

നല്ലവരിെലല്ലോംെവച്ചു മികച്ച മിത്രോവരുണന്മോ�ര,ഞോൻനിങ്ങെളസ്തുതിെകോ

ണ്ടുവളർത്തോം: ഈഒ�ര വടിവിലല്ലോത്തരണ്ടുമുഖ്യയന്തോക്കൾജനങ്ങെളസ്വന്തം

�കെകോണ്ടു, കടിഞോണുെകോെണ്ടന്ന�പോെല നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നു! (1)
അരുമെപ്പട്ട മിത്രോവരുണന്മോ�ര, എെന്റ ഈ സ്തുതി നിങ്ങെള മൂടുന്നു; ഹവി

�സ്സോ�ട യജ്ഞത്തിലണയുകയും െചയ്യുന്നു. �ശോഭനദോനന്മോ�ര, മറവുള്ളഅധൃഷ്യ

മോയ ഗൃഹമുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങളുെട പക്കൽ; അതുഞങ്ങൾക്കുതരുവിൻ! (2)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, അതി�ശോഭനമോയി സ്തുതിച്ചു വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന പ്രിയരോയ

നിങ്ങൾ ഇവിെട വെന്നത്തുവിൻ: യശഃകോമരോയ ജനങ്ങ�ളോടു, കർമ്മോധികൃതൻ

കർമ്മ�ത്തോെടന്ന�പോെല �ചരുന്നവരോണ�ല്ലോ, മഹത്വമുള്ള നിങ്ങൾ! (3)
രണ്ടു കുതിരകൾ �പോെല ബലിഷ്ഠരും, പരിശുദ്ധ�സ്തോത്രരും, സത്യശീലരുമോ

ണിവർ. ഇവെര അദിതി ഗർഭത്തിൽ വഹിച്ചു–ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്ന വളെര വളർ

ന്നു, ശത്രുവോയ മനുഷ്യന്നുഘോതകരോയിത്തീർന്ന ഇവെര ധരിച്ചു. (4)
പ്രീതിപൂണ്ട �ദവന്മോെരല്ലോം നിങ്ങെള മഹത്ത്വംമൂലം സ്തുതിച്ചതിനോല�ത്ര,

ബലം �നടിയത്; നിങ്ങൾ വലിയ വോനൂഴികെളയും കീഴടക്കി. അഹിംസിതരും

അമൂഢരുമോയ ചോരന്മോരുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ! (5)
നോൾ�തോറും െകെല്പടുക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ അന്തരിക്ഷത്തി

െന്റ �മൽബ്ഭോഗെത്ത തൂണു�പോെല തോങ്ങുന്നു: �മഘം അന്തരിക്ഷത്തിലണയുന്നു;

സൂര്യനും മനുഷ്യെന്റ ഹവിസ്സശിച്ചു, ഭൂ�ദ്യോവുകെള പരത്തുന്നു! (6)
നിങ്ങൾ തിരുവയർ നിറപ്പോൻ പ്രോജ്ഞെന തോങ്ങുന്നു: സഹമർമ്മികൾ യോഗ

ശോല നിറയ്ക്കുന്നു. വിശ്വെത്തപ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവ�ര, നിങ്ങളുെട ജലത്തോൽ, യുവതി

കൾ െപോടിയമർന്നു, വരൾച്ച വിട്ടു വളരുന്നു! (7)
ആനിങ്ങ�ളോടു �മധോവി ഇതുനിത്യം നോവുെകോണ്ട് യോചിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളിലണ

ഞ്ഞവൻ യോഗത്തിൽ നിഷ്കപടനോയിത്തീരും; അന്നവോന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട ആ മഹ

ത്ത്വം നിലനില്ക്കെട്ട! നിങ്ങൾഹവിർദ്ദോതോവിെന്റ പോപം നശിപ്പിയ്ക്കുവിൻ– (8)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, യോവചിലർ ഭവൽകൃതങ്ങളോയ പ്രിയകർമ്മങ്ങെള സ്പർ

ദ്ധമൂലം തള്ളുന്നു�വോ; യോവചില �ദവന്മോ�രോ മനുഷ്യ�രോ �സ്തോത്രം െചോല്ലില്ല�യോ;

യോവചില കർമ്മികൾയജ്ഞമനുഷ്ടിയ്ക്കില്ല�യോ; യോവചിലർ പുത്രന്മോരല്ല�യോ; അവ

െരയും! (9)
�മധോവികൾ �സ്തോത്രമുച്ചരിയ്ക്കുകയും, ചിലർ സ്തുതിച്ചു നിവിത്തുകൾ െചോയ്യു

�മ്പോൾ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളപ്പറ്റി യഥോർത്ഥങ്ങളോയ ഉക്ഥങ്ങൾ ഉരുവിടും: മഹിമോ

വുെകോണ്ടു നിങ്ങൾ �ദവക�ളോടും �ചരില്ല! (10)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, �സ്തോത്രങ്ങൾ പുറെപ്പടുകയും, യജ്ഞത്തിൽ ഋജൂഗോമി

യും ധർഷകവും വർഷകവുമോയ �സോമം ഒരുക്കെപ്പടുകയും െചയ്യു�മ്പോൾ, രക്ഷിതോ

ക്കളോയ നിങ്ങെള ഗൃഹത്തിന്നോയി ഉപഗമിച്ചവരിൽ നിങ്ങളുെട (ആ ദോനം) മുറിയോ

റില്ല, വോസ്തവം! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 67.
1. രണ്ടോംവോക്യം പ�രോക്ഷം: കടിഞ്ഞോണുെകോെണ്ടന്ന�പോെല–കടിഞ്ഞോണുെകോണ്ടു

കുതിരക�ള എന്ന�പോെല.

4. പ�രോക്ഷകഥനം: ധരിച്ചു–വയറ്റിൽ.
5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അഹിംസിതർ –ആരോലും ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോത്തവർ. അമൂഢർ=

വിദ്വോന്മോർ.

6. �മഘം–ഇെതോെക്കഞങ്ങളുെട ഏർപ്പോടോലോണ് !

7. പ്രോജ്ഞെന–�സോമനീരർപ്പിയ്ക്കുന്ന യജമോനെന. നിറയ്ക്കുന്നു–ഹവിസ്സുെകോണ്ട്. യുവ

തികൾ–ദിക്കുകൾ.

8. ഇതു–ജലം.
9. പുത്രന്മോരല്ല�യോ–പുത്രകൃത്യമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നില്ല�യോ–അവെരയും നശിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.
10. സ്തുതിച്ചു–അഗ്ന്യോദികെള. നിവിത്തുകൾ–ഒരുതരം �സ്തോത്രങ്ങൾ. �ദവക�ളോടു �ചരി

ല്ല–അവെരക്കൾ മഹത്ത്വ�മറിയവരോണ്, നിങ്ങൾ!

11. ഗൃഹത്തിന്നോയി–ഗൃഹ�ശ്രയസ്സിന്നു�വണ്ടി. മുറിയോറില്ല–നിരന്തരമുണ്ടോകും.
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സൂക്തം 68.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

മഹോന്മോരോയ ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾക്കു ക്ഷിപ്രകോരിയോയ �സോമം

ഇ�പ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒരുങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതോണ�ല്ലോ, മനുവിെനന്ന�പോെല ദർഭ വി

രിച്ചവന്ന്അന്നത്തിന്നും മഹത്തോയസുഖത്തിനും �വണ്ടി ജയിപ്പോൻ നിങ്ങെള വരു

ത്തുന്നത് ! (1)
�ശ്രഷ്ഠന്മോരും, യോഗത്തിൽ ധനം നല്കുന്നവരും, ശൂരരിൽെവച്ചുബലവോന്മോരും,

–അത്യുർജ്ജിതന്മോരും–ദോതോക്കളിൽെവച്ചു മുന്തിയവരും, സത്യംെകോണ്ടു ശത്രുക്ക

െള ഹനിയ്ക്കുന്നവരും, സമഗ്ര�സന്യരുമോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (2)
ശ്ലോഘ്യമോയ ബലംെകോണ്ടും സുഖംെകോണ്ടും പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്നആഇന്ദ്രോവരുണ

ന്മോെര നീ സ്തുതിയ്ക്കുക: അവരിെലോരോൾ വൃതെന വജ്രംെകോണ്ടു െകോല്ലും; മ�റ്റപ്രോ

ജ്ഞൻ ഉപദ്രവം നീക്കോൻ കരു�ത്തോെട െചല്ലും! (3)
മനുഷ്യരിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മോരുെമല്ലോം സ്വയെമോരുങ്ങി സ്തുതിച്ചു വളർത്തു

�മ്പോൾ, ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾ മഹത്വത്തോൽ ഇവർക്കോയി കഴിവുെകോള്ള

ണം: �ദ്യോ�വ, ഭൂ�വ, മഹതികളോയ നിങ്ങളും! (4)
ഇന്ദ്ര, വരുണ, യോവെനോരുത്തൻ നിങ്ങൾക്കു സ്വയം (ഹവിസ്സു) തരുന്നു�വോ

അവൻത�ന്ന, �ശോഭനദോസൻ: അവന്നുവിത്തവുംയജ്ഞവും�കവരും;ആ ദോദോ

വിങ്കൽ െചന്നു�ചരും, �ദ്രോഹികളുെട അന്നം; ധനവും ധനികരോയആളുകളും അവ

ന്നുണ്ടോയിവരും! (5)
ഇന്ദ്രോവരുണ�ദവന്മോ�ര, പുഷ്ടിെപ്പടുന്ന, പുക�ളറിയ യോെതോരു ധനം നി

ങ്ങൾ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു നല്കിവരുന്നു�വോ; അതു–�ദ്രോഹികൾ ഉണ്ടോക്കിത്തീർത്ത

അകീർത്തിെയ ഉടയ്ക്കുന്നഅതു–ഞങ്ങളിെലത്തുമോറോകണം! (6)
അത്രമോത്രമല്ല, ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നല്ല രക്ഷ�യോടുകൂടിയ–�ദവന്മോർ കോ

വൻനില്ക്കുന്ന–ധനം �സ്തോതോക്കളോയ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോകണം: ഞങ്ങളുെട ബലം യു

ദ്ധങ്ങളിൽ കീഴമർത്തിയും, ഹനിച്ചും, യശസ്സിെന ഉടനടി തട്ടിനീക്കണം! (7)
ഇന്ദ്രോവരുണ�ദവന്മോ�ര, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾ ഉട�ന ഞങ്ങൾക്കു നല്ല

�കൾവിയ്ക്കു�വണ്ടി ധനം തന്നരുളുവിൻ; മഹോന്മോരോയ നിങ്ങളുെട ബലെത്ത ഇപ്ര

കോരം പോടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നഞങ്ങൾ, പുഴ �തോണിെകോെണ്ടന്ന�പോെല, പോപം കടക്കുക

യുംെചയ്യണം! (8)
മഹിമയും മനീഷയുമുള്ള, ജരയില്ലോത്ത യോെതോരു മഹോകർമ്മോവു �തജസ്സി

നോൽ വോനൂഴികെള �ശോഭിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ വലിയ സോമ്രോട്ടോയ വരുണ�ദവന്നു

നീ ഒരുസുവിശോലമോയ മ�നോഹര�സ്തോത്രം െചോല്ലുക! (9)
നീർ നുകരുന്ന ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, ഈ പിഴിഞ്ഞ മദകരമോയ �സോമം നി

ങ്ങൾ കുടിയ്ക്കുവിൻ: ധൃതവൃത�ര, �വദപോനത്തിന്നും സ്വപോനത്തിനും�വണ്ടി യോഗ

ത്തിനു �പോരോറുള്ളതോണ�ല്ലോ, നിങ്ങളുെട �തർ! (10)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, വൃഷോക്കളോയ നിങ്ങൾഈഅതിമധുരവും വർഷവുമോയ

�സോമം ഭുജിച്ചോലും: നിങ്ങൾക്കോയി പകർന്നുെവച്ചതോണ്,ഈഹവിസ്സ്;ഈ ദർഭ

യിലിരുന്ന് ഇമ്പംെകോള്ളുവിൻ! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 68.
1. ക്ഷിപ്രകോരി–�വഗത്തിൽ ഫലമുളവോക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച്–ഋത്വിക്കുക�ളോടുകൂടി. ദർഭ വി

രിച്ചവൻ–യജമോനൻ.

3. ഋഷി, ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: ഒരോൾ–ഇന്ദ്രൻ. മ�റ്റപ്രോജ്ഞൻ–വരുണൻ. ഉപദ്ര

വം–�സ്തോതോക്കൾക്കുണ്ടോകുന്നപീഡ.

4. ഇവർയ്ക്കോയി–�സ്തോതോക്കൾക്കോയി. കഴിവുെകോള്ളണം–രക്ഷണശക്തിെയടുക്കണം.

നിങ്ങളും–കഴിവുെകോള്ളണം.

5. �ദ്രോഹികളുെട–ജയിയ്ക്കെപ്പട്ട വി�ദ്വഷികളുെട. ആളുകൾ–പുത്രന്മോർ.
7. യശസ്സിെന–ശത്രുക്കളുെട കീർത്തിെയ.

9. �സ്തോതോവി�നോട്.
10. നീർ–�സോമരസം. ധൃതവ്രതർ–കർമ്മവോന്മോർ.
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സൂക്തം 69.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്കൽ �ദവത.

ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്ക�ള, നിങ്ങെള ഞോൻ കർമ്മംെകോണ്ടും ഹവിസ്സുെകോണ്ടും �പ്രരി

പ്പിയ്ക്കുന്നു: ഈ കർമ്മത്തിെന്റ അവസോനത്തിൽ നിങ്ങൾ യജ്ഞത്തിെലഴുന്നള്ള

ണം; ഞങ്ങെള നിരുപദ്രവമോർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട മറുകരയിലോക്കി, ധനം തന്നരുളുകയും

െചയ്യണം! (1)
ആ ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്കൾ എല്ലോ സ്തുതികളും ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കണം; രണ്ടു �സോമക്കുട

ങ്ങളുമോയിത്തീരണം! �സ്തോതോക്കൾ െചോല്ലുന്ന ശസ്ത്രങ്ങളും, പോടുന്ന �സ്തോത്രങ്ങളും

നിങ്ങളിെലത്തെട്ട! (2)
ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്ക�ള, മദങ്ങളിൽെവച്ചു മികച്ച മദത്തിെന്റ അധിപതികളോയ നി

ങ്ങൾ ധനങ്ങളുെമടുത്തു �സോമത്തിെലയ്ക്കു വരുവിൻ: �സ്തോതോക്കൾ ഉക്ഥങ്ങ�ളോടു

കൂടി ഉച്ചരിയ്ക്കുന്ന �സ്തോത്രങ്ങൾ നിങ്ങെള �തജസ്സു �തപ്പിയ്ക്കെട്ട! (3)
ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്ക�ള, �ദ്രോഹികെള അമർത്തുന്ന, ഒപ്പം ഇമ്പെപ്പടുന്ന കുതിരകൾ

നിങ്ങെള െകോണ്ടുവരെട്ട: �സ്തോതോക്കളുെട എല്ലോ സ്തുതികളും നിങ്ങൾ �കെക്കോ

ള്ളണം; എെന്റ �സ്തോത്രങ്ങളും ശസ്ത്രങ്ങളും �കൾക്കുവിൻ! (4)
ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്ക�ള,അതുസ്തുത്യംതെന്ന: നിങ്ങൾ �സോമത്തിെന്റ മത്തിൽവോരു

റ്റ ചുവടുകൾ െവച്ചു;അന്തരിക്ഷത്തിന്നുവലുപ്പംകൂട്ടി; ഞങ്ങൾക്കുജീവിപ്പോൻ, �ലോക

ങ്ങളും വിശോലങ്ങളോക്കി! (5)
ധൃതോന്നരോയ ഇന്ദ്രവിഷ്ണുക്ക�ള, ഹവിസ്സുെകോണ്ടു വളരുന്ന, െതളി�സോമം നുക

രുന്ന, നമസ്കോരപൂർവം ഹവിസ്സിലർപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നനിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുധനം തന്നോ

ലും: നിങ്ങൾസമുദ്രമോണ്; �സോമകലശമോണ് ! (6)
ദർശനീയരോയ ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്ക�ള,ഈ മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോമം നിങ്ങൾ കു

ടിയ്ക്കുവിൻ, തിരുവയർ നിറയ്ക്കുവിൻ: മദകരമോയ അന്നം നിങ്ങളിലണയെട്ട; എെന്റ

�സ്തോത്രവും വിളിയും �കൾക്കുവിൻ! (7)
നിങ്ങളിരുവരും ജയിയ്ക്ക�യ െചയ്യൂ, �തോല്ക്കോറില്ല–നിങ്ങളിെലോരോളും �തോല്ക്കുക

യുണ്ടോയിട്ടില്ല. വി�ഷ്ണോ, ഇന്ദ്രനുംഅങ്ങുംയോെതോന്നിന്നോയി (അസുരന്മോ�രോടു) െപോ

രുതി�യോ, ആത്രിവിധമോയആയിരെത്തകല്പിച്ചളന്നു! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 69.
1. �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു–ഇ�ങ്ങോട്ടു വരോൻ. മറുകരയിലോക്കി–പൂർണ്ണയജ്ഞരോക്കി.

2. അന്തിമവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �സോമക്കുടങ്ങളുമോയിത്തീരണം–കുടങ്ങളിൽ �സോമ

നീർ പകർന്നുെവയ്ക്കുന്നതു�പോെല, ഉദരങ്ങളിൽ �സോമനീർ നിറയ്ക്കണം.

3. �തപ്പിയ്ക്കെട്ട–എണ്ണ �തപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

5. മുപ്പോരളക്കോൻ ചുവടുകൾ െവച്ചതു വിഷ്ണുവോെണങ്കിലും, രണ്ടു�പരു�ടയും പ്ര�യോജനം
ഒന്നോകയോൽ, ഇന്ദ്രെനയും ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു.

6. െതളി�സോമം–�സോമനീരിെന്റ െതളിഞ്ഞ�മൽ ബ്ഭോഗം. സമുദ്രമോണ്–�സോമനീർപ്പു

ഴകൾ നിങ്ങളിൽ �ചർന്നുെകോണ്ടിരിയ്ക്കും. �സോമകലശം–രണ്ടോമൃക്കിെന്റ ടിപ്പിണി

�നോക്കുക.

7. അന്നം–�സോമരസം.
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8. ഒരോളും–വിഷ്ണു�വോ, ഇന്ദ്ര�നോ. ആ ത്രിവിധമോയ ആയിരം–അപരിമിതമോയ �ലോകം,

�വദം, വോക്ക്. യുദ്ധത്തിൽ അസുരന്മോെര ജയിച്ചതിന്നു�ശഷം ഇന്ദ്രൻ അവ�രോടു പറ

ഞ്ഞു:–“നമുക്കു �ലോകം പങ്കിടോം: വിഷ്ണു മൂന്നടിയളക്കും; അതിൽെപ്പട്ടതു ഞങ്ങൾക്കു;

ബോക്കിെയല്ലോം നിങ്ങൾക്കും.” അസുരന്മോർ സമ്മതിച്ചു. വിഷ്ണുവോക�ട്ട, ഒന്നോമെത്ത

അടിെകോണ്ടുതെന്ന �ലോകങ്ങൾ അളന്നു; രണ്ടും മൂന്നും അടികൾെകോണ്ട് �വദങ്ങൾ,

വോക്കുകൾ എന്നിവയും അളന്നു. (അസുരന്മോർക്ക് ഒന്നുമില്ലോതോയി!) ഐത�രയബ്രോ

ഹ്മണത്തിലുള്ളത�ത്ര,ഈഇതിവൃത്തം. കല്പിച്ചളന്നു–അളന്നുസ്വന്തമോക്കി.
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സൂക്തം 70.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ദ്യോവോപൃഥിവികൾ �ദവത.

തിളങ്ങുന്നവർ, ജീവജോലത്തിന്നോധോരഭൂതകൾ, വിശോലകൾ, പ്രഥിതകൾ,

ജലം െപോഴിയ്ക്കുന്നവർ,സുരൂപകൾ, വരുണൻതോങ്ങുകയോൽഉറപ്പുറ്റവർ, ജരോരഹി

തകൾ, �രത�സ്സറിയവർ–ഇങ്ങെനയുള്ളവരോകുന്നു, ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. (1)
�വറിട്ടുനില്ക്കുന്ന, ധോരക�ളറിയ, ശുചിവ്രതകളോയഈപയസ്വിനികൾ �ശോഭന

കർമ്മോവിന്നുജലംചുരത്തുന്നു. ദ്യവോപൃഥിവിക�ള,ഈഭുവനത്തിെന്ററോണിമോരോയ

നിങ്ങൾഞങ്ങളിൽ മനുഷ്യഹിതമോയ �രതസ്സു പകരുവിൻ! (2)
ധിഷണകളോയ ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, നിങ്ങളുെട സുഖഗമനത്തിന്നു യോെതോരു

മനുഷ്യൻ (ഹവിസ്സു) നില്ക്കുന്നു�വോ, അവൻ സിദ്ധകോമനോകും; സന്തോനങ്ങെളെക്കോ

ണ്ടു വളരും. കർമ്മത്തിന്നു�മൽ, നിങ്ങൾ പകർന്ന (�രതസ്സുകൾ) നോനോവർണ്ണങ്ങ

ളോയി സമോനകർമ്മങ്ങ�ളോെട ജനിയ്ക്കുന്നു. (3)
ഉദകം ചൂഴുന്നവരും, ഉദകത്തിൽ നില്ക്കുന്നവരും, ഉദക�ത്തോടു �ചർന്നവരും,

ഉദകെത്ത വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നവരുമോകുന്നു, വിശോലപ്രഥിതകളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾ;

യജ്ഞത്തിൽ പുരസ്കരിയ്ക്കെപ്പട്ട ഇവ�രോടു തെന്നയോണ്, പ്രോജ്ഞന്മോർ യജനത്തി

ന്നോയി സുഖം യോചിയ്ക്കുന്നത് ! (4)
ജലമുണ്ടോക്കുന്ന, ജലം ചുരത്തുന്ന,ജലം െപോഴിയ്ക്കുന്ന ദ്യോവോ പൃഥിവികൾ–

നമുക്കു യജ്ഞവും ധനവും വലിയ യശസ്സും അന്നവും നല്ല വീര്യവും നല്ക്കുന്ന ഇരു�ദ

വതകൾ–നമ്മളിൽ ജലം പകരെട്ട! (5)
അച്ഛനുംഅമ്മയുമോയ�ദ്യോവുംഭൂവുംനമുക്ക്അന്നംതരെട്ട–വിശ്വജ്ഞകളോയി,

വിശിഷ്ടവ്രതകളോയി, വി�ശ്വോൽപോദികകളോയി വിളയോടുന്ന ദ്യോവോപൃഥിവികൾനമു

ക്കു�വണ്ടുന്നബലവും ധനവും അയയ്ക്കെട്ട! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 70.
1. �രത�സ്സറിയവർ–വളെര പ്രജകെള ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവർഎന്നർത്ഥം.

2. ധോരകൾ–�ദ്യോവിൽ വൃഷ്ടിധോര, ഭൂവിൽ രസ(ആവി)ധോര. പയസ്വിനികൾ–നല്ല

പയസ്സു (ജലം, പോൽ) ള്ളവർ. രണ്ടംവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: മനുഷ്യഹിതമോയ–

പ്ര�ജോൽപോദനശക്തമോയ.

3. സമനകർമ്മങ്ങ�ളോെട ജനിയ്ക്കുന്നു–ഒ�രമട്ടിൽ പ്രോണികളോയി പിറക്കുന്നു.
4. സുഖം യോചിയ്ക്കുന്നത്–സുഖോവസരത്തി�ല യോഗം നടക്കുകയുള്ളുവ�ല്ലോ.
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സൂക്തം 71.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; സവിതോവ് �ദവത.

ആ സുകർമ്മോവോയ �ദവൻ സവിതോവ് ദോനത്തിനോയി െപോന്നുതൃ�ക്കകൾ

െപോക്കുന്നു–മഹനീയനും സുയജ്ഞനും ഉലകെത്തത്തോങ്ങുന്നവനുമോയആ യുവോ

വു ജലപൂർണ്ണങ്ങളോയ�കപ്പടങ്ങൾ നീട്ടുന്നു! (1)
സവിതൃ�ദവെന്റ അനുജ്ഞയ്ക്കും �ശ്രഷ്ഠമോയ ധനദോനത്തിനും നോം പോത്രീഭവി

യ്ക്കുക: നിന്തിരുവടിയോണ�ല്ലോ, എല്ലോ ഇരുകോലികെളയും വളെര നോല്ക്കോലികെളയും

നിലനിർത്തുന്നതും, അനുജ്ഞനല്കുന്നതും! (2)
സവിതോ�വ, നിന്തിരുവടി അഹിംസിതവും സുഖകരവുമോയ �തജസ്സുെകോണ്ട്

ഇ�പ്പോൾഞങ്ങളുെട ഗൃഹം പരിപോലിച്ചോലും. ഹിതരമ്യഭോഷിയോയ ഭവോൻ പുതിയ

സുഖം തന്നു രക്ഷിച്ചോലും; അനർത്ഥം �നരുന്നവൻഞങ്ങെള കീെഴ്പടുത്തരുത് ! (3)
െപോന്നു�കപ്പടവും െപോന്നണക്കടയും, മധുരഭോഷണവും �ചർന്ന ദോനതൽ

പരനോയ സവിതൃ�ദവൻ രോവറുതി�തോറും പള്ളിയുണരെട്ട: ഈ യജനീയനോണ

�ല്ലോ, ഹവിർദ്ദോവിന്നു വളെരദ്ധനം കല്പിച്ചയയ്ക്കുന്നതു് ! (4)
യോെതോരുവൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് അന്തരിക്ഷത്തിെന്റ മുകളി�ലയ്ക്കു �കറുകയും,

യോത്രയിൽ വലുതിെനെയല്ലോം രമിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു�വോ; ആ സവിതോവ്, ഒരു

വക്കീൽ�പോെല, അഴെകോത്ത െപോന്നുതൃ�ക്കകൾ െപോക്കെട്ട! (5)
സവിതോ�വ, ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു ധനം ഇന്നും, ധനം നോെളയും, ധനം നിച്ച

ലും അനുവദിയ്ക്കണം: �ദവ, വളെര െപോറുപ്പുമുതലുണ്ട�ല്ലോ, അങ്ങയ്ക്ക്; അതിനോൽ,

ഞങ്ങൾഈസ്തുതിെകോണ്ടു ധനവോന്മോരോകണം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 71.
3. അനർത്ഥം �നരുന്നവൻ–ശത്രു.

5. വലുതിെന–മറവിലുള്ള മഹോവസ്തുവിെന, രമിപ്പിയ്ക്കുക–പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുക എന്നർത്ഥം.

വക്കീൽ�പോെല–നമ്മുെട കോര്യം സംസോരിപ്പോൻ.
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സൂക്തം 72.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി: ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോ�സോമന്മർ �ദവത.

ഇന്ദ്രോ�സോമന്മോ�ര, വലുതുതെന്ന, നിങ്ങളുെട മഹത്ത്വം: നിങ്ങൾ വലിയ മിക

ച്ചവെയ നിർമ്മിച്ചു; നിങ്ങൾസൂര്യെനയും നിങ്ങൾ െവള്ളവും കിട്ടിച്ചു; എല്ലോത്തമസ്സു

കെളയും നിന്ദകെരയും നശിപ്പുച്ചു! (1)
ഇന്ദ്ര�സോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഉഷസ്സിെന പുലർത്തി; സൂര്യെന �തജ�സ്സോെട

ഉദിപ്പിച്ചു; �ദ്യോവിെനഊന്നുെകോണ്ടുറപ്പിച്ചു;അമ്മയോയഭൂമിെയവലുപ്പംെവപ്പിച്ചു!(2)
ഇന്ദ്ര�സോമന്മോ�ര, ജലങ്ങെള ചുഴന്നുനിന്ന �ദ്രോഹിയോയ വൃത്രെന നിങ്ങൾ

വധിച്ചു. അതിൽ �ദ്യോവ് നിങ്ങെള െകോണ്ടോടി. നിങ്ങൾ നദികൾക്കു െവള്ളം അയ

ച്ചു; വളെരസ്സമുദ്രങ്ങൾ നിറച്ചു! (3)
ഇന്ദ്ര�സോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ മൂെപ്പത്തോത്ത�പക്കളുെടഅകിടുകളിൽ െകോഴു

ത്തപോൽ െവച്ചു; നോനോവർണ്ണകളോയ �ധനുക്കളുെട െകട്ടുറപ്പില്ലോത്തെവണ്പോൽ

അകത്തുനിർത്തിച്ചു! (4)
ഇന്ദ്ര�സോമന്മോ�ര, മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കുന്നസന്തതിയും സമ്പത്തും നിങ്ങൾ ചി

െക്കന്നുനീക്കിെവയ്ക്കുന്നു;കരുത്ത�ര, നിങ്ങൾമനുഷ്യഹിതവുംപറ്റലർപ്പടെയഅമർ

ത്തുന്നതുമോയബലം മനുഷ്യരിൽ പരത്തുന്നു. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 72.
1. വലിയമികച്ചവെയ–ഭൂതങ്ങെള, �ലോകങ്ങെള. നിന്ദകർ –അസുരർ.
4. െകട്ടുറപ്പില്ലോത്ത–ആരോലും െകട്ടിനിർത്തെപ്പട്ടതല്ലോത്ത. നിർത്തിച്ചു–നിലത്തു�ചോർന്നു

വീഴോത്തവണ്ണം.

5. നീക്കിെവയ്ക്കുന്നു–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ �വെറ െവയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 73.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ബൃഹസ്പതി �ദവത.

ഒന്നോമതു ജനിച്ചവനും, ആംഗിരസനോയിത്തീർന്നവനും, പോറെക്കട്ടു െപോളിച്ച

വനും,സത്യവോനും,ഹവിര്യുക്തനും, രണ്ടിടങ്ങളിൽമുഴുെക്കനടക്കുന്നവനും, തു�ലോം

തിളങ്ങു�ന്നടത്തു �മവുന്നവനും, നമ്മുെട രക്ഷകനും, യോെതോരോ�ളോ, ആ ബ്രഹസ്പ

തി മഴയ്ക്കോയി വോനൂഴികളിൽ ഇടി മുഴക്കുന്നു! (1)
ഈബ്രഹസ്പതി, ഉപഗമിയ്ക്കുന്ന യജ്ഞവർത്തികൾക്കു �ലോകം ഏർെപ്പടുത്തു

ന്നു; തമസ്സുകെള തടുത്തു �പോരിൽ ശത്രുക്കെള ജയിച്ച്–അമിത്രെര കീഴമർത്ത്–

പുരികൾ പിളർത്തുന്നു. (2)
ഈ ബൃഹസ്പതി�ദവൻ ധനങ്ങളും വലിയ �പെത്തോഴുത്തുകളും കീഴടക്കി:

ബൃഹസ്പതി എതിരില്ലോെത ജലം �നടോൻ�വണ്ടി സ്വർഗ്ഗശത്രുവിെന മന്ത്രംെകോണ്ടു

വധിച്ചുകളയും! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 73.
1. ആംഗിരസനോയിത്തീർന്നവൻ–െകട്ട അംഗോരങ്ങൾ (തീക്കനലുകൾ) വീണ്ടും ജ്വലിപ്പി

യ്ക്കെപ്പട്ട�പ്പോൾ രണ്ടോമതു ജനിച്ചവൻ. പോറെക്കട്ട്–പണികൾ �ഗോക്കെള ഒളിപ്പിച്ച

ശി�ലോച്ചയം. രണ്ടിടങ്ങളിൽ–സ്വർഗ്ഗത്തിലും, ഭൂമിയിലും. തു�ലോം തിളങ്ങു�ന്നടത്തു–

അത്യുജ്ജ്വലമോണ്, തെന്റ വോസസ്ഥോനം.

2. ഉപഗമിയ്ക്കുന്ന=സമീപിയ്ക്കുന്ന. �ലോകം–സ്വർഗ്ഗോദി. പുരികൾ–അസുരപുരികൾ
3. ധനങ്ങളും–പണികളുെട.
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സൂക്തം 74.

ഭരദ്വോജൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �സോമോരുദ്രന്മോർ �ദവത.

�സോമോരുദ്രന്മോ�ര, നിങ്ങൾ അസുരന്മോരുെട െകല്പു കല്പിച്ചുതരുവിൻ: ഓ�രോ

ഗൃഹത്തിെലയുംയജ്ഞങ്ങൾതികച്ചുംനിങ്ങളിലണയെട്ട. നിങ്ങൾസപ്തരത്നങ്ങെള

ടുത്തുഞങ്ങെള സുഖിപ്പിയ്ക്കുവിൻ–ഇരുകോലികെളയും നോല്ക്കോലികെളയും സുഖിപ്പിയ്ക്കു

വിൻ! (1)
�സോമോരുദ്രന്മോ�ര, വിഷൂചീ�രോഗം ഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിൽകടന്നോൽ, അതി

െന നിങ്ങൾ �വർെപടുത്തണം; അലക്ഷ്മിെയ തിരി�ച്ചോടിയ്ക്കണം. ഞങ്ങൾക്കു �ശോ

ഭനമോയഅന്നവും യശസ്സും ഉണ്ടോയിവരെട്ട! (2)
�സോമോരുദ്രന്മോ�ര, നിങ്ങൾആ മരുന്നുകെളല്ലോംഞങ്ങളുെട �ദഹത്തിൽ െവ

യ്ക്കുവിൻ: ഞങ്ങളുെട �ദഹത്തിൽ െകട്ടിയിട്ടുള്ള പോപം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽനിന്ന്

അഴിച്ചുനീക്കുവിൻ! (3)
�സോമോരുദ്രന്മോ�ര, തിളങ്ങുന്ന വില്ലും തീഷ്ണശരവുമുള്ള സത്സുഖപ്രദരോയ നി

ങ്ങൾ ഞങ്ങെള ഇവിെട തു�ലോം സുഖിപ്പിയ്ക്കണം; ഞങ്ങെള വരുണപോശത്തിൽനി

ന്നു വിടുർത്തണം; �ശോഭന�സ്തോത്രതൽപര�ര, ഞങ്ങെള കോത്തുരക്ഷിയ്ക്കണം! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 74.
1. തരുവിൻ–ഞങ്ങെളഅസുരതുല്യബലരോക്കുവിൻ. സപ്തരത്നങ്ങൾ–ഏഴ് മഹോർഗ്ഘവ

സ്തുക്കൾ. (?)

2. വിഷൂചീ�രോഗം–പകർച്ചവ്യോധി.
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സൂക്തം 75.

ഭോവദ്വോജൻ പോയു ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;

കവചോദിയുദ്ധോംഗങ്ങൾ �ദവത. (കോകളി)

കോറു�പോലോയ്  വരും, ചട്ടയിന്നിട്ടിട്ടു

�പോരിൻനിലെത്തയ്ക്കു �പോകു�വോൻതന്നുടൽ:

കോയത്തിനു പരി�ക്കല്ക്കോെത െവല്ക നീ;

കോക്കെട്ട, നിെന്നയച്ചട്ടതൻപ്രഭോവം! (1)

വില്ലോൽപ്പശുക്കെള െവല്ക, വില്ലോലടർ;

വില്ലോൽ,ത്തിമർക്കും കുറുമ്പെര െവല്ക, നോം:

വില്ലു െകടുക്കു�മോ, മോറ്റോെന്റ കോംക്ഷെയ;

വില്ലോൽജ്ജയിക്കോം, നമുക്കു ദിെക്കോക്കയും! (2)

വില്ലിലുടക്കിയഞോണിതു കൗതുകം

സല്ലപിപ്പോൻ�പോെല കർണ്ണമണഞ്ഞിടും;

നല്ലോർകണെക്കപ്രിയെനപ്പുണർെന്നോലി–

െക്കോള്ളും; പടയിൽ മറുകരയ്ക്കോക്കിടും! (3)

കൂർ വോയ്ച െപൺ�പോെല പോർ�ശ്വ െപരുമോറു–

മീ വിൽത്തലകൾ, തോയ് പുത്രെന�പ്പോല�വ

ചോെര നിർത്ത�ട്ട; മടിയ്ക്കോതരികെള–

പ്പോരെമയ്യെട്ട; െകോല്ലെട്ട,യമിത്രെര! (4)

ഒ�ട്ടെറ മക്കളുള്ളച്ഛൻ, പിറകിലോയ്–

െക്കട്ടിയ ബോണധി ചിെച്ചെന്നോലിയിടും;

യുദ്ധത്തിെലത്തിയോെലയ്തു ജയിച്ചിടു,–

െമോത്തു�ചർന്നോർക്കുന്ന�സന്യെത്തെയോക്കയും! (5)

�തരിൽ വോണിഷ്ടസ്ഥലങ്ങളിൽെക്കോണ്ടു�പോം,

സോരഥിവര്യൻ പു�രോധൃതോശ്വങ്ങെള:

ഓർത്തവണ്ണമടക്കുന്നു, പിൻവോറുകൾ;

വോഴ്ത്തുവിന,ക്കയർച്ചോർത്തിൻ മഹിമെയ! (6)

പോരം െപോടി പറപ്പിയ്ക്കും കുളെമ്പോ�ട

�തരും വലിച്ചൂക്കി�ലോടും കുതിരകൾ

ചീറ്റിച്ചിനയ്ക്കും; മടിയ്ക്കോെത ഹിംസ്രരോം

മോറ്റോെരക്കോലോൽച്ചവിട്ടിെമതിച്ചിടും! (7)

�തരിെല ദ്രവ്യമിവന്നുഹവിസ്സുതോൻ:

�പോരോയുധം ചട്ട െവയ്ക്കുന്ന�തതി�ലോ,

സൗഖ്യദമോകുമ�ത്തരിെന പ്രോപിയ്ക്ക,

നോൾക്കുനോൾ നമ്മൾ െതളിഞ്ഞ മനസ്സുമോയ് ! (8)

പോലകർ നല്ലന്നമുണ്ണു�വോര,ന്നദർ,

�വ�ലന്തി�യോര,പോയങ്ങൾ കൂസോത്തവർ,
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ദുർദ്ധർഷരു,ദ്വീര്യർ, ചിത്ര�സന്യർ, ഗണ–

മർദ്ദകർ, വമ്പർ, ഗഭീരർ, ശരബലർ! (9)

�നർ മുതിർക്കും പിതൃബ്രഹ്മ�സോമോർഹരും

�ക്ഷമം തരെട്ട,നിഷ്പോപഭൂ�ദ്യോക്കളും;

പൂഷോവഘം �പോക്കി രക്ഷിയ്ക്ക, നമ്മെള;–

�ദ്ദോഷം കഥി�പ്പോെന്റ കീഴിലോകോയ്ക്ക, നോം! (10)

�ചണുറ്റ പത്രവും,�തടുന്ന പല്ലുമോയ്,

ഞോണിൽെത്തോടുെത്തയ്തുെകോള്ളിയ്ക്കുമമ്പുകൾ,

�വെറയുെമോന്നിച്ചുമോളുകൾ പോയുന്ന

പോരിൽ നമുക്കുസുഖം വരു�ത്തണ�മ! (11)

പോ�ട വളർക്ക, നീെയങ്ങെളബ്ബോണ�മ:

പോറയോയ്ത്തീരെട്ട, ഞങ്ങൾതൻ വിഗ്രഹം!

�സോമനുയർത്തിപ്പറയെട്ട, നമ്മെള!

�ക്ഷമമുളവോക്കിടെട്ട,യദിതിയും! (12)

യോെതോന്നിനോലടിയ്ക്കുന്നൂ, തുടകളിൽ;

�വദ്യഗ്ദ്ധ്യശോലികൾ തല്ലുന്നുപിന്നിലും;

ആ നീ െതളിയ്ക്കുക, ചോട്ടുവോ�റ, ശരി–

യ്ക്കോ�യോധനങ്ങളിലിത്തുരംഗങ്ങെള! (13)

�പർത്തു�പർത്തുള്ളഞോൻതല്ലു തടുക്കുവോൻ

�കത്തണ്ട�മൽപ്പോമ്പു�പോെല ചുറ്റുന്നതോയ്,

ജ്ഞോതവ്യെമല്ലോമറിഞ്ഞതോയ്,പ്പൗരു�ഷോ–

�പതമോം കയ്യുറ കോക്കുന്നു, ധന്വിെയ! (14)

കോരിരിമ്പോം മുന, മോൻെകോമ്പിനോൽച്ചമ–

�ച്ചോരു തു�ന്വ,വമോയ്, നഞ്ഞു �തച്ചുള്ളതോയ്,

കോറിെന്റ വീര്യത്തിൽനിന്നു പിറന്നതോം

വോരോളുമന്വോയ �ദവിയ്ക്കിതോ, നതി! (15)

�പോരിക, �പോക, നീ മന്ത്രശിതോസ്ത്ര�മ;

�കറുക മോറ്റരിൽ;–�ശ്ശഷിയോയ്ക്കോരു�മ! (16)

അസ്ത്രങ്ങൾ, െമോട്ടക്കിടോങ്ങൾ�പോ�ലോടിവ–

െന്നത്തുമിടങ്ങളിലോ ബ്രഹ്മണസ്പതി

നമ്മൾക്കുസൗഖ്യം തരെട്ട,യദിതിയും–

നമ്മൾക്കുസൗഖ്യം തരെട്ട,യനുദിനം! (17)

നിൻമർമ്മെമല്ലോം മറയ്ക്കുവൻ, ചട്ടയോൽ;

നിങ്കൽെപ്പോഴിയ്ക്കുക, മൃതു �സോമൻ പുരോൻ!

നിർഭരസൗഖ്യം വരുണൻ തരെട്ട, �ത;

നിൻജയെത്തയഭിനന്ദിയ്ക്ക, �ദവകൾ! (18)

കൂറു െവടിഞ്ഞതന്നോെളയും, നമ്മെള–

ദൂരത്തുനിന്നു വി�ദ്രോഹിച്ചവെനയും
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മർദ്ദിച്ചരുളെട്ട, �ദവക�ളവരും;

മന്ത്രമോം ചട്ടയുെണ്ട,െന്നത്തുണയ്ക്കുവോൻ! (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 75.
1. യുദ്ധത്തിന്നുപുറെപ്പട്ട രോജോവിെന പു�രോഹിതൻ മന്ത്രം െചോല്ലി കവചോദികൾ ധരിപ്പി

യ്ക്കുന്നു. ഇതു കവചമന്ത്രമോണ്. കോറു�പോലോയ്  വനും–ചട്ട ഇരുമ്പു െകോണ്ടോകയോൽ,

കറുക്കും. നീ–രോജോവ്.

2. ധനുർമ്മന്ത്രം: പശുക്കെള െവല്ക–ശത്രുക്കളുെട മോടുകെള കീഴടക്കുക. അടർ–െവല്ക.
കുറുമ്പെര–ഗർവിഷ്ഠരോയ ശത്രുക്കെള. കോംക്ഷ–ജയോശ.

3. ധനുർജ്യോമന്ത്രം:കൗതുകം–രസകരമോയിട്ടുള്ളത്. കർണ്ണമണഞ്ഞിടും–ആഞ്ഞുവലിയ്ക്കു

�മ്പോൾ. പ്രിയെന–ബോണമോക്കുന്ന വല്ലഭെന.

4. ധനു�ഷ്കോടിമന്ത്രം: കൂർ വോയ്ച–�സ്നഹ�മറിയവൾ ഭർത്തൃസമീപം വിട്ടു�പോവില്ല�ല്ലോ;

അതു�പോെല, പോർ�ശ്വ (ഇരുവശത്തും) െപരുമോറുന്ന. ചോെര നിർത്തെട്ട–ഈ രോജോ

വിെന.

5. നിഷംഗമന്ത്രം: മക്കൾ–മക്കൾ ബോണങ്ങൾ; അവെയ രക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനോൽ ബോണധി
(ആവവോഴി) െയഅച്ഛനോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഒലിയിടും–ബോണങ്ങൾവലിെച്ചടുക്കു�മ്പോൾ,

‘ചിച്ച് ’ എന്ന ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിയ്ക്കും. �സന്യെത്ത–ഈരോജോവിെന്റ ശത്രു�സനെയ.

6. പൂർവ്വോർദ്ധം സൂതമന്ത്രം: ഉത്തരോർദ്ധം കടിഞ്ഞോൺ മന്ത്രം: പു�രോധൃതോശ്വങ്ങെള–

�തരിൻമുമ്പിൽെക്കട്ടിയ കുതിരകെള. പിൻവോറുകൾ–�തരിൻപിന്നിെലയ്ക്കു നീട്ടിെക്ക

ട്ടിയ �തോല്ക്കയറുകൾ. ഓർത്തവണ്ണം–സോരഥിയുെട നിനവിെന്നോത്ത്. അടക്കുന്നു–

അശ്വങ്ങെള നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നു. വോഴ്ത്തുവിൻ–രോജോവിെന്റആളുക�ള, നിങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കുവിൻ.

7. അശ്വമന്ത്രം:
8. രഥമന്ത്രം: ഇവൻ (രോജോവു) ശത്രുക്കെള ജയിച്ചു, �തരിൽെക്കോണ്ടു വരുന്ന ധനം

ഹവിസ്സുതെന്നയോകും–രോജോവ് ആ ധനംെകോണ്ട് യോഗം കഴിയ്ക്കും. �പോരോയുധംചട്ട–

യുദ്ധോയുധങ്ങളും ചട്ടകളും.

9. രഥരക്ഷകമന്ത്രം: പോലകർ–�തർക്കോവല്കോർ. നല്ലന്നം–രോജശത്രുക്കെള �തോ

ല്പിച്ചു �കക്കലോക്കിയ അന്നം. ഉദ്വീര്യർ=വീര്യമുയർന്നവർ. ചിത്ര�സന്യർ=

ദർശനീയമോയ �സന്യ�ത്തോടുകൂടിയവർ. ഗണമർദ്ദകർ–�വരിഗണെത്ത മർദ്ദിയ്ക്കു

ന്നവർ.

10. പിതൃബ്രഹ്മ�സോമോർഹർ=പിതോക്കളും ബ്രഹ്മോണരും �സോമോർഹരും. അഘം=

പോപം. �ദോഷം കഥി�പ്പോെന്റ–പോപം ചുമത്തുന്നശത്രുവിെന്റ.

11. ശരമന്ത്രം: പത്രം=ചിറകുകൾ. �തടുന്ന–ശത്രുക്കെള തിരയുന്ന. പല്ല്–കൂർപ്പ് എന്നർ
ത്ഥം. �വെറയും ഒന്നിച്ചും–�വർപിരിഞ്ഞും, കൂടി�ച്ചർന്നും. ആളുകൾ പോയുന്ന പോരിൽ

–�പോർക്കളത്തിൽ. സുഖം–ജയജന്യമോയ സുഖം.

12. പറ–ശത്രുക്കൾക്കു പിളർത്തോവതല്ലോത്തത്. വിഗ്രഹം=ശരീരം. ഉയർത്തിപ്പറയെട്ട–

പ്രശംസിയ്ക്കെട്ട.

13. ചമ്മട്ടിമന്ത്രം: തുടകളിൽ–അശ്വങ്ങളുെട. �വദഗ്ദ്ധ്യശോലികൾ–വിദഗ്ദ്ധരോയഅശ്വഭട
ന്മോർ.

14. �കത്തണ്ടയുറെയക്കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രം: ഞോൻതല്ല്–വില്ലിെന്റ ഞോൺ വന്നടിയ്ക്കുന്നത്.

ജ്ഞോതവ്യം–യുദ്ധവിദ്യ. ധന്വി=വില്ലോളി.
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15. ശരമന്ത്രംതെന്ന: തുമ്പ്–അഗ്രഭോഗം. കോറിെന്റ വീര്യം–പർജ്ജന്യെന്റ �രതസ്സ്, മഴ;

അമ്പുണ്ടോക്കുന്ന അമപ്പുല്ലു മഴെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, മുളയ്ക്കുന്നത്. വരോളും–മഹതിയോയ.

നതി=നമസ്കോരം.

16. �പോരിക–കോര്യം സോധിച്ചു തിരി�യവന്നോലും. മന്ത്രശിതോസ്ത്ര�മ–മന്ത്രജപംെകോണ്ടു
മൂർച്ച വന്നശര�മ. ആരു�മ–ശത്രുക്കളിൽ ഒരോൾ�പോലും.

17. െമോട്ടക്കിടോങ്ങൾ=മുണ്ഡിതശിരസ്കരോയ കുട്ടികൾ. ഇടങ്ങളിൽ–യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ.

18. നിൻ–രോജോവിെന്റ.
19. തന്നോെളയും–ജ്ഞോതിെയയും.

ആറോംമണ്ഡലം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: അഞ്ചോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 7 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 1.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; വിരോട്ടും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

ദൂരത്തുനിന്നു കോണോവും ഗൃ�ഹശ്വനോയ്

�സ്വരം ചരിയ്ക്കും പ്രശസ്തനോമഗ്നിെയ

രണ്ടരണികലിൽനിന്നു ജനിപ്പിച്ചു–

െകോണ്ടോർ, മ�ഖ്യോദ്യതർ �കവിരൽ�ച്ചഷ്ടയോൽ. (1)

എെന്നന്നു�മ ഗൃഹത്തിങ്കലഭ്യർച്ച്യനോയ്–

വന്നസുമംഗളോ�ലോകനോമഗ്നിെയ

ആലയത്തിൽപ്രതിഷ്ഠിച്ചോർ, വസിഷ്ഠ�ര–

തോപത്തിൽനിന്നും പരിത്രോണനത്തിനോയ്. (2)

അന്യൂന�മധിതനോകിയ നീയവി–

ച്ഛിന്നമോം ജ്വോല�യോട�ഗ്ന, യുവതമ,

മുന്നിെലങ്ങൾക്കോയ്ജ്ജ്വലിച്ചരു�ളണ�മ:

നിന്നിലണയുന്നു, ഭൂരിഹവിസ്സുകൾ! (3)

ഏവരിൽ വോഴ്  വൂ, സുജോതരോം �നതോക്ക–

ളോ;–വഹ്ന്യധികപ്രകോശരോമഗ്നികൾ

ഭദ്രരോം വീരെരക്കല്പിച്ചുനില്ക്കു�വോർ

കത്തിപ്പടർന്നു വിളങ്ങുന്നു, നിർഭരം! (4)

വി�ദ്വഷി വ�ന്നറ്റു നോശെപ്പടുത്തോത്ത

ഭദ്രസമ്പത്തുംസുപുത്രപൗത്രെരയും

തന്നരു�ളണം, സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കു,

െവന്നമർത്തോൻ കഴിെവോക്കുമ�ഗ്ന, ഭവോൻ! (5)

ഇക്കരുത്തങ്കെലത്തുന്നൂ, യുവതിയോം

സ്രുക്കുഹവി�സ്സന്തി രോവഹസ്സുകളിൽ;

വന്നണയുന്നുണ്ടിവങ്കൽ,ദ്ധനം െകോടു–

ക്കുന്നതിലുത്സുകയോയ തൻദീപ്തിയും! (6)

അട്ടഹോസക്കോെരയിെട്ടരിയ്ക്കുന്നതോം

ത്വിട്ടിനോൽ നീെയതിരോളെരെയോക്കയും

ചുട്ടുെപോട്ടി�യ്ക്കണ,മ�ഗ്ന; മ�നോവ്യഥ

വിട്ടു�പോംവണ്ണം മുടിയ്ക്കു; �രോഗെത്തയും! (7)

തൂെവണ്മപൂണ്ടുവിളങ്ങുമ�ഗ്ന, ശരി–

�യ്ക്കവൻ വ�രണ്യ, നിൻദീപ്തി വളർത്തു�മോ;

പോവക, നീയവെന്നന്ന�പോലോവുകി,–

�ങ്ങവം സ്തുതിച്ചുപോടുന്നഞങ്ങൾക്കു�മ! (8)

അഗ്ര്യരോം മർത്ത്യർ പിതൃഹിതന്മോെരവ–

ര�ഗ്ന, പ�ലടം ഭജിച്ചു, നിൻദീപ്തിെയ;

അങ്ങയ്ക്കവരിൽക്കണക്കി,ങ്ങു വോഴ്ത്തുന്ന
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ഞങ്ങളിലും തിരുവുള്ളമുണ്ടോകണം! (9)

ഏവർ പുകഴ്ത്തുന്നു, �മത്തരെമൻകർമ്മ;–

മോ വിക്ര�മോ�പതരോയ മർത്ത്യരിവർ

ആ�യോധനങ്ങളിൽക്കീഴമർത്തെട്ട, �നർ–

ക്കോസുരമോയോപ്ര�യോഗങ്ങെളോെക്കയും! (10)

ശൂന്യ�ഗഹത്തിലോെകോെല്ല,ങ്ങൾതന്നിരി–

പ്പ,ന്യ�ഗഹത്തിലുമ�ഗ്ന, ഗൃഹഹിത:

ഞങ്ങളപുത്രരവീരർ നിെന്നബ്ദിജി–

ച്ചിങ്ങു പോർക്കോവൂ, സസന്തോനമോം ഗൃ�ഹ! (11)

അഗ്നി നിത്യം മഖത്തിെന്നെങ്ങഴുന്നള്ളു;–

മഗ്ഗൃഹം, സുപ്രജോഭൃത്യോദിസംയുതം,

ഔരസപുത്രെനെക്കോണ്ടഭിവൃദ്ധമോയ്–

ത്തീരുെവോെന്നങ്ങൾക്കു (തന്നരു�ളണ�മ)! (12)

ഒന്നും െകോടോത്തപോ�പച്ഛവോം ഹിംസ്രങ്കൽ–

നിെന്നങ്ങെളക്കോത്തരുളുക�ഗ്ന, ഭവോൻ;

വല്ലോത്ത രക്ഷസ്സിൽനിന്നു�മ രക്ഷിയ്ക്ക;

െവല്ലോവു, മോറ്റെര നിൻതുണെകോണ്ടുഞോൻ! (13)

ആയിരംസ്ഥോനവുമൗർജ്ജിത്യവും ദൃഢ–

മോയ കരവുമു�ള്ളോനോം തനൂഭവൻ

അക്ഷയ�സ്തോത്ര�മോടോരിലണയു;–മോ–

യഗ്നിതോൻ മീെതയോക,ഗ്ന്യന്തരങ്ങളിൽ! (14)

ആരുകോക്കും, വളർ�പ്പോെനയുപദ്രവ–

ക്കോരിൽനിന്നും, മഹോപോപത്തിൽ നിന്നു�മ;

ആെരപ്പരിചരിച്ചീടും, സുജതരോം

വീര;–ര�ദ്ദഹമോണ,ഗ്നിത്തിരുവടി! (15)

ധോരിതഹവ്യനോ�യശ്വര്യതൽപര–

നോെര �വണ്ടുംവിധമുജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കു�മോ;

ആരു �ഹോതോവോയ്ച്ചരിയ്ക്കും, മഖങ്ങളി;–

ലോയഗ്നിയോഹുതൻ, ഭൂരി�ദശങ്ങളിൽ! (16)

നിത്യകർമ്മങ്ങൾ കഴിച്ചും, വിളിയ്ക്കുവോൻ

യുക്തമോം �സ്തോത്രവും ശസ്ത്രവും െചോല്ലിയും,

എത്ര�യോ ഹവ്യം ഭവോങ്കൽെപ്പോഴിയ്ക്കോവു,

വി�ത്തശരോെയങ്ങള�ഗ്ന, മഖങ്ങളിൽ! (17)

െകോണ്ടോടി�ടണ്ടുമീ ഹവ്യങ്ങളുമ്പർക്കു

െകോണ്ടു�പോയോലുമജസ്രമ�ഗ്ന, ഭവോൻ:

അഗ്ഗണത്തിങ്ക�ലോ�രോരുത്തനും െകോതി–

യുൾെക്കോണ്ടിടെട്ട,യീ നല്ല വസ്തുക്കളിൽ! (18)

വിട്ടുെകോടുക്കരുത,�ഗ്ന,ക്ഷയത്തി�നോ,
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െപോട്ടമുണ്ടി�ന്നോ, പശി�യ്ക്കോ, പിശോചി�നോ,

സത്യവൻ, നിസ്സുതത്വത്തി�നോ ഞങ്ങെള:–

ബ്ബുദ്ധിമുട്ടിെയ്ക്കോല്ല, വീട്ടിലും കോട്ടിലും! (19)
അ�ഗ്ന, െവടുപ്പോക്കുക,ന്നെമനിയ്ക്കോശു;

സക്രതുകൾക്കുമയയ്ക്കു, �ദവ, ഭവോൻ:

ത്വദ്ദോനപോത്രങ്ങളോകി,രുകൂട്ടരും;

സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള! (20)
�ശോഭ�യോട�ഗ്ന, ജ്വലിയ്ക്ക, ബലോത്മജ,

�ശോഭനോഹ്വോനൻ മ�നോജ്ഞരൂപൻ ഭവോൻ;

ചൂടണയ്ക്കോ�ത തുണയ്ക്കു, തോനൂജെന;

വോടരുെത,ങ്ങൾതൻ മർത്ത്യഹിതൻസുതൻ! (21)
ഞങ്ങെളക്കൃ��ണ �പോറ്റോൻ കഥിയ്ക്കുരു–

തി,ങ്ങൃത്വിഗിദ്ധോഗ്നിക�ളോടു �തോഴർ നീ;

അ�ഗ്ന, ബലോത്മജ, �ദവ, തീെണ്ടോല്ല, നി–

ന്നുഗ്രഭോവം പ്രമോദത്തിലും ഞങ്ങെള! (22)
അ�ഗ്ന, സു�തജസ്ത, ഹവ്യമമർത്ത്യനോ–

മങ്ങയ്ക്കു �ഹോമിച്ച മർത്ത്യൻ ധനോഢ്യനോം!

അർത്ഥിയോം �സ്തോതോവു �ചോദിച്ചറിഞ്ഞോ,രി–

െലത്തു,മവൻ �ദവതോവോപ്തവിത്തനോം! (23)
ഞങ്ങൾതൻപ്രൗഢസൽക്കർമ്മമറിഞ്ഞനീ–

യിങ്ങു പുകഴ്ത്തു�വോർെക്കത്തിയ്ക്ക,വന്മുതൽ:

ഞങ്ങളിതിനോൽബ്ബലിഷ്ഠ, മത്തോടവു,

ഭംഗമറ്റ,�ഗ്ന, ചിരോയുസ്സുവീരരോയ് ! (24)
അ�ഗ്ന, െവടുപ്പോക്കുക,ന്നെമനിയ്ക്കോശു;

സക്രതുക്കൾക്കുമയയ്ക്ക, �ദവ, ഭവോൻ:

ത്വദ്ദോനപോത്രങ്ങളോകി,രുകൂട്ടരും;

സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള! (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. മ�ഖ്യോദ്യതർ=യോഗത്തിെന്നോരുങ്ങിയവർ.

2. സുമംഗളോ�ലോകൻ=ശുഭദർശനൻ. വസിഷ്ഠൻ–വസിഷ്ഠനും തദ്  �ഗോത്രക്കോരും.
3. അന്യൂന�മധിതൻ–പ്രകർ�ഷണ വർദ്ധിതൻ.

4. �നതോക്കൾ–യജ്ഞോനുഷ്ഠോയികൾ. വഹ്ന്യോധികപ്രകോശർ–ലൗകികോഗ്നികെളക്കോൾ

പ്രകോശമുള്ളവർ. അഗ്നികൾ–ആഹവനീയോദികൾ. വീരർ–പുത്രോദികൾ. നിർഭരം=

ഏറ്റവും.

5. െവന്നമർത്തോൻ–എതിരോളികെള.

6. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ഇക്കരുത്തൻ–അഗ്നി. യുവതി=�ചരുന്നവൾ; യുവതി എന്നും. െകോ

ടുക്കുന്നതിൽ–�സ്തോതോക്കൾക്ക്.
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7. പ്രത്യക്ഷവചനം: അട്ടഹോസക്കോർ–രക്ഷസ്സുകൾ. ത്വിട്ട് =�തജസ്സ്.
8. അവെന്നന്ന�പോലോവുക–അവെനെയന്ന�പോെല, ഞങ്ങ�ളയും അനുഗ്രഹിച്ചോലും.
ഇങ്ങ്–ഈയജ്ഞത്തിൽ.

10. ഇവർ–എങ്കൽ �സ്നഹമുള്ളവർ.
11. ശൂന്യ�ഗഹം–പുത്രനും മറ്റുമില്ലോത്ത ഗൃഹം. അന്യ�ഗഹത്തിലും–അന്യഗൃഹത്തിലുമോ

െകോല്ല. ഗൃഹഹിത=ഗൃഹത്തിന്നു നന്മ വരുത്തുന്നവ�ന. പുത്രരും വീരരോയ ആൾക്കോ

രുമില്ലോത്ത ഞങ്ങൾ ഭവദ്ഭജനത്തോൽ സസന്തോനമോയ ഗൃഹത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്നവരോ

യിത്തീരണം.

12. അഗ്നി നിത്യം യോഗത്തിന്നു വന്നു�ചരുന്നതും മറ്റുമോയ ഗൃഹം.

13. ഒന്നും െകോടോത്ത–അറുപിശുക്കനോയ.

14. ആയിരംസ്ഥോനം–അ�നകമിടങ്ങൾ. ഔർജ്ജിത്യം=ബലം. അഗ്ന്യന്തരങ്ങളിൽ–മറ്റ്

(അന്യരുെട) അഗ്നികെളക്കോൾ. സമർത്ഥനോയ പുത്രനുള്ളവെന്റ അഗ്നി�യ അന്യരു

െട അഗ്നികെളഅതിശയിയ്ക്കൂ.

15. വളർ�പ്പോൻ–ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. വീരർ–�സ്തോതോക്കൾ.

16. ധോരിതഹവ്യനോയ്=ഹവിെസ്സടുത്ത്. �ഹോതോവ്–�ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. ആഹു

തൻ–�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടുവരുന്നു.

17. വി�ത്തശരോയ്–ധനികന്മോരോയിത്തീർന്നിട്ട്.

18. അജസ്രം=നിത്യം. അഗ്ഗണം–�ദവഗണം.
19. ഞങ്ങൾക്കുക്ഷയവും മറ്റും വരുത്തരുത്. െപോട്ടമുണ്ട്–വറുതി എന്നർത്ഥം. നിസ്സതത്വം

=പുത്രനില്ലോയ്ക.

20. െവടുപ്പോക്കുക–എനിയ്ക്കു തരോൻ നല്ലഅന്നം കരുതുക. സക്രതുക്കൾ–യജ്ഞവോന്മോർ.

ഇരുകൂട്ടരും–സ്തുതിയ്ക്കുന്നവരും, യജിയ്ക്കുന്നവരും. പോലിപ്പിൻ–അങ്ങും, അങ്ങയുെട പരി

വോരങ്ങളും രക്ഷിപ്പിൻ.

22. ഋത്വിഗിദ്ധോഗ്നികൾ=ഋത്വിക്കുകളോൽ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട അഗ്നികൾ. കൃ��ണ (കഷ്ടിച്ചു)

�പോറ്റോൻ പറഞ്ഞോൽ�പ്പോരോ; തികച്ചും �പോറ്റോൻ പറയണം. �തോഴർ–ഞങ്ങളുെട

സഖോവോയ. ഉഗ്രഭോവം–നിഗ്രഹബുദ്ധി.

23. �ചോദിച്ചറിഞ്ഞ്–ആരുെട അടുക്കൽെച്ചന്നോൽ ധനം കിട്ടും എന്ന�ന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ്.

അവൻ–ആഉദോരൻ. �ദവതോവോപ്തവിത്തനോം=�ദവതകളിൽ നിന്നുസമ്പത്തുലഭിച്ച

വനോയിത്തീരും.

24. ഇതിനോൽ–ത്വദ്ദത്തമോയ വന്മുതലിനോൽ. ഭംഗം=ഇടിവ്. ചിരോയുസ്സുവീരരോയ്–

ദീർഘോയു�സ്സോടും നല്ല വീരന്മോ�രോടും (പുത്രോദിക�ളോടും) കൂടി.

ഒന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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മണ്ഡലം 7 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 2.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; സമിദ്ധോദ്യഗ്നികൾ �ദവത.

അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ഇ�പ്പോൾ ഞങ്ങളുെട ചമതയിലിരുന്നോലും: യജനീയമോയ രമ

ണീയധൂമം പ്രസരിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലിച്ചോലും; ചൂടുനോളങ്ങൾെകോണ്ട് ആകോശം

സ്പർശിച്ചോലും; സൂര്യരശ്മിക�ളോടു �ചർന്നോലും! (1)
സുപ്രജ്ഞരോയ, �തജസ്വികളോയ, കർമ്മങ്ങെള നിലനിർത്തുന്നവരോയ യോവ

ചിലർ രണ്ടുതരംഹവിസ്സുകളുംആസ്വദിക്കു�മോ;ആ �ദവന്മോരിൽെവച്ചുയജ്ഞോർച്ച

നീയരോയ നരോശംസെന്റ മഹിമോവിെനഞങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (2)
സ്തുത്യനും, ബലവോനും, സുപ്രജ്ഞനും, വോനൂഴികൾക്കിടയിൽ ദൂതനും, മനുഷ്യ

രോെലന്ന�പോെല മനുവിനോൽ വളർത്തപ്പട്ടവനുമോയ സത്യഭോഷിെയ നിങ്ങൾ യോ

ഗത്തിനോയി സദോ പൂജിയ്ക്കുവിൻ! (3)
സപര്യോതൽപരർ കോൽമുട്ടുകൾ മടക്കിനിന്ന്, അഗ്നിയിൽ ദർഭയും ഹവ്യവും

പ്ര�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നു–അധ്വര്യുക്ക�ള, നിങ്ങൾ�ന തളിച്ചതോയ, പുള്ളികൾ വീണ ദർഭ

യും ഹവിസ്സും �ഹോമിച്ചു പരിചരിയ്ക്കുവിൻ! (4)
രഥമിച്ഛിയ്ക്കുന്നസുകർമ്മോക്കളോയ �ദവകോമന്മോർ യോഗശോലയുെട വോതില്ക്കെല

ത്തി. തുമ്പു കിഴ�ക്കോട്ടോയ (ഇരുസ്രുക്കുകൾ), തള്ള�പക്കൾ കുട്ടിെയ എന്ന�പോ

െല, (അഗ്നിെയ) നക്കുന്നു; നദികൾ �പോെല, (അധ്വര്യുക്കൾ) �ന പുരട്ടിയ്ക്കുന്നു. (5)
യുവതികളോയി, ദിവ്യകളോയി, മഹതികളോയി, ദർഭസ്ഥിതകളോയി, ബഹുസ്തു

തകളോയി, യജ്ഞോർഹകളോയി, ധനവതികളോയിരിക്കുന്നഅ�ഹോരോത്രികൾ നല്ല

കറവപ്പയ്യു�പോെല, നമ്മളിൽ നന്മയ്ക്കോയി�ചർന്നുനില്ക്കെട്ട! (6)
�മധോവികളോയ ജോത�വദസ്സുക�ള, മനുഷ്യരുെട യോഗങ്ങളിൽ കർമ്മം െചയ്യു

ന്നനിങ്ങളിരുവെരയുംഞോൻയജനത്തിനോയിസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ആനിങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കുന്ന

ഞങ്ങളുെട യോഗെത്ത �മ�ല്പോട്ടു െകോണ്ടു�പോകുവിൻ; �ദവന്മോരുെട ധനം നിങ്ങൾ

ക്കധീനമോണ�ല്ലോ! (7)
ഭോരതിക�ളോെടോന്നിച്ചു ഭോരതിയും, മനുഷ്യ�ദവന്മോ�രോെടോന്നിച്ച് ഇളയും,

അഗ്നിയും, സോരസ്വത�രോെടോന്നിച്ചുസരസ്വതിയും ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളെട്ട; �ദവിമോർ

മുവ്വരുംഈ ദർഭയിൽ ഉപ�വശിയ്ക്കെട്ട! (8)
�ദവ, ത്വഷ്ടോ�വ, വിളയോടുന്നഭവോൻആതോരകമോയ �പോഷകംപകർന്നോലും:

എന്നോൽ, വീരനും കർമ്മകുശലനുംബലവോനുംഅമ്മിക്കുഴെയടുക്കുന്നവനുമോയ �ദ

വകോമൻ പിറക്കുമ�ല്ലോ! (9)
വനസ്പ�ത, ഭവോൻ �ദവകെള ഇവിെട വരുത്തുക. അഗ്നിയും പശുവിെന സം

സ്കരിച്ചു,ഹവിസ്സു �ദവകൾെക്കത്തിയ്ക്കെട്ട. ആസത്യസ്വരൂപനോയ �ഹോതോവുതെന്ന

ജയിയ്ക്കെട്ട; അവിെടയ്ക്കറിയോമ�ല്ലോ, �ദവന്മോരുെട ജനനങ്ങൾ! (10)
അ�ഗ്ന, സമുജ്ജ്വലനോയ ഭവോൻ ഇന്ദ്ര�നോടും സത്വരരോയ �ദവന്മോ�രോടുംകൂടി

ഒ�ര�തരിൽഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും! പുത്രസഹിതയോയഅദിതിഞങ്ങളുെട ദർഭയിലി

രിയ്ക്കെട്ട! സ്വോഹോ, അമർത്ത്യരോയ �ദവന്മോർ ഇമ്പംെകോള്ളെട്ട! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. സമിദ്ധോഗ്നി�യോട്:
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2. രണ്ടുതരം ഹവിസ്സുകൾ–�സോമനീരും പു�രോഡോശവും. യജ്ഞോർച്ചനീയൻ–

യജ്ഞങ്ങൾ (ഹവി�സ്സോ, �സ്തോത്ര�മോ) െകോണ്ടു പൂജനീയൻ. നരോശംസൻ–ഒരഗ്നി.

3. മനുഷ്യരോെലന്ന�പോെല–ഇ�പ്പോൾ മനുഷ്യർ െചയ്യുന്നതു�പോെല, പണ്ടുമനുവളർത്തി

യവനും. സത്യഭോഷി–അഗ്നി.

5. നദികൾ�പോെല–നദികൾ വയലിെന നനയ്ക്കുന്നതു�പോെല.
7. രണ്ടു �ദവ്യോഗ്നികെളപ്പറ്റി: �മ�ല്പോട്ടു–�ദവന്മോരുെട അടുക്കെലയ്ക്കു്. നിങ്ങൾക്കധീന

മോണ�ല്ലോ–അതുഞങ്ങൾക്കുതരുവിൻഎന്നുഹൃദയം.

8. ഇതുമുതൽ 4 ഋക്കുകൾ രണ്ടോമഷ്ടകം എട്ടോമധ്യോയത്തിലുണ്ട്; അതിനോൽ, ഇവിെട ടി

പ്പിണി എഴു�തണ്ടതില്ല.
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സൂക്തം 3.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

യോെതോരു �ദവൻ മനുഷ്യരിൽ എെന്നന്നും കുടിെകോള്ളുന്നവനും, െപോള്ളിയ്ക്കു

ന്ന �തജസ്സുള്ളവനും, അന്നവോനും, പോവകനുമോകുന്നു�വോ; ആ മികച്ച യഷ്ടോവി

െന–അഗ്നിക�ളോടു സഹിതനോയ അഗ്നിെയ–നിങ്ങൾ അധ്വരത്തിൽ ദൂതനോക്കു

വിൻ! (1)
തീറ്റ തിന്നു ചിനയ്ക്കുന്ന ഒരു കുതിര�പോെല, അ�ദ്ദഹം വലിയ തടവു വിട്ടുസ്ഥി

തിെചയ്യു�മ്പോൾ,അ�ദ്ദഹത്തിെന്റജ്വോലപടരുകയോയി; ഉട�ന,അങ്ങയുെട മോർഗ്ഗം

കറുത്തിരുളും! (2)
ആ�ഗ്ന, പുതുതോയി െവളിെപ്പട്ട ഭവോെന്റ തളരോത്ത ജ്വോലകൾ ഉയരുന്നെത

െപ്പോ�ഴോ,അ�പ്പോൾനിറന്നപുകആകോശത്തണയും;അ�ഗ്ന,അവിടുന്നു ദൂതനോയി

�ദവന്മോെര പ്രോപിയ്ക്കുകയും െചയ്യും! (3)
അങ്ങയുെട �തജസ്സു നിലത്തു പടർന്നിട്ട്, അന്നങ്ങെള പല്ലുകൾെകോണ്ട് ചി

െക്കന്നു കടിച്ചുതിന്നും; അങ്ങയുെട ജ്വോല, ഒരുങ്ങിയ ഒരു �സന�പോെല നടക്കും.

ദർശനീയ, ഭവോൻ യവെമന്ന�പോെല, ജ്വോലെകോണ്ടു ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു! (4)
ആഅതിയുവോവോയ,അതിഥിയോയഅഗ്നിെയത്ത�ന്നമനുഷ്യർ ഇരവുപകൽ

തൽസ്ഥോനത്ത് ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ച്, അജസ്രഗോമിയോയ ഒരശ്വെത്തെയന്ന�പോെല പരി

ചരിച്ചു�പോരുന്നു;ആഹുതനോയ വൃഷോവിെന്റ ജ്വോല തിളങ്ങുകയുംെചയ്യുന്നു! (5)
സു�തജസ്ക, െപോന്നു�പോെലഅരികത്തുവിളങ്ങു�മ്പോൾ, നിന്തിരുവടിയുെടരൂ

പംഎത്ര ദർശനീയം! അങ്ങയുെടബലം, വോനിൽനിന്ന് ഇടിവോൾ�പോെല പുറെപ്പ

ടും. അങ്ങ്, വിചിത്രനോയസൂര്യൻ�പോെല പ്രഭ പരത്തുന്നു! (6)
അഗ്നിയോയനിന്തിരുവടിയ്ക്കുസ്വോഹോ! ഞങ്ങൾപോലും െനയ്യും �ചർന്നഹവിസ്സു

കൾെകോണ്ടുപരിചരിയ്ക്കുമോറോകണം. അ�ഗ്നഅതിന്നു നിന്തിരുവടി എണ്ണമില്ലോത്ത

�തജസ്സുകൾെകോണ്ടു,നൂറുെപോന്നിൻപുരികൾെകോെണ്ടന്ന�പോെലഞങ്ങെളസംര

ക്ഷിച്ചോലും! (7)
ബലത്തിെന്റ മക�ന, ജോത�വദ�സ്സ, ദോതോവോയ അവിെടയ്ക്കു് അപ്രധർഷിത

ങ്ങളോയ ജ്വോലകളുണ്ട്; പ്രജകെള പോലിയ്ക്കുന്ന അരുളപ്പോടുകളുമുണ്ട് അവെകോണ്ടു,

സ്തുതിയ്ക്കുന്നപ്രശസ്തസൂരികെളയും ഞങ്ങെളയും ഭവോൻസംരക്ഷിയ്ക്കണം! (8)
തെന്റ തഴച്ച കോന്തിെകോണ്ടു തിളങ്ങുന്ന ശൂചി, അണയ്ക്കെപ്പട്ട മഴു�പോെല പുറ

െത്തയ്ക്കു �പോന്നോൽ �ദവയജനത്തിന്നുള്ളവനോയി: രണ്ടമ്മമോരിൽനിന്നു ജനിച്ചവ

നോണ�ല്ലോ, കമനീയനും സുകർമ്മവുമോയഈപോവകൻ! (9)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ഈ സൗഭോഗ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു തന്നരുളുക. കർമ്മിയോയ

�ശോഭനജ്ഞോനൻ ഞങ്ങൾക്കു ജനിയ്ക്കണം. സകലവും ഉണ്ടോയിവരെട്ട, പുകഴ്ത്തുന്ന

വർക്കും പോടുന്നവർക്കും. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. �ദവന്മോ�രോട്: അഗ്നികൾ–മറ്റഗ്നികൾ.
2. സ്ഥിതിെചയ്യു�മ്പോൾ–വൃക്ഷങ്ങളിൽ ദോവോഗ്നിയോയി വത്തിയ്ക്കു�മ്പോൾ. ഒടുവിെല വോ

ക്യം പ്രത്യക്ഷസ്തുതി.
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3. നിറന്ന–നിറമിയന്ന.
4. അന്നങ്ങെള–മരത്തടി മുതലോയവെയ. പല്ലുകൾ –ജ്വോലകൾ. ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു–വനെത്ത;

യവം തിന്നുന്നതു�പോെല.

5. തൽസ്ഥോനത്ത്–ആഹവനീയസ്ഥോനത്ത്. വൃഷോവ്–അഭീഷ്ടവർഷിയോയഅഗ്നി.

7. നൂറ്–അസംഖ്യങ്ങളോയ.
9. ശുചി=അഗ്നി. പുറെത്തയ്ക്കു �പോന്നോൽ–മരത്തടികെള വിട്ടു�പോന്നോൽ. രണ്ടമ്മമോർ–

രണ്ടരണികൾ.

10. �ശോഭനജ്ഞോനൻ–നല്ലജ്ഞോനമുള്ളപുത്രൻ.
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സൂക്തം 4.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ആർ�ദവകളും മനുഷ്യരുമോകുന്നപ്രജകളുെടെയല്ലോമിടയിൽഅറിഞ്ഞുനടക്കു

ന്നു�വോ, ആ െവൺനിറം പൂണ്ടു വിളങ്ങുന്ന അഗ്നിയ്ക്കു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമോയ ഹവി

സ്സും സ്തുതിയും ഒരുക്കുവിൻ! (1)
അമ്മയിൽനിന്ന് അതിയുവോയിത്ത�ന്ന ജനിച്ച ആ �മധോവിയോയ അഗ്നി മറു

കരയണയ്ക്കുന്നവനോകുന്നു. തോൻ െതളിഞ്ഞ പല്ലുകൾെകോണ്ടു കോടുകൾ കടിെച്ചടു

ക്കും; ഒരുപോടന്നങ്ങൾ ഉടനടി തിന്നുതീർക്കും! (2)
ഈ�ദവെന്റ മുഖ്യസ്ഥോനത്തുയോെതോരു ധവളവർണ്ണെനആളുകൾ പ്രതിഷ്ഠി

യ്ക്കുന്നു�വോ; യോെതോരുവൻ മനുഷ്യരുെട സ്തുതി �കെകോള്ളുന്നു�വോ; ആഅഗ്നി മർ

ത്ത്യന്നു�വണ്ടി ദുർദ്ധർഷമോംവണ്ണം ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു! (3)
ഈക്രോന്തദർശിയും പ്രകോശകനുംഅമർത്ത്യനുമോയഅഗ്നി ക്രോന്തദർശികള

ല്ലോത്ത മർത്ത്യരിൽ കുടിെകോള്ളുന്നു! ഞങ്ങളുെട മനസ്സ് എെപ്പോഴും ആറിൽ െതളി

ഞ്ഞുനി�ല്ക്കണ�മോ, ബലവോ�ന, ആ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള ഇവിെട കഷ്ടെപ്പടുത്ത

രു�ത! (4)
�ദവകളോൽ നിർദ്ദിഷ്ടമോയസ്ഥോനത്ത�ത്ര,അഗ്നിയിരിയ്ക്കുന്നത്: അമർത്ത്യെര

തുണയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, തോൻ. ഈവിശ്വംഭരെനഓഷധികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഭുമിയും

ഗർഭത്തിൽ ധരിയ്ക്കുന്നു! (5)
അഗ്നിയ്ക്കു കഴിവുണ്ട�ല്ലോ, അന്നം വളെരത്തരോൻ; നല്ല വീര്യം, ധനം എന്നിവ

തരോനും കഴിവുണ്ട്. ബലവോ�ന, പുത്ര�നോടുകൂടോെതയോകരുതു്, അഴ�കോടുകൂടോെത

യോകരുത്, പരിചരണ�ത്തോടുകൂടോെതയോകരുത്. ഞങ്ങളുെട ഇരിപ്പ് ! (6)
കടമില്ലോഞ്ഞോൽ മതിയോവുമ�ല്ലോ, മുതൽ: ഉറച്ച ധനത്തിെന്റ ഉടമകളോകണം,

ഞങ്ങൾ! അ�ഗ്ന, അന്യപ്രജ സ്വസന്തോനമോകില്ല; വിഡ്ഢിമോർഗ്ഗത്തിനു വീതി കൂട്ടരു

�ത! (7)
എത്ര സുഖിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടോലും ഇണങ്ങോത്ത അന്യജോതെന �കെക്കോള്ളോൻ

മനസ്സിൽ വിചോരിയ്ക്ക�യ വയ്യ: അവൻ സ്വസ്ഥോനെത്തയ്ക്കുത�ന്ന തിരിച്ചു�പോയ്ക്കള

യും. അതിനോൽ, അന്നവോനും കീഴമർത്തുന്നവനുമോയ നവീനൻ ഞങ്ങൾക്കു പിറ

ക്കെട്ട! (8)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയിൽനിന്നും, ബലവോ�ന, അങ്ങ് പോപ

ത്തിൽനിന്നും പരിപോലിക്കണം. നിർ�ദ്ദോഷമോയ ഹവിസ്സ് വഴി�പോെല ഭവോങ്കെല

ത്തെട്ട; സ്പൃഹണീയമോയആയിരംധനം ഞങ്ങളിലും! (9)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ഈ സൗഭോഗ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു തന്നരുളുക: കർമ്മിയോയ

�ശോഭനജ്ഞോനൻ ഞങ്ങൾക്കു ജനിയ്ക്കണം; സകലവും ഉണ്ടോയിവര�ട്ട, പുകഴ്ത്തുന്ന

വർക്കും പോടുന്നവർക്കും. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന, െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’(10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോട്.
2. അമ്മ–അരണി. മറുകര–യജ്ഞങ്ങളുെട. പല്ലുകൾ–ജ്വോലകൾ. അന്നങ്ങൾ–

വൃക്ഷോദികൾ.
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3. ധവളവർണ്ണെന–അഗ്നിെയ.
5. വിശ്വംഭരൻ–ഉലെകല്ലോം തോങ്ങുന്നവൻ.
6. രണ്ടോം വോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

മതിയോവും–കോല�ക്ഷപത്തിന്ന് ഉറച്ച–കടച്ചുമതലയില്ലോത്ത. അന്യപ്രജെയ സ്വസ

ന്തോനമോക്കലും മറ്റും വിഢികളുെട വഴിയോണ്; അതിനു വീതി കൂട്ടിക്കൂടോ. ഞങ്ങെളയും

ആ വഴിയിലൂെട നടത്തരു�തഎന്നർത്ഥം.

8. അന്യപ്രജ സ്വസന്തോനമോകില്ല എന്നു മുൻഋക്കിൽ പറഞ്ഞതു വിവരിയ്ക്കുന്നു: സ്വസ്ഥോ

നം –തോൻ ജനിച്ച ഗൃഹം. നവീനൻ–പുതിയ പുത്രൻ.
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സൂക്തം 5.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �വശ്വോനരോഗ്നി �ദവത.

ആർഎല്ലോഅമർത്ത്യരുെടയുംഇരിപ്പിടത്തിൽ,ആജോഗരൂക�രോെടോപ്പംവള

രുന്നു�വോ; വോനിലും മന്നിലും നടക്കുന്നബലവോനോയആ�വശ്വോനരോഗ്നിെയ നി

ങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കുവിൻ! (1)
നദികെളനയിയ്ക്കുന്നവനുംജലങ്ങെള െപോഴിയ്ക്കുന്നവനുമോയയോെതോരഗ്നി �ദ്യോ

വിലും ഭൂവിലും വച്ചു പൂജിക്കയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ; ആ �വശ്വോനരൻ ഹവിസ്സുെകോണ്ടു

വളർന്നു, മനുഷ്യപ്രജകൾക്കോയി പ്രകോശിയ്ക്കുന്നു! (2)
�വശ്വോനരോ�ഗ്ന, അങ്ങ് പൂരുവിനു�വണ്ടി പുരികൾ െപോളിച്ചു. കത്തിജ്ജ്വയ്ക്ക

യുണ്ടോയ�ല്ലോ; അന്ന് അങ്ങെയ�പ്പടിച്ചു കറുമ്പന്മോർ �വറുപിരിഞ്ഞു, മുതലും െവടി

ഞ്ഞു, കുതിച്ചുപോഞ്ഞു! (3)
�വശ്വോനരോ�ഗ്ന, അങ്ങയ്ക്കോയുള്ള കർമ്മെത്ത അന്തരിഷവും ഭൂവും �ദ്യോവും

ആദരിയ്ക്കുന്നു. നിത്യോ�തജസ്സുെകോണ്ടുവിളങ്ങുന്നഭവോൻ �ശോഭെകോണ്ടുവോനൂഴികൾ

ക്കു വീതി കൂട്ടുന്നു! (4)
അ�ഗ്ന, പ്രജകളുെട സ്വോമിയും, ധനങ്ങളുെട �നതോവും, ഉഷസ്സിെന്റയും പക

ലിെന്റയും െകോടിമരവും, �വശ്വോനരനുമോയ അങ്ങെയ അശ്വങ്ങൾ സ്പൃഹ�യോെട

�സവിക്കുന്നു; (പോപെത്ത) പറപ്പിയ്ക്കുന്ന, െന�യ്യോടുകൂടിയ സ്തുതികളും! (5)
മിത്രങ്ങെള പൂജിയ്ക്കുന്ന അ�ഗ്ന, അങ്ങയിലോണ്, �ദവന്മോർ ബലം െവച്ചിരിക്കു

ന്നത്: അവർഅങ്ങയ്ക്കുള്ളകർമ്മത്തിൽ �ചർന്നുവന്ന�ല്ലോ. അങ്ങുകർമ്മവോന്നുകന

ത്ത �തജസ്സുളവോക്കി, കർമ്മഹീനെരസ്ഥോനത്തുനി�ന്നോടിച്ചു! (6)
ആ ഭവോൻ അത്യുന്നതമോയ ആകോശത്തുദിച്ചു, വോയു�പോെല ജലം ഉടനടി നു

കരുന്നു; ജോത�വദ�സ്സ,അങ്ങ്തണ്ണീരുകെളഉൽപോദിപ്പിച്ച്, ഉണ്ണിയ്ക്കു �വണ്ടതുെകോ

ടുപ്പോൻ ഇടിമുഴക്കുന്നു! (7)
�വശ്വോനരോ�ഗ്ന, വിശ്വവ�രണ്യ, ജോത�വദ�സ്സ, ഭവോൻ യോെതോന്നുെകോണ്ടു

ധനവും, ഹവിർദ്ദോതോവോയ മനുഷ്യന്നു വിപുലമോയ യശസ്സും നിലനിർത്തുന്നു�വോ,

ആ തിളങ്ങുന്ന മഴെയഞങ്ങൾക്കയച്ചോലും! (8)
അ�ഗ്ന, ആ അന്നസമൃദ്ധമോയ ധനവും, �കൾവിയ്ക്കുതകുന്ന ബലവും ഭവോൻ

ഹവിർദ്ധനരോയ ഞങ്ങളിൽ �ചർത്തുെവച്ചോലും; അ�ഗ്ന, �വശ്വോനര, അങ്ങ് രു

ദ്ര�രോടും �ദവക�ളോടുംകൂടി, ഞങ്ങൾക്കു മഹത്തോയസുഖം തന്നോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോട് ഇരിപ്പിടം–യോഗശോല. ആ ജോഗരൂകർ–ഉണർവു പൂണ്ടഅമർത്ത്യ

ന്മോർ.

3. പൂരു–രോജോവ്. പുരികൾ–ശത്രുനഗരികൾ. കറുമ്പന്മോർ–രോക്ഷസർ.
5. െനയ്യ്–ഹവിസ്സ്.
7. ഉദിച്ച്–സൂര്യത്മനോ. വോയു�പോെല–വോയു യജ്ഞത്തിൽ ഒന്നോമെത്ത �സോമം നുകരു

ന്നതു�പോെല. ജലം–ഭൂമിയിെല െവള്ളം. ഉണ്ണിയ്ക്കു–പുത്രൻ �പോെല പോലനീയനോയ

യജമോനന്ന്. ഇടിമുഴക്കുന്നു–വൃഷ്ടിെയ്ക്കോരുങ്ങുന്നു.
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സൂക്തം 6.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

പിളർത്തവെന ഞോൻ വന്ദിയ്ക്കുന്നു: വന്ദിച്ചുെകോണ്ടു, പ്രവൃദ്ധനും ബലവോനും

വീര്യവോനും ആളുകൾക്കു സ്തുത്യനുമോയ ആ സോമ്രോട്ടിെന്റ പ്രശസ്തിയും പ്രവൃത്തിയും,

ഇന്ദ്ര�ന്റെതന്ന�പോെല വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു. (1)
കവിയും, െകോടിമരവും,ആദരിയ്ക്കുന്നവെനതോങ്ങുന്നവനും,പ്രകോശകനും,സുഖ

പ്രദനുമോയ വോനൂഴിെപ്പരുമോളിെന (ആളുകൾ)പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നു. ആപുരന്ദരനോയ

അഗ്നിയുെട വമ്പിച്ച പൂർവകർമ്മങ്ങെളഞോൻ പുകഴ്ത്തെട്ട! (2)
െതോഴിലും യജ്ഞവുമില്ലോത്ത, െതറി പുലമ്പുന്ന, അവിശ്വോസികളോയ, വളർ

ത്തോത്ത ഹുണ്ടികക്കോെര–ആ ദസ്യുക്കെള–അഗ്നി ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കും; മുമ്പനോയിനി

ന്നു യജ്ഞഹീനെര ഇടിച്ചുതോഴ്ത്തും! (3)
യോെതോരു മികച്ച �നതോവ് ഇരുണ്ട തമസ്സിൽ മയങ്ങിയവെര, �ബോധം നല്കി

�ന�ര നടത്തി�യോ; ആ ധനപതിയോയ അഗ്നിെയ തലകുനിയ്ക്കോത്തവെന, യുദ്ധ

െക്കോതിയെര അടക്കിനിർത്തുന്നവെനഞോൻസ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (4)
ആർ തടിച്ചവെയ ആയുധങ്ങൾെകോണ്ടു കുനിയിച്ചു�വോ, ആർ സൂര്യപത്നിക

ളോയ ഉഷസ്സുകെള ഉദിപ്പിച്ചു�വോ; ആ മഹോനോയ അഗ്നിപ്രജകെള ബലംെകോണ്ടട

ക്കി, നഹുഷന്നുകപ്പം െകോടുപ്പിച്ചു! (5)
ആളുകെളല്ലോംസുഖത്തിനോയി,ആരുെട നന്മമനസിെനപ്രോർത്ഥിച്ചു,ഹവിസ്സു

മോയി അരി�ക നില്ക്കുന്നു�വോ; ആ�വശ്വോനരോഗ്നി അച്ഛനമ്മമോരോയ ദ്യോ�വോപൃഥി

വികളുെട മികച്ച മടിത്തട്ടിൽ ഇരുന്നരുളുന്നു! (6)
�ദവനോയ �വശ്വോനരോഗ്നി സൂ�ര്യോദയത്തിൽ അന്തരിക്ഷത്തിെല ഇരുട്ടു നീ

ക്കുന്നു: അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നും തോഴത്തുനിന്നും നീക്കുന്നു–�ദ്യോവിൽനിന്നും ഭൂ

വിൽനിന്നും നീക്കുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. പിളർത്തവെന–അസുരപുരികൾ പിളർത്ത�വശ്വോനെന. പ്രവൃത്തി=കർമ്മം.

2. െകോടിമരം–�ലോകത്തിന്റ.

3. വളർത്തോത്ത–അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കോത്ത.

5. തടിച്ചവെയ–അസുരോയകെള. നഹുഷൻ–ഒരു രോജോവ്.
6. മടിത്തട്ടിൽ–അന്തരിക്ഷത്തിൽ.

7. തോഴത്തുനിന്നും–ഭൂമിയിൽനിന്നും.
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സൂക്തം 7.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

കീഴമർത്തുന്നവനും, ഒരു കുതിര�പോെല െകല്പനും, അഗ്നി�ദവനുമോയ നിന്തി

രുവടിയ്ക്കു ഞോൻ സ്തുതികൾഅയയ്ക്കുകതെന്ന. െചയ്യുന്നു: അഭിജ്ഞനോയ നിന്തിരുവ

ടി ഞങ്ങളുെട യോഗത്തിൽ ദൂതനോയോലും! തന്തിരുവടി സ്വയം വൃക്ഷങ്ങെള ദഹിപ്പി

ച്ചവനോയി �ദവന്മോരിൽഅറിയെപ്പടുന്നു. (1)
അ�ഗ്ന, �ദവന്മോ�രോടുസഖ്യംെകോള്ളുന്നസ്തുത്യനോയ ഭവോൻ �തജസ്സിനോൽ ഭൂ

മിയുെട ഉന്നതപ്ര�ദശെത്തഒലിെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ടു, കോെടല്ലോം െകോതി�യോ�ട കടി

ച്ചുതിന്നിട്ട്, സ്വമോർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട വന്നോലും! (2)
യജ്ഞം ശരിയ്ക്കനുഷ്ഠിയ്ക്കെപ്പടുന്നു: ദർഭ വിരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; അഗ്നിയും സ്തുതിയോൽ

പ്രസോദിച്ചരുളുന്നു. യുവതമ, അങ്ങ് നല്ല സുഖ�ത്തോ�ട പിറന്ന�പ്പോൾ, �ഹോതോവു

വിശ്വവ�രണ്യകളോയ രണ്ടമ്മമോർക്കു �ഹോമിപ്പോനും തുടങ്ങി. (3)
വിശുദ്ധ പ്രോജ്ഞരോയ മനുഷ്യൻ യജ്ഞ�നതോവിെന ഉടനടി ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കു

ന്നു: അവരുെട ഈ അഗ്നി, പ്രജോപോലകൻ, ആഹ്ലോദകരൻ, മധുരവചൻ, സത്യ

വോൻ, പ്രജകളുെട ഗൃഹത്തിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. (4)
ഹവിസ്സു വഹിയ്ക്കുന്ന, ഉലകം തോങ്ങുന്ന, തലവനോയ അഗ്നിവരിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ

വന്നണഞ്ഞു മനുഷ്യെന്റ സ്ഥോനത്തിരിയ്ക്കും: ഈ വിശ്വവ�രണ്യെന �ദ്യോവും ഭൂവും

വളർത്തുന്നു; �ഹോതോവു യജിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. (5)
യോവചിലമനുഷ്യർ തികഞ്ഞ മന്ത്രം നിർമ്മിച്ചു�വോ; യോവചിലർ �സ്തോത്രം

�കൾപ്പിച്ചു വളർത്തി�യോ; യോവചിലർഈസത്യരൂപത്തിെന സമുജ്വലിപ്പിച്ചു�വോ;

അവർ–എെന്റഈആളുകൾ–എല്ലോെരയും അന്നംെകോണ്ടു പുലർത്തുന്നു! (6)
അ�ഗ്ന, ബലപുത്ര, ധനങ്ങളുെട അധിപതിയോയ ഭവോ�നോടു ഞങ്ങൾ, വസി

ഷ്ഠർ ഇ�പ്പോൾ യോചിയ്ക്കുന്നു. �സ്തോതോക്കൾക്കും ഹവിർദ്ദോതോക്കൾക്കും, അങ്ങ്

അന്നം കിട്ടിയ്ക്കണം; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. വൃക്ഷങ്ങെള ദഹിപ്പിച്ചവനോയി–ദോവോഗ്നിയോയി.
2. ഉന്നതപ്ര�ദശെത്ത–�ശലോരണ്യെത്ത.

3. ഒടുവിെല വോക്യം പ്രതീക്ഷസ്തുതി: രണ്ടമ്മമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.
4. യജ്ഞ�നതോവ്–അഗ്നി.

5. മനുഷ്യെന്റസ്ഥോനം–�ഹോതോവിെന്റ ഇരിപ്പിടം.

6. �കൾപ്പിച്ച്–ഉച്ചരിച്ച്.
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സൂക്തം 8.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

സ്വോമിയോയ രോജോവു സ്തുതിക�ളോ�ട വളർത്തെപ്പടുന്നു–ആരുെട തിരുെമ

യ്യിൽ െനയ്യു �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ, ആെര ഹവിസ്സ�മതരോയ ആളുകൾ തിക്കിനി

ന്നുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആഅഗ്നി ഉഷസ്സിന്നു മുമ്പിൽ ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (1)
�ഹോതോവും അഹ്ലോദകരനും മഹോനുമോയ ഈ അഗ്നി മനുഷ്യന് അതിമഹോ

െനന്ന് അറിയെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: ഈകൃഷ്ണവർമ്മോവു (വോനിൽ) ഒളി വീശുന്നു; ഭൂമിയിലി

റങ്ങിയിട്ട് ഔഷധികളോൽ വളരുന്നു! (2)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് എെന്തോരു ഹവിസ്സുെകോണ്ടു ഞങ്ങളുെട സ്ഥിതി സ്വീകരിയ്ക്കും?

സ്തുയമോനനോയ ഭവോൻ എെന്തോരു ഹവിസ്സു�കെക്കോള്ളും? �ശോഭനപ്രദോന, ഭജി

യ്ക്കുന്നഞങ്ങൾഎ�പ്പോൾ ദുസ്തോവുംസമീചീനവുമോയസമ്പത്തിെന്റ ഉടമകളോകും?(3)
യഷ്ടോവുധോരോളം �കട്ടിട്ടുണ്ട്, സൂര്യൻ�പോെലവലിയകോന്തി�യോ�ട വിളങ്ങുന്ന

ഈഅഗ്നിെന: ഇ�ദ്ദഹം പൂരുവിെന �പോരിൽ അമർത്തി; �ദവന്മോരുെട അതിഥി

യോയി കത്തിജ്വലിച്ചു. (4)
അ�ഗ്ന, വളെര ഹവിസ്സുകൾ ഭവോങ്കൽത്തെന്ന �ചരുന്നു: ഭവോൻ എല്ലോക്കൂ

ട്ട�രോടുംകൂടി പ്രസോദിച്ചോലും! �സ്തോത്രം �കട്ടരുളുക; സുജന്മോ�വ, സ്തുയമോനനോയ

ഭവോൻ �ദഹം സ്വയം തടിപ്പിയ്ക്കുക! (5)
നൂറുമോയിരവും �ചർന്ന വിദ്യോകർമ്മവോൻ അഗ്നിയ്ക്കോയി ഈ �സ്ത്രോത്രം ഉണ്ടോ

ക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു: ഉജ്ജ്വലമോയ ഇതു �സ്തോതോക്കെളയും കൂറ്റുകോെരയും സുഖിപ്പിയ്ക്കും,

�രോഗങ്ങെള തടുക്കും, രക്ഷസ്സുകെള ഒടുക്കും! (6)
അ�ഗ്ന, ബലപുത്ര, ധനങ്ങളുെട അധിപധിയോയ ഭവോ�നോടു ഞങ്ങൾ, വസി

ഷ്ഠർഇ�പ്പോൾയോചിയ്ക്കുന്നു: �സ്തോതോക്കൾക്കുംഹവിർദ്ദോതോക്കൾക്കുംഅങ്ങ്അന്നം

കിട്ടിയ്ക്കണം! നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. രോജോവ്–അഗ്നി.
3. ദുസ്തരം–ശത്രുക്കൾക്ക് അലംഘ്യം.
4. യഷ്ടോവ്–യജിയ്ക്കുന്നഞോൻ. പൂരു–ഒരസുരൻ.

5. കൂട്ടർ–പരിവോരോഗ്നികൾ. തടിപ്പിയ്ക്കുക–ഹവിർഭുക്തിെകോണ്ട്.

6. നൂറുമോയിരവും �ചർന്ന–വളെര വളെര �ഗോക്കൾ അരികത്തുള്ള. വിദ്യോകർമ്മവോൻ–

വിദ്യയും കർമ്മവു�മറിയ വസിഷ്ഠൻ.
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സൂക്തം 9.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ജോരനോയി, ആഹ്ലോദകരനോയി, അതിപ്രോജ്ഞനോയി, �ഹോതോവോയിരിയ്ക്കുന്ന

പോവകൻ ഉഷസ്സിെന്റ മധ്യത്തിൽ പള്ളിയുണരുന്നു: ഇതുതരം പ്രണികൾക്കും െവ

ളിച്ചവും, �ദവോന്മോർക്കുഹവിസ്സും, സുകർമ്മോക്കൾക്കുധനവും കല്പിച്ചുനല്കുന്നു! (1)
പണികളുെട കതകുകൾ തുറന്നു, നമുക്കു പൂജനീയകളോയ പയസ്വിനികെള

െകോണ്ടുവന്നആസുകർമ്മോവ്–അഹ്ലോദകരനും ദോനതൽപരനുമോയ �ഹോതോവ്–

ആളുകൾക്കു രോവിരുട്ടകറ്റി കോണോയിവരുന്നു! (2)
മൗഢ്യമില്ലോത്ത പ്രോജ്ഞനും, അദീനനും, ദീപ്തിമോനും, �ശോഭനസ്ഥോനനും, മി

ത്രനും,അതിഥിയും, നമുക്കുനന്മനല്കുന്നവനുമോയചിത്രഭോനു ഉഷസുകൾക്കുമുമ്പിൽ

ഉദ്ഭോസിയ്ക്കുന്നു; തണ്ണീരിെന്റ ഗർഭമോയിട്ട് ഓഷധികളിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നു! (3)
അങ്ങ് മനുഷ്യയുഗങ്ങളിൽ �സ്തോതവ്യനോകുന്നു: ആർ യുദ്ധങ്ങളിലിറങ്ങി സമു

ജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു�വോ–ശുഭദർശനമോയ �തജസ്സുെകോണ്ട് വിളങ്ങുന്നു�വോ–ആവളർത്ത

െപ്പടുന്ന ജോത�വദസ്സിെന സ്തുതികൾ ഉണർത്തുന്നു. (4)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ദൂത്യംെകോള്ളുക, �ദവന്മോരുെട അടുക്കെലയ്ക്കു �പോവുക: കൂട്ട

�ത്തോെട സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെര വലയ്ക്കരു�ത! സരസ്വതി, മരുത്തുക്കൾ,അശ്വികൾ, ജലം

എന്നീ �ദവന്മോെരെയല്ലോം, രത്നംതരുമോറ് യജിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുക. (5)
അ�ഗ്ന, അങ്ങെയ വസിഷ്ഠൻ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങ് പരുഭോഷിെയ പോയി

യ്ക്കുക; ഹവിർദ്ധനന്നു�വണ്ടി �ദവഗണെത്ത യജിപ്പിയ്ക്കുക; ജോത�വദ�സ്സ, ബഹു

�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിലിപ്പിെന, െപ്പോഴുെമ

ങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
1. ജോരൻ പ്രോണികൾെക്കോെക്ക ക്ര�മണ ജര (വോർദ്ധക്യം) വരുത്തുന്നവൻ. ഇരുതരം

പ്രോണികൾ–മനുഷ്യരും തിര്യക്കുകളും.

2. പയസ്വിനികൾ–കറവ�പ്പക്കൾ. ആസുകർമ്മോവ്–അഗ്നി.

3. മിത്രൻ=മരണത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ, ചിത്രഭോനു=അഗ്നി.

4. മനുഷ്യയുഗങ്ങളിൽ–എല്ലോക്കോലത്തും.

5. രത്നം തരുമോറ്–ഞങ്ങൾക്കു മികച്ചസമ്പത്തുതരത്തക്കവണ്ണം.

6. സ്തുതിയ്ക്കുക–�ദവഗണെത്ത.
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സൂക്തം 10.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഹരിയും വൃക്ഷോവുമോയ ശൂചി, ഉഷസ്സിെന്റ ജോരൻ�പോെല വിപുലമോയ �തജ

സ്സു വഹിയ്ക്കുന്നു–കത്തുന്നു, ജ്വലിയ്ക്കുന്നു, തിളങ്ങുന്നു; കർമ്മങ്ങെള �പ്രരിപ്പിച്ചുെകോണ്ട്

പ്രഭയോൽ പ്രകോശിയ്ക്കുന്നു; പ്രജകെള ഉണർത്തുന്നു! (1)
അഗ്നി അഹസ്സിൽ, ഉഷസ്സിന്നുമുമ്പിൽ, സൂര്യൻ�പോെല �ശോഭിയ്ക്കുന്നു: യജ്ഞ

മനുഷ്ടിക്കുന്ന ഭക്തന്മോർ സ്തുതിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുന്നു. ജനനങ്ങളറിയുന്ന, ദൂതനോയി �ദ

വന്മോരുെടഅടുക്ക�ലയ്ക്കു �പോകുന്ന,അതിദോതോവോയ �ദവൻ പലതരത്തിൽപോയു

ന്നു! (2)
�ദവകോമങ്ങളോയ സ്തുതിവോക്യങ്ങൾ ദ്രവ്യമിരന്നുെകോണ്ടു, ശുഭദ്രർശനും, സുരൂ

പനം, സുഷ്ഠഗമനനും, ഹവ്യവോഹനും, മനുഷ്യരുെട നോഥനുമോയ അഗ്നിയുെട മുമ്പി

െലയ്ക്കു നടന്നുെകോള്ളുന്നു! (3)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് �ദവന്മോ�രോടു �ചർന്ന് ഇന്ദ്രെനയും, രുദ്രന്മോ�രോടു �ചർന്നു

മഹോനോയ രുദ്രെനയും, ആദിത്യ�രോടു �ചർന്ന് വിശ്വജനീനയോയ അദിതിതിെയ

യും, സ്തുത്യരോയഅംഗിരസ്സുക�ളോടു �ചർന്നു വിശ്വവ�രണ്യനോയബൃഹസ്പതിെയയും

ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടി െകോണ്ടുവന്നോലും! (4)
ആഹ്ലോദകരനും അഹ്വോതോവും അതിയുവോവുമോയ അഗ്നിെയ ഭക്തജനങ്ങൾ

യോഗങ്ങളിൽ സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു: ഹവിർദ്ധനന്മോർക്കു �ദവന്മോെര യജിപ്പോൻ മടികൂ

ടോെത ദൂതനോയിച്ചമഞ്ഞവനോണ�ല്ലോ, രോത്രിയിൽ പൂജിയ്ക്കെപ്പടുന്ന തന്തിരുവടി! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. ഹരി–ഹവിസ്സുകൾ െകോണ്ടു �പോകുന്നവൻ–ഉഷസിെന്റ ജോരൻ–സൂര്യൻ.

2. ജനനങ്ങൾ–�ദവകളുെട ഉൽപത്തികൾ. പോയുന്നു–ജ്വോലകളുെട പോളലിെന പോച്ചി

ലോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

3. സ്തുതികൾഅഗ്നിയുെട അടുക്കെലയ്ക്കു �പോകുന്നു.
5. ആഹ്വോതോവ്–�ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. രോത്രിയിൽ–രോത്രിയിലോണ്, അഗ്നിയ്ക്കു്

അഗ്നി�ഹോത്രം.
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സൂക്തം 11.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അ�ഗ്ന, യജ്ഞത്തിെന്റ അടയോളമോയ മോഹോനോണ്, ഭവോൻ: ഭവോെനക്കൂടോ

െത അമർത്ത്യന്മോർ ഇമ്പംെകോള്ളില്ല. അങ്ങ് �ദവകെളല്ലോവ�രോടുംകൂടി, ഒ�ര�ത

രിൽ വെന്നത്തുക; ഇവിെട മുഖ്യ�ഹോതോവോയി ഇരിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുക! (1)
അ�ഗ്ന, പ്രകൃഷ്ടഗമനനോയ ഭഗവോ�നോടു ഹവിസ്സ�മതരോയ മനുഷ്യർ സദോ ദൂ

ത്യത്തിന്നുപ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങ് �ദവക�ളോെടോന്നിച്ച്ആരുെട ദർഭയിലിരിയ്ക്കു�മോ,

അവന്നു ദിവസങ്ങൾസുദിനങ്ങളോയിത്തീരും! (2)
അ�ഗ്ന, പകൽ മൂന്നുരു ഭവോങ്കൽ ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്നു�വണ്ടി (ഋത്വി

ക്കുകൾ)അറിയിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങ് ഇവിെട, മനുവിെന്നന്ന�പോെല ദൂതനോയിട്ടു, �ദവന്മോ

െര ജയിച്ചോലും; ഞങ്ങെള പഴിക്കോരിൽനിന്നു പോലിച്ചോലും! (3)
വലിയ യോഗത്തിന്നും, സംസ്കരിക്കെപ്പട്ട സർവഹവിസ്സിന്നും അഗ്നിയ�ത്ര,

അധിപതി: തന്തിരുവടിയുെട കർമ്മത്തിൽ �ദവകൾ സംബന്ധിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അമർ

ത്ത്യർ ഹവ്യവോഹനുമോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു! (4)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ഹവിസ്സുണ്ണോൻ �ദവന്മോെര െകോണ്ടുവരിക: ഇന്ദ്രോദികൾ ഇവി

െട മത്തടിയ്ക്കെട്ട! അെല്ലങ്കിൽ, ഈ ഹവ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ �ദവന്മോർെക്കത്തിയ്ക്കുക.

നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
1. അടയോളം–അഗ്നിനിഷ്പോദനമോണ�ല്ലോ, യോഗത്തിൽപ്രഥമം.

2. സുദിനങ്ങളോയിത്തീരും–ഏെതോരു ദിവസവും സുദിനമോയിരിയ്ക്കും.

3. മൂന്നുരു–മൂന്നുസവനങ്ങളിൽ. ഇവിെട–ഈയജ്ഞത്തിൽ.
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സൂക്തം 12.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ആർസ്വസ്ഥോനത്തുവളർത്തെപ്പട്ട് ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു�വോ, വിശോലങ്ങളോയവോനൂ

ഴികളുെടഇടയിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്നആ യുവതമനും സമ്യഗോഹുതനും സർവ്വ�തോഗോമി

യുമോയ ചിത്രഭോനുവിങ്കൽ നോം വലിയ നമസ്കോര�ത്തോെട െചോല്ലുക! (1)
മഹത്ത്വംെകോണ്ടു ദുരിതെമല്ലോം നശിപ്പിയ്ക്കുന്നയോെതോരുവൻ യോഗശോലയിൽ

സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ, ആ ജോത�വദസ്സോയ അഗ്നി നെമ്മ–പുകഴ്ത്തിപ്പോടുന്ന നെമ്മ

യും, ഹവിസ്സർപ്പിക്കുന്ന നെമ്മയും–പോപത്തിൽനിന്നും തിന്മയിൽനിന്നും പോലിച്ച

രുളെട്ട! (2)
അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു വരുണനോണ്, മിത്രനുമോണ് അങ്ങെയ വസിഷ്ഠർ സ്തുതിക

ളോൽ വളർത്തുന്നു. ഭവോങ്കെലദ്ധനങ്ങൾഎളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമോറോകെട്ട നിങ്ങൾ ‘സ്വ

സ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. ഋത്വിക്പ്രഭൃതിക�ളോട്:
2. സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ–നമ്മളോൽ.
3. കിട്ടുമോറോകെട്ട–ഞങ്ങൾക്കു്.
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സൂക്തം 13.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �വശ്വോനരോഗ്നി �ദവത.

ഉലകിൽ ഒളിവീശുന്ന, കർമ്മങ്ങൾനടത്തുന്ന,അസുരെരഹനിയ്ക്കുന്നഅഗ്നിയ്ക്കു

നിങ്ങൾ �സ്തോത്രവും കർമ്മവും സംഭരിയ്ക്കുവിൻ; ഞോൻഅഭീഷ്ടപ്രദനോയ�വശ്വോന

രെന പ്രീതിെപ്പടുത്തുവോൻഹവിസ്സു ദർഭയിൽ െവയ്ക്കോം. (1)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന കത്തുന്ന �തജസ്സുെകോണ്ടു വോനൂഴികൾ

നിറച്ചു; �വശ്വോനര, ജോത�വദ�സ്സ, അങ്ങ് മഹത്വത്തോൽ �ദവന്മോെര മോറ്റലരിൽ

നിന്നു �മോചിപ്പിച്ചു! (2)
അ�ഗ്ന, സ്വോമിയോയ ഭവോൻ ഉദിച്ചു, ചുറ്റിനടന്ന്, ഇടയൻ മോടുകെളെയന്ന�പോ

െല, ഭുവനങ്ങെള �നോക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ;�വശ്വോനര,അ�പ്പോൾസ്തുതിയുെടവഴി കണ്ടു

വച്ചോലും. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോയോൽപ്പോലിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. കൂട്ടുകോ�രോട്.
3. ഉദിച്ച്–സൂര്യരൂ�പണ. വഴി–ഫലപ്രോപ്തി എന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 14.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

ജോത�വദസ്സിെന ചമതെകോണ്ടും, �ദവെന �ദവസ്തവങ്ങൾെകോണ്ടും, ധവളപ്ര

ഭനോയഅഗ്നിെയഅന്നവോന്മോരോയ നോം ഹവിസ്സുകൾെകോണ്ടും പരിചരിയ്ക്കുക! (1)
ആ�ഗ്ന, അങ്ങെയ ഞങ്ങൾ ചമതെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കോം; യജനീയ, അങ്ങയ്ക്കു

ഞങ്ങൾ നല്ല �സ്തോത്രമർപ്പിയ്ക്കോം; യോഗത്തിെന്റ �ഹോതോ�വ, ഞങ്ങൾ �നെകോ

ണ്ടും, മംഗളജ്വോലനോയ �ദവ, ഞങ്ങൾഹവിസ്സുെകോണ്ടും പരിചരിയ്ക്കോം! (2)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് �ദവക�ളോെടോന്നിച്ചു, ഹവിസ്സു സ്വീകരിപ്പോൻ ഞങ്ങളുെട യോ

ഗത്തിൽ വന്നോലും: ഞങ്ങൾ �ദവനോയ ഭവോെന പരിചരിയ്ക്കെട്ട! നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തി

യോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. �ദവൻ–അഗ്നി.
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സൂക്തം 15.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ആ വരുത്തെപ്പ�ടണ്ടുന്ന വൃഷോവിൻ തിരുവോയതിൽ

തൂകുവിൻ ഹവ്യ:–മഭ്യർണ്ണബന്ധുവ�ല്ലോ, നമുക്കവൻ (1)

പഞ്ചജോതികെളത്തൃക്കൺപോർത്തുെകോണ്ടു ഗൃ�ഹ ഗൃ�ഹ

യുവോെവവനിരിയ്ക്കുന്നൂ, മനീഷി ഭവനോധിപൻ; (2)

നമുെക്കോരയൽപക്കസ്വത്തോകുമോയഗ്നിെയങ്ങു�മ

കോത്തുരക്ഷിയ്ക്ക–പോപത്തിൽനിന്നു പോലിയ്ക്ക, നമ്മെള! (3)

വിണ്ണിൻപരുന്തോമഗ്നിയ്ക്കു പുതുതോം �സ്തോത്രെമോന്നുഞോൻ

ഉണ്ടോക്കി�നൻ: നല്ക, നമുക്കവിടുന്നുരുവോം ധനം! (4)

യ�ജ്ഞകിഴക്കുഭോഗത്തുകത്തുമോരുെട കോന്തി�യോ,

സപുത്രെന്റ ധനം�പോെല െകോതിപ്പിയ്ക്കുന്നു, കണ്ണിെന; (5)

ആയഷ്ട്യതമനോമഗ്നിയീ നമ്മുെട വഷട്കൃതി

ഭുജിയ്ക്ക�ട്ട; ശ്രവിയ്ക്ക�ട്ട, �സ്തോത്രവും ഹവ്യവോഹനൻ! (6)

ഞങ്ങൾസം�സവ്യ, ഹുതനോമ�ഗ്ന, �ദവ, വിശോംപ�ത,

ഉജ്ജലിപ്പിച്ചിരുത്തോവൂ, സജ്ജനം വോഴ്ത്തുമങ്ങെയ! (7)

ജ്വലിയ്ക്ക,രോവും പകലും: ഞങ്ങൾ നിന്നോൽശ്ശുഭോഗ്നികൾ;

സജ്ജനസ്തുതനോയ് വോഴുെക, ങ്ങളിൽകൂറിയന്ന നീ! (8)

�നട്ടത്തിന്നോയിക്കർമ്മത്തോൽപ്രോജ്ഞർ �നതോക്കളങ്ങെയ

പ്രോപിയ്ക്കുന്നൂ,ക്ഷതിെപടോത്തോയിരം സ്തവങ്ങളും! (9)

െവണ്മപൂണ്ടുവിളങ്ങു�ന്നോൻ നിർമ്മലോത്മോവു പോവകൻ

അമർത്യനഗ്നി നുത്യർഹനമർത്തെട്ട,യരക്കെര! (10)

അത്തമ്പുരോനോയ ഭവോൻബലപുത്ര, വിഭൂതികൾ

െകോണ്ടുവന്നോലു, െമങ്ങൾക്കു; തര�ട്ട, ഭഗനും ധനം! (11)

അന്നെത്തയും വീരെരയുമ�ഗ്ന (തന്നീടണം), ഭവോൻ;

തരെട്ട, വിത്തം ദിതിയും, ഭഗൻസവിതൃ�ദവനും! (12)

നീയ�ഗ്ന, �ദവ, പോപത്തിൽനിന്നു പോലിയ്ക്കുെക, ങ്ങെള;

അജരൻ നീ കടുംചൂടോെലരിയ്ക്ക, െകോലയോളെര! (13)

ഞങ്ങൾക്കോൾക്കോെര രക്ഷിപ്പോന, പ്രധർഷിതനോം ഭവോൻ

പരം പരന്ന െപരി�യോരിരിമ്പുപുരിയോകണം! (14)

അഹിംസ്യ, രോത്രിെയ മറയ്ക്കു�ന്നോ�ന, നീയഹർന്നിശം

പോപത്തിൽനിന്നും പോപങ്കൽനിന്നും പോലിയ്ക്കുെക,ങ്ങെള! (15)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. വൃഷോവിൻ തിരുവോയയിൽ–കോമവർഷിയോയ അഗ്നിയുെട ജ്വോലയിൽ. അഭ്യർ
ണ്ണബന്ധു–അരികത്തിരിയ്ക്കുന്നബന്ധു.

3. അയൽപക്കസ്വത്ത്–സമീപസ്ഥധനം.

4. വിണ്ണിൻപരുന്ത്–സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പരുന്തു�പോെല ശീഘ്രം സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവൻ.

5. സപുത്രെന്റ (മക്കളുള്ളവെന്റ) ധനം സ്പൃഹണീയമോണ�ല്ലോ.
6. വഷട്കൃതി=ആഹുതി.
7. വിശോംപ�ത=പ്രജോപോലക.
8. നിന്നോൽ=ഭോവോെനെക്കോണ്ട്. ശൂഭോഗ്നികൾ=നല്ലഅഗ്നി�യോടുകൂടിയവർ.
9. �നട്ടം–ധനലോഭം. ക്ഷതി=ഹോനി.
10. നിർമ്മലോത്മോവ്=വിശുദ്ധൻ.
11. വിഭൂതികൾ=സമ്പത്തുകൾ.

12. ദീതി–ഒരു �ദവി.
13. െകോലയോളർ=ഹിംസകർ.
14. ആൾക്കോെര–സ്വന്തംആളുകെള.
15. രോത്രിെയ മറയ്ക്കു�ന്നോ�ന–ത�മോനോശന. പോപൻ=ദുഷ്ടൻ, �ദ്രോഹി.
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സൂക്തം 16.
വസിഷ്ഠൻഋഷി; ബൃഹതിയുംസ�തോബൃഹതിയുംഛന്ദസ്സുകൾ;അഗ്നി �ദ

വത. (പോന)

�ബോധൻ, പ്രിയന,വ്യയ�ന,വർക്കും

ദൂതനീ,ശൻ, സുയജ്ഞൻ, ബലോത്മജൻ–

ഈദൃശനോകുമഗ്നിെയഞോൻ നുതി–

ഗോഥയോൽ വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, ഭവോന്മോർക്കോയ്. (1)
വിശ്വരക്ഷി�തജസ്തൻസമോഹുത–

നശ്ശുഭസ്തവ�നോടിനടക്കയോം;

സ്വത്തിൽെവച്ചുജ്ജ്വലി�പ്പോരുസമ്പത്തോം,

മർത്ത്യജോതിയ്ക്കു യോജ്യനസ്സുവ്രതൻ! (2)
ആഹുതികളിലീ വൃഷോവിൻ മഹ–

സ്സോഞ്ഞുയരുന്നു; ദീപ്തമോം ധൂമവും

െപോങ്ങി വോനിലുരുമ്മൂന്നു; �നതോക്കൾ

ഭംഗിയിൽജ്ജ്വലിപ്പിപ്പിതീയഗ്നിെയ. (3)
ദൂതനോക്കുന്നു,ഞങ്ങൾ നിെന്ന:–ബ്ബ�ലോ–

ദ്ഭൂത, െകോണ്ടുവരികൂ,ണിനുമ്പെര;

മർത്ത്യ�ഭോഗ്യങ്ങെളോെക്കയും നല്ക, നീ–

യർത്ഥകളോയഞങ്ങൾക്കുകീർത്തിമൻ! (4)
ധീ മികച്ച നീയ�ഗ്ന, ഗൃഹോധിപൻ;

�ഹോമകൃത്തു,െമങ്ങൾക്കു മഖത്തിൽ നീ;

�ലോകസം�സവ്യ, നീതെന്ന �പോതോവും;

തൂകുക, ഹവിസ്സു;–ണ്കയുംെചയ്ക നീ! (5)
രത്ന�മകുക, യോഗകർത്തോവിനു:

രത്നദോയകന�ല്ലോ, സുയജ്ഞ, നീ;

മൂർച്ച കൂട്ടുകൃ,ത്വിക്കുകൾെക്കോെക്ക നീ,

വോയ്ചു വോഴ്ത്തുന്നവന്നുമസ്മന്മ�ഖ! (6)
പ്രീതിയുണ്ടോയ്  വരെട്ട,യവിെടയ്ക്കി–

�സ്തോര്യവർഗ്ഗത്തില�ഗ്ന, സമോഹുത,

മോനുഷർക്കു �ഗോവൃന്ദെത്തനല്കുന്ന

ദോനശീലരോം വിത്തവോന്മോരിലും! (7)
ഏവർതൻ ഗൃ�ഹ െനയ്യു�കെക്കോണ്ടിള

വോഴ്  വു, പൂർണ്ണയോയ്;–െക്കല്പോലവെര നീ

കക്കണം, �ദ്രോഹിനിന്ദകരിൽനിന്നു;

ദീർഘമോം സുഖെമങ്ങൾക്കുനല്കണം! (8)
അൻപിയറ്റുന്ന വോയയോം ജ്വോലയോ–

ലന്ന�മന്തും ബുധോഗ്ര്യൻ ഭഗവോന�ഗ്ന,

വിത്തെമത്തിയ്ക്ക, ഹവ്യോഢ്യരോെമങ്ങൾ–
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ക്ക;–ധ്വരിയ്ക്കു വരുത്തുക,ത്സോഹവും! (9)

വോയ്ച കീർത്തിെയക്കോംഷിച്ചു തക്കതോം

വോജിസംപത്തുനല്കു�വോെരബ്ഭവോൻ

കോക്കുക,ഹംസ്സിൽനിന്നു യുവതമ,

�നർക്കതിെന്നോത്തനൂറുപുരികളോൽ! (10)

�ദവനോം ദ്രവി�ണോദസ്സു കോമിപ്പൂ,

�ദയപൂർണ്ണയോം നിങ്ങൾതൻശ്രുക്കിെന;

ഇെങ്ങടുത്തുപകരുവിൻ, �ഹോമിപ്പിൻ:

നിങ്ങെള�ദ്ദവന�പ്പോ�ഴ തോങ്ങു�മ! (11)

ആമനീഷിയോമഗ്നിെയ�ദ്ദവകൾ

�ഹോമവോഹിയും �ഹോതോവുമോക്കിനോർ:

ഹവ്യമർപ്പിച്ചു �സവിപ്പവർക്കവൻ

ഭവ്യവീര്യവും രത്നവും നല്കു�മ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. �ബോധകൻ=ഉണർവുണ്ടോക്കുന്നവൻ. അവ്യയൻ–മരണരഹിതൻ. ഏവർക്കും–

യജമോനന്മോർെക്കല്ലോം. നിതിഗോഥ=�സ്തോത്രഗീതി. ഭവോന്മോർക്കോയ്=നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി.

2. വിശ്വരക്ഷി�തജസ്കൻ–വിശ്വെത്ത രക്ഷിക്കുന്ന �തജ�സ്സോടുകൂടിയവൻ. സമോഹുതൻ

=വഴി�പോെല ആഹുതൻ. അശ്ശുഭസ്തവൻ–ആെര സ്തുതിയ്ക്കുന്നതു മംഗളകര�മോ, ആ

അഗ്നി. ഓടിനടക്കയോം–യജ്ഞത്തിൽ �ദവകെള െകോണ്ടു വരോൻ. സ്വത്തിൽെവച്ച്

–ധനങ്ങളിൽെവച്ച്, എല്ലോദ്ധനങ്ങെളക്കോളും. സമ്പത്തോം–സമ്പത്തോണ്; മർത്ത്യജോ

തിയ്ക്കു (മനുഷ്യർക്കു, യജമോനർക്കു) ധനം�പോെല പ്രിയനോണ്. യോജ്യൻ=യജനീയൻ.

സുവ്രതൻ=�ശോഭന കർമ്മോവ്.

3. ഭംഗിയിൽ–വഴി�പോെല. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
4. ബ�ലോദ്ഭൂത=ബലപുത്ര. ഊണിന്–ഹവിസ്സുണ്ണോൻ. മർത്ത്യ�ഭോഗ്യങ്ങൾ–ധനങ്ങൾ.

5. ധീ മികച്ച=ഉൽകൃഷ്ടബുദ്ധിയോയ. �ഹോമകൃത്ത്=�ഹോതോവ്. �പോതോവ്–ഒരുഋത്വിക്ക്.

തൂകുക–�ദവന്മോർക്കോയി.

6. യോഗകർത്തോവിനു–യഷ്ടോവോയ എനിക്ക്. മൂർച്ച–തീക്ഷ്ണമോയ ശ്രദ്ധ. വോയ്ചു=വളർന്ന്,

ഉ�ന്മഷ�ത്തോെട. അസ്മന്മ�ഖ=ഞങ്ങളുെട യോഗത്തിൽ.

7. മോനുഷർക്കു–ഞങ്ങളുെടആളുകൾക്ക്.
8. ഇള–അന്ന (ഹവ്യ) രൂപയോയ �ദവി. �ദ്രോഹിനിന്ദകർ=�ദ്രോഹിയും നിന്ദകനും.

9. അൻപിയറ്റുന്ന–�ദവന്മോെര സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്ന. അന്നം–ഹവിസ്സ്. ബുധോഗ്ര്യൻ=
മികച്ച വിദ്വോൻ. അധ്വരി=യജ്ഞവോൻ, യജമോനൻ.

10. വോജിസമ്പത്ത്=അശ്വങ്ങളോകുന്നധനം. അംഹസ്സ്=പോപം. അതിെന്നോത്ത–രക്ഷയ്ക്കു

മതിയോയ.

11. �ദയപൂർണ്ണ–ഹവിസ്സു നിറഞ്ഞ. പകരുവിൻ–�സോമരസം പോത്രത്തിലോക്കുവിൻ.

ഋത്വിക്കുക�ളോട് പറയുന്നതോണിത്.

12. �ഹോമവോഹി–ഹവ്യവോഹൻ. ഭവ്യവീര്യം=നല്ല വീര്യം.
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സൂക്തം 17.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ദ്വിപദോത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, അങ്ങ് നല്ല ചമതെകോണ്ടുസമുജ്ജ്വലിച്ചോലും! ദർഭപ്പുല്ലു പരത്തി വിരി

യ്ക്കുവിൻ! (1)
കോമിയ്ക്കുന്ന കതകുകെള തുറക്കുവിൻ. അങ്ങ് കോമിയ്ക്കുന്ന �ദവന്മോെര ഇവിെട

െകോണ്ടുവന്നോലും! (2)
അ�ഗ്ന, ജോത�വദ�സ്സ, ഭവോൻ െചല്ലുക: �ദവന്മോെര ഹവിസ്സൂട്ടുക; �ശോഭനയ

ജ്ഞരുമോക്കുക! (3)
ജോത�വദസ്സ് മരണമില്ലോത്ത �ദവന്മോെര �ശോഭനയജ്ഞരോക്കെട്ട, യജിയ്ക്കെട്ട;

പ്രീതിെപ്പടുത്തുകയുംെചയ്യെട്ട! (4)
പ്ര�ചത�സ്സ, ഭവോൻ എല്ലോദ്ധനങ്ങളും തരിക: ഞങ്ങളുെട ആശകൾ ഇന്നു

യഥോർത്ഥങ്ങളോയിത്തീരെട്ട! (5)
അ�ഗ്ന,ബലപുത്രനോയഅങ്ങെയത്തെന്നയോണ�ല്ലോ,ആ�ദവന്മോർഹവ്യവോ

ഹനോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത് ! (6)
�ദവനോയനിന്തിരിവടിയ്ക്ക്ആഞങ്ങൾഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കോം. യോചിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾ

ക്കു മഹോനോയ നിന്തിരുവടി രത്നങ്ങൾ കല്പിച്ചു തരിക! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
1. രണ്ടോം വോക്യം കൂട്ടുകോ�രോട്:
2. കോമിയ്ക്കുന്ന–�ദവന്മോർ അകത്തു കടക്കണെമന്നിച്ഛിയ്ക്കുന്ന. ഈ വോക്യം കൂട്ടുകോ�രോടോ

ണ്; അടുത്തവോക്യം അഗ്നി�യോട്. കോമിയ്ക്കുന്ന–യജ്ഞെത്ത.

7. ആ–പ്രസിദ്ധരോയ.
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സൂക്തം 18.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ഇന്ദ്ര, നിെന്നത്തോൻസ്തുതിച്ചല്ല�യോ �നടി,

നന്ദ്യങ്ങെളോട്ടുക്കുഞങ്ങൾതൻ തോതരും?

നിങ്കലു�ണ്ടോ,മൽക്കറവുപയ്യശ്വങ്ങൾ;

നീ �ദവകോമന്നു നല്കും തു�ലോം ധനം! (1)

ഭൂരിഭോര്യൻ പുരോൻ�പോെല നീ ദീപ്തിമോൻ;

ദൂരദർശി മഘവോ�വ, മനീഷി നീ

�സ്തോതോവി�നകുക, െപോന്നശ്വ�ഗോക്കെള!

ബ്ഭൂതിയ്ക്കണയ്ക്ക, നീ ത്വൽക്കോമെരങ്ങെള! (2)

ഇന്ദ്ര,ഭവോങ്കലിണക്കുെത്തോെടത്തുന്നു,

നന്ദിയ്ക്കുമി�ദ്ദവകോമസ്ത�വോക്തികൾ:

ഇ�ങ്ങോട്ടണയെട്ട, നിൻധനത്തിൻ വഴി;

ഞങ്ങൾസുഖത്തിെലത്തോവൂ, ഭവൽസ്തവോൽ! (3)

വിട്ടൂ വസിഷ്ഠൻസ്തവെത്ത, നൽപ്പൂല്ലിെല–

ഗ്ഗൃഷ്ടിെയ�പ്പോ�ല ഭവോെനക്കറക്കുവോൻ.

എൻനരെരോെക്ക, നീ �ഗോപതിെയ�ന്നോതു;–

മിന്ദ്രൻ വരെട്ട, യീ നമ്മുെട വോഴ്ത്തലിൽ! (4)

ആഴം നികത്തിസ്സുതരമോക്കീ, െപരും

�തോയെത്തയും സ്തുത്യനിന്ദ്രൻസുദോസ്സിനോയ്;

ഏറ്റു വലിച്ച ശോപോപവോദങ്ങെള

മോറ്റി,യുചഥെന്റയോർകളിെലത്തിയ്ക്കുവൻ! (5)

ക്രത്വഭീജ്ഞൻപു�രോഗോമിയോം തുർവശൻ

സ്വത്തിനോയ് മത്സ്യം നി�രോധിെയ്ക്ക, �യോധരും

നന്നോയ്ത്തുണച്ചൂ ഭൃഗുക്കളും; �കോറിനോൻ,

വന്ന രണ്ടോളിൽസ്സോഖോെവസ്സഖോവിവൻ! (6)

നന്ദി പൂണ്ടോര്യെന്റ �ഗോക്കെളദ്ദുഷ്ടരിൽ–

നിന്നടർെചയ്തനയിച്ച ഹന്തോവിെന

വോഴ്ത്തിവരുന്നൂ, സുമുഖർ പചിപ്പവർ

വോയ്  ചവർ െകോമ്പു�കെക്കോ�ണ്ടോർ ശിവശങ്കരർ! (7)

ദുഷ്ടോശയർ മൂഢർ െവള്ളം കയറ്റുവോൻ

െവട്ടിപ്പിളർത്തോർ, തഴച്ച പരൂഷ്ണിെയ

ശിഷ്ടൻ നിലം പൂകി; ചോയമോനൻ കവി

വിട്ടു മണ്ടി,പ്പശു�പോ�ല കിടക്കയോയ് ! (8)

�ന�ര പിഴയ്ക്കോെതോഴുകീ, പരൂഷ്ണി; �പോയ്

�ച്ച�രണ്ടിടെത്തത്തി, പള്ളിക്കുതിരയും;

ഇന്ദ്രൻസുദോസ്സിന്നു കീെഴ്പടുത്തീ, ഭൂവി
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നിന്നു പുലമ്പും സപുത്രരോം മോറ്റോെര! (9)

നൽപ്പുല്ലിനോയ്�ഗ്ഗോപനില്ലോത്ത �ഗോക്കൾ�പോ

ല,പ്പൃശ്നി വിട്ട മരുത്തുക്കൾകൂട്ടമോയ്

തൻപ്രതിജ്ഞെയ്ക്കോത്തണഞ്ഞൂ,സഖോവിങ്ക;–

ലിമ്പ�മോെടത്തീ, നിയുത്തുകളും ദ്രുതം! (10)

രോജോവവൻ യശസ്സിന്നി,രു�വകർണ്ണ–

രോജ്യത്തിെലയിരുപെത്തോന്നു �പരുമോയ്,

സോരൻ ഗൃ�ഹ ദർഭെയ�പ്പോലരിയ�വ

ശൂരനിന്ദ്രനിവർ�ക്കകി,യനുജ്ഞയും! (11)

അത്രയല്ലിന്ദ്രൻശ്രുതെന,ക്കവഷെന,

വൃദ്ധെന, ദ്രുഹ്യെവ െവള്ളത്തിൽ മുക്കിനോൻ;

ത്വൽക്കോമര�പ്പോൾസ്സഖോക്കളുമോയ്ത്തീർന്നു,

സഖ്യലബ്ധിയ്ക്കോയ്ബ്ഭവോെനസ്തുതിയോൽ! (12)

അക്കൂട്ടർതന്നുറപ്പുറ്റ പൂരങ്ങളും

ചിെക്കന്നുടച്ചോൻ, ബലോലിന്ദ്ര�നെഴോ�ട;

ആനവൻതൻ ധനം തൃത്സുവി�ന്നകിനോൻ;

ആജിയിൽ െവല്ക, മുഷ്�തോളം നരെന നോം! (13)

ആറുമറുപതും �ചരുമറുപത്തി–

യോറോയിരം�പരനുദ്രുഹ്യുവീരരും

ഒന്നിച്ചുറങ്ങി, �ഗോക്കൾക്കോയ്  ക്കൃതോർച്ചങ്കൽ

വന്നുട്ടി;–െതോക്കയുമിന്ദ്രെന്റ വീര്യമോം! (14)

ദുസ്സഖ്യവും വൻദുരയും നിമിത്തമ–

ത്തൃത്സുക്കളിന്ദ്ര�നോ�ടെറ്റോരുമ്പോെടോ�ട,

കീ�ഴ്പോെട്ടോലിയ്ക്കും ജലങ്ങൾ �പോ�ലോടിനോർ;

�കോെപ്പോെക്ക വിട്ടോർ, സുദോസെനതിർക്കയോൽ! (15)

കോച്ചിനോ,നിന്ദ്രെനക്കൂസോെതോരുെമ്പട്ട,

കോച്ചുപോൽ �മോന്തുന്ന വീരവി�ദ്രോഹിെയ;

മൂർച്ച െകടുത്തിനോനിന്ദ്രനമിത്രന്നു;

പോച്ചിലിൻപോതയിൽ�ക്കറീ, തിരിച്ചവൻ! (16)

നിസ്വെനെക്കോണ്ടു െചയ്യിച്ചു, മഹോദോന;–

മോടിെനെക്കോണ്ടു െകോല്ലിച്ചു, സിംഹോഗ്ര്യെന;

�കോണുകൾ തൂശിയോൽെച്ചത്തിച്ചു, വജ്രവോൻ;

�വണുന്നെതോെക്കസ്സുദോസ്സിന്നു നല്കിനോൻ! (17)

കീെഴ്പോട്ടുവ�ല്ലോ, വളെര പ്രതീപർ �ത;

കീഴിലോക്കുെകോ,രുെമ്പട്ട �ഭദെനയും:

വോഴ്ത്തും ജനങ്ങെള �ദ്രോഹിപ്പതു,ണ്ടവൻ;

വീഴ്ത്തുക,വങ്കൽക്കടുംവജ്രമിന്ദ്ര, നീ! (18)

�മോദെപ്പടുത്തീ, യമുന, തൃത്സുക്കളും
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�ഭദെനയി�പ്പോരിൽ മർദ്ദിച്ച വജ്രെയ;

ശിഗ്ര്വജയക്ഷുപ്രജകൾ തദോ തിരു–

മുല്ക്കോഴ്ചെവച്ചോർ, തുരംഗത്തലകെള! (19)

എത്രെയന്നില്ലിന്ദ്ര, �ത പണ്ടുമിന്നുമു–

ള്ളർത്ഥവുമൻപു,മുഷസ്സുകൾ�പോല�വ:

മർദ്ദിതന്നോയ്, മന്യമോനജൻ �ദവക;–

നദ്രൗ സ്വയം െകോന്നു, നീ ശംബരെനയും! (20)

ത്വൽക്കോമരോയ് വോഴ്ത്തിവന്നുവ�ല്ലോ, ഗൃഹം

പുക്കുപരോശരൻ, ശക്തി, വസിഷ്ഠനും:

രക്ഷിയോം നിൻ നുതി വിസ്മരിയ്ക്കില്ലിവ;–

രച്ഛദിനങ്ങൾ വരുന്നു, സൂരികളിൽ! (21)

�ദവവൽപൗത്രൻസുദോസ്സു�പജവനൻ

സ്തീവദ്രഥം രണ്ടിരുനൂറു�ഗോെവോടും

തന്നത�ഗ്ന, വലംെവയ്ക്കുവൻ, �ഹോതോവു

മന്ദിരം�പോെല, സ്തുതിയ്ക്കയോൽത്തക്കഞോൻ! (22)

ആെകപ്രശസ്തമോയ്�പ്പജവനൻസുദോ–

�സ്സകിയ നോലു െപോൻ�കോപ്പണിവോജികൾ,

പഞ്ഞത്തിലുമൃജുയോനർ ദൃഢോംഘ്രികൾ

കുഞ്ഞിൻ പുകൾക്കോയ് വഹിപ്പു, കുഞ്ഞോയ മോം! (23)

തൻപുകൾ വൻന�ഭോഭൂക്കളിൽപ്പോകിയ,

മുെമ്പന്നു മുമ്പന്നു െവച്ച വദോന്യെന

പോ�രഴുമിന്ദ്രെന�പ്പോെല സ്തുതിപ്പതു–

ണ്ടോ;–റുകൾ യുധ്യോമധിെയ വീഴ്ത്തി,ര�ണ! (24)

�നതൃമരുത്തുക്ക�ള, ഇസ്സുദോസ്സില–

ത്തോതദി�വോദോസനിൽ�പ്പോലിണങ്ങുവിൻ:

കോക്കുവിൻ, �പജവനെന്റ�ഗഹം; സദോ

വോയ്ക്കെട്ട, വോടോെതയ�ച്ചർച്ഛവിൻ ബലം! (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
1. നന്ദ്യങ്ങൾ–ധനങ്ങൾ.

2. ഒരു രോജോവിന്നു വളെരബ്ഭോര്യമോെരന്ന�പോെല, അങ്ങയ്ക്കു വളെര ദീപ്തി (ജ്വോല)

കളുണ്ട്. ഭൂതിയ്ക്കു്–സമ്പത്തു �നടോൻ. അണയ്ക്ക=മൂർച്ചകൂട്ടുക.

3. നന്ദിയ്ക്കും=�മോദിക്കുന്ന. ഇ�ങ്ങോട്ട്–ഞങ്ങളുെട മുമ്പിെലയ്ക്കു്. ഭവൽസ്തവോൽ=

ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കുന്നതിനോൽ.

4. നൽപ്പുല്ലിെല (ധോരോളം പുല്ലിട്ടിട്ടുള്ള െതോഴുത്തിൽ നില്ക്കുന്ന) ഗൃഷ്ടിെയ (െപറ്റ പയ്യി

െന) കറക്കോൻ �പക്കുട്ടിെയ വിടുന്നതു�പോെല, യോഗശോലയിൽ �മവുന്ന ഭോ

വോെനക്കറക്കുവോൻ (ഭവോങ്കൽനിന്ന് അഭീഷ്ടം �നടോൻ) വസിഷ്ഠൻസ്തവെത്തവി

ട്ടു. എൻനരൻ=എെന്റ ആളുകൾ. �ഗോപതി=�ഗോക്കളുെട ഉടമസ്ഥൻ. ഓതം–
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പറയോറുണ്ട്. നോലോംപോദം പ�രോക്ഷസ്തുതി: വോഴ്ത്തലിൽ–�സ്തോത്രം �കൾപ്പോെന

ന്നർത്ഥം.

5. സുതരം=സു�ഖന കടക്കോവുന്നത്. െപരും�തോയം–ശത്രുക്കൾ കരെവട്ടിപ്പിളർ
ത്ത പരൂഷ്ണീനദിയിൽനിന്നുണ്ടോയ െവള്ളെപ്പോക്കം. സുദോസ്സ്–രോജോവ്. ശോപോ

പവോദങ്ങൾ–വിശ്വരൂപെന്റ ശോപവും അപവോദവും. ഉചഥൻ–ഒരിന്ദ്രഭക്തൻ.

ഇന്ദ്രെന ബോധിച്ച ബ്രഹ്മഹത്യെയ നദികളിലും മറ്റും പകർത്തി, ഇന്ദ്രൻ പോപമു

ക്തനോയി എന്നകഥയോയിരിയ്ക്കോം, ഇതിൽസൂചിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. അവൻ–ഇന്ദ്രൻ.

6. ക്രത്വഭിജ്ഞൻ–യജ്ഞകുശലൻ. പു�രോഗോമി=മുമ്പൻ. തുർവശൻ–രോജോവ്.

സ്വത്തിനോയ് –ധനലോഭത്തിന്ന്. മത്സ്യം–മത്സ്യെമന്ന രോജ്യം. �യോധരും ഭൃഗു

ക്കളും മത്സ്യരോജ്യം വളഞ്ഞ്സ് തുർവശനും രക്ഷയ്ക്കു് ഇന്ദ്രെന പ്രോപിച്ചു; രണ്ടു�പ

രിൽസഖോവിെന (തുർവശെന) വൻ (ഇന്ദ്രൻ) �കറ്റിനോൻ–യുദ്ധോപത്തിൽനിന്നു

കരക�യറ്റി.

7. ആര്യെന്റ–കർമ്മശീലെന്റ ആനയിച്ച–വീണ്ടുെകോണ്ടു�പോന്ന. ഹന്തോവിെന–

ദുഷ്ടെര വധിച്ച ഇന്ദ്രെന. ഇന്ദ്രൻ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കെള വധിച്ചോണു്, �ഗോ

ക്കെള ആനയിച്ചത് വോയ്ചവർ–തപഃപ്രവൃദ്ധർ. െകോമ്പു �കെക്കോ�ണ്ടോർ–

െചോറിയോൻ കൃഷ്ണമൃഗെക്കോമ്പു കയ്യിൽ െവച്ച ദീക്ഷിതന്മോർ. ശിവശങ്കരർ–

യജ്ഞംെകോണ്ടു �ലോകത്തിന്നു നന്മയുളവോക്കുന്നവർ.

8. ദുഷ്ടോശയർ–സൂദോസ്സുെന്റ ശത്രുക്കൾ. ശിഷ്ടൻ–ഇന്ദ്രപ്രസോദത്തോൽ �ശ്രയസ്സു

�വടിയ സുദോസ്സ്. നീലം പൂകി–െവള്ളക്കയറ്റത്തിൽ െപട്ടു�പോയില്ല. ചോയമോ

നൻകവി–ചയമോനെന്റപുത്രനോയകവീ, സുദോസ്സിെന്റ�വരി; കവി എന്നോണ്,

അയോളുെട �പർ. വിട്ടു–�പോർക്കളത്തിൽനിന്ന്. പശു–യോഗത്തിൽ വിധിയ്ക്കെപ്പ

ട്ട പ്രോണി. കിടക്കയോയ്–സദോസ്സിനോൽ വിധിയ്ക്കെപ്പട്ടു.

9. ഇന്ദ്രൻ പരൂഷ്ണിയുെട പിളർത്ത തീരങ്ങൾ കൂട്ടി�ച്ചർത്തു. പള്ളിക്കുതിര–

സുദോസ്സിെന്റഅശ്വം.

10. പൃശ്നിവിട്ട–അമ്മ പറഞ്ഞയച്ച. തൻപ്രതിജ്ഞെയ്ക്കോത്ത്–�വണ്ട�പ്പോൾ ഇന്ദ്രെന

സഹോയിച്ചുെകോള്ളോെമന്നതങ്ങളുെടപ്രതിജ്ഞയനുസരിച്ച്,സഖോവിങ്കൽ (ഇന്ദ്ര

ങ്കൽ)അണഞ്ഞു;നല്ലപുല്ലു�ള്ളടത്ത് �മയോൻ, ഇടയനില്ലോത്തമോടുകൾസ്വച്ഛന്ദം

അണയുന്നതു�പോെല. നിയുത്തുക്കൾ–മരുത്തുക്കളുെടഅശ്വങ്ങൾ.

11. രോജോവവൻ–െപോരുതുന്ന സുദോസ്സ്. യശസ്സിന്ന്–കീർത്തി കോംക്ഷിച്ച്. ഇരു

�വകർണ്ണരോജ്യം–പരൂഷ്ണിയുെട ഇരുകരകളിലുള്ള�വകർണ്ണെമന്ന രണ്ടു രോ

ജ്യം. സോരൻ–െകല്പൻ; യുവോവോയഅധ്വര്യു ഗൃ�ഹ (യോഗശോലയിൽ) ദർഭ അരി

യുന്നതു�പോെല, സുദോസ്സ് ശത്രുക്കെള അരിയ�വ. ഇവർക്ക്–മരുത്തുക്കൾക്ക്.

അനുജ്ഞയും ഏകി–സുദോസ്സിെന സഹോയിപ്പോനോയി െപോരുതിെക്കോൾവോൻ

അനുമതിെകോടുക്കുകയും െചയ്തു.

12. ശ്രുതൻ, കവഷൻ, വൃദ്ധൻ, ദ്രുഷ്യുഎന്നിവർസുദോസ്സിെന്റശത്രുക്കളോണ് ഉത്തരോർ

ദ്ധം പ്രത്യക്ഷസ്തുതി:

13. അക്കൂട്ടർ–ശ്രുത–കവഷ–വൃദ്ധ–ദ്രഹ്യുക്കൾ, ഏെഴോ�ട–ഏഴു മതിലുക�ളോടുകൂ
ടി; മതിലുകളും ഉടച്ചു. ആനവൻ–അനുവിെന്റ പുത്രൻ; അനു ഒരസുരൻ. തൃത്സു

–ഒരു രോജോവ്, നോം–ഇപ്രകോരം ഇന്ദ്രെന സ്തുതിയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ മു�ഷ്കോതും നരെന

(�വരിെയ)ആജിയിൽ (യുദ്ധത്തിൽ) െവല്ലുമോറോകണം!
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14. അനുവുെന്റയും ദ്രുഹ്യുവിെന്റയും അറുപത്തോറോയിരത്തിഅറുപത്തോറ് വീരന്മോരും

(ഭടന്മോരും) �ഗോക്കൾക്കോയ് (�ഗോഹരണത്തിന്നോയി) കൃതോർച്ചങ്കൽ (ഇന്ദ്രെന

പൂജിച്ച സുദോസ്സിെന്റ അടുക്കൽ  ) വന്നിട്ട് (യുദ്ധത്തിനു വന്നിട്ട് ) ഒന്നിച്ചുറങ്ങി–

െകോല്ലെപ്പട്ടു.

15. ഇന്ദ്രനോൽഅനുഗ്രഹിക്കെപ്പട്ട തൃത്സുക്കൾ ദുസ്സഖ്യ (ദുർജ്ജനസമ്പർക്ക)ത്തോലും

വലിയ ദുരയോലും പിന്നീെടോരിക്കലും ഇന്ദ്ര�നോട് യുദ്ധത്തി�നറ്റു; എന്നി�ട്ടോ, �തോ

റ്റ് ഒരുമ്പോെടോ�ട ഓടി: സിദോസൻ എതിർത്തതിനോൽ �കോെപ്പോെക്ക (മുതെല

ല്ലോം) ത്യജിയ്ക്കുക (സദോസ്സിന്നുസമർപ്പിയ്ക്കുക)യും െചയ്തു.

16. വീര�ദ്രോഹി (വീരനോയ സുദോസെന ഉപദ്രിവിച്ചിരുന്നവൻ) ഇന്ദ്രെനക്കൂസോെത

(യജ്ഞംെചയ്യോെത) കോച്ചുപോൽ (കുറുക്കിയപോൽ) സ്വയം �മോന്തുന്നവനോയിരു

ന്നു; ഒരുെമ്പട്ട (യു�ദ്ധോദ്യുക്തനോയ) അവെന ഇന്ദ്രൻ കോച്ചിനോൻ– െകോന്നുകള

ഞ്ഞു. അമിത്രന്നു മൂർച്ച െകടുത്തിനോൻ–ശത്രുവിെന ചുണെകട്ടവനോക്കി. അവൻ

(ശത്രു) തിരിച്ചു പോച്ചിലിൻപോതയിൽ �കറി–പോഞ്ഞുതുടങ്ങി.

17. ഇന്ദ്രെന്റഅദ്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ: നിസ്വൻ=ദരിദ്രൻ. സിംഹോഗ്ര്യൻ–സിംഹങ്ങളിൽ
വയസ്സുെകോണ്ടു മുമ്പൻ, വൃദ്ധസിംഹം. �കോണുകൾ–യൂപത്തിെന്റയും മറ്റും. �വ

ണുന്നെതോെക്ക–സർവ�ഭോഗ്യങ്ങളും.

18. പ്രതീപർ=ശത്രുക്കൾ. �ത=അങ്ങയ്ക്ക്. �ദദൻ–സുദോസ്സിെന്റ ഒരു ശത്രു. വോഴ്ത്തും–
ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കുന്ന.

19. യമുന–യമുനോതീരത്തിെല ആളുകളും. മർദ്ദിച്ച–വധിച്ച. ശിഗ്ര്വ ജയക്ഷു

പ്രജകൾ=ശിഗ്രു, അജം, യക്ഷു എന്നീ പ്ര�ദശങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ. തദോ–

�ഭദവധോവസരത്തിൽ. തുരംഗത്തലകെള–യുദ്ധത്തിൽ വധിയ്ക്കെപ്പട്ട കുതിരക

ളുെട തലകെള ഇന്ദ്രന്നുതിരുമുല്ക്കോഴ്ചെവച്ചു.

20. �ത (അങ്ങയ്ക്കു) പണ്ടുമിന്നുമുള്ള അർത്ഥവും (ധനവും) അൻപും (അനുഗ്രഹബുദ്ധി

യും) എത്രെയന്നില്ല–ഉഷസ്സുകൾ�പോെല അസം�ഖ്യയങ്ങളോകുന്നു. മന്യമോന

ജൻ �ദവകൻ മർദ്ദിതനോയ്–മന്യമോനെന്റ പുത്രൻ �ദവകൻ (ഒരു ശത്രു) അങ്ങ

യോൽ വിധിയ്ക്കെപ്പട്ടു. അദ്രൗ–മലയിൽെവച്ച്.

21. നിൻനുതി=അങ്ങെയസ്തുതിയ്ക്കൽ,യജിയ്ക്കൽ. സൂരികളിൽ–ഈ�സ്തോതോക്കളിൽ

അച്ഛദിനങ്ങൾ (സുദിനങ്ങൾ) വരുന്നു; ഭവോെന നിത്യം സ്തുതിയ്ക്കുന്നതിനോൽ പരോ

ശരോദികൾക്കുസർവ്വദിവസങ്ങളും സുദിനങ്ങളോകുന്നു.

22. �ദവവൽപൗത്രൻ–�ദവവോൻ എന്ന രോജോവിെന്റ പുത്രൻ, പീജവനൻ; പിജ

വനെന്റ പുത്രൻ (�പജവനൻ) സുദോസ്സു്. സ്ത്രീവദ്രഥം=സ്ത്രീക�ളോകൂടിയ രഥം.

വധൂസംയുക്തങ്ങളോയ രണ്ടു�തരുകളും, ഇരുനൂറു�ഗോക്കെളയും ഇന്ദ്രെനസ്തുതിയ്ക്ക

യോൽ തക്ക (അർഹനോയ) എനിയ്ക്കു സുദോസ്സു് തന്നു; അതിെന (ആദോനെത്ത)

ഞോൻ, മന്ദിരെത്ത (യജ്ഞഗൃഹെത്ത) �ഹോതോെവന്ന�പോെല വലംെവയ്ക്കുന്നു.

ഇത് ഇവിെട അഗ്നി�യോടു പറഞ്ഞത്, അഗ്നിയുെട സർവ�ദവമുഖ്യത്വം പ്രതിപോ

ദിപ്പോനോണ്: ഇന്ദ്രനോന�ല്ലോ,ഈസൂക്തത്തിെന്റ �ദവത.

23. ആെക പ്രശസ്തമോയ്–ശ്രദ്ധമുതലോയ ദോനോംഗങ്ങളുെട തിക�വോ�ട, പഞ്ഞത്തി

ലുമൃജൂയോനർ–തീര കിട്ടോഞ്ഞോലും(?) �ന�ര നടക്കുന്നവ. ദൃഢോംഘ്രികൾ=

കോലുകൾക്കുറപ്പുള്ളവ. കുഞ്ഞിൻ–മകെന്റ. കുഞ്ഞോയ–മകെനന്ന�പോെല പോ

ലനീയനോയ: മോം=എെന്ന, വസിഷ്ഠെന.
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24. മുമ്പന്നുമുമ്പന്നുെവച്ച–�ശ്രഷ്ഠന്മോർക്ക്ആദ്യമോദ്യം ധനം നീക്കിെവച്ച, െകോടുത്ത.

വദോന്യൻ–ദോനശീലനോയ സുദോസ്സ്. യുധ്യോമധിെയ (സുദോസ്സിെന്റ ഒരു ശത്രുവി

െന) ര�ണ (യുദ്ധത്തിനിടയിൽ)ആറുകൾ (നദികൾ) വീഴ്ത്തീ–െകോന്നു.

25. �നതൃമരുത്തുക്കൾ=�നതോക്കലോയ മരുത്തുക്കൾ. അത്തോരദി�വോദോസൻ–

സുദോവിെന്റഅച്ഛനോയദി�വോദോസൻ: പിജവനെന്റമെറ്റോരു �പരോണ്, ദി�വോദോ

സൻ. അ�ച്ചർച്ഛുവിൻ–പരിചരണകോമനോയ സുദോസ്സിെന്റ ബലം വോടോെത(ക്ഷ

യിയ്ക്കോെത) വോയ്ക്കെട്ട.



180 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 2]

സൂക്തം 19.
ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

െകോമ്പു കൂർത്തവൃക്ഷം�പോലുഗ്ര�നകനോയ്–

സ്സംപതിപ്പിയ്ക്കും, സപത്നെരെയോെക്കയും;

ലുബ്ധെന്റ ഭൂരിയോം സമ്പത്തടക്കിടും;

വിത്ത�മകും, തു�ലോം നീർ പിഴി�വോനു നീ! (1)
നിയ്യിന്ദ്ര, രക്ഷിച്ചരുളിയ�ല്ലോ, തിരു–

െമയ്യോലുപചരിച്ചോ,ജിയിൽക്കുത്സെന:

ഇയ്യർജ്ജനീസുത�ന്നകോൻ, വഴങ്ങിച്ചു;

നി�യ്യറ്റവും ദോസശൂഷ്ണകുയവെര! (2)
സർവഥോ കോത്തുരക്ഷിച്ചു, ധൃ�ഷ്ണോ, ഭവോൻ

ഹവ്യമർപ്പിച്ച സുദോസ്സിെനെക്കല്പിനോൽ;

�പോരിൽ നീ പോലിച്ചു, പോടങ്ങൾ �നടുവോൻ

പൗരുകുത്സിത്രസദസ്യുപൂരുക്കെള! (3)
മോനുഷ�സ്നഹിതൻ, മരുദ്യുക്തനോയ് ര�ണ

മോറ്റെരെയോട്ടല്ല െകോന്നു, ഹര്യശ്വ, നീ:

ദസ്യുചുമരിധുനികെള �ഹതിയോൽ–

സ്സുസ്വോപരോക്കീ, ദഭീതിയ്ക്കു�വണ്ടി നീ! (4)
അത്രയോം വജ്രവൻ, നിൻബല:–െമണ്മതും

പെത്തോമ്പതും പുരെമോപ്പം (പിളർത്തു) നീ

തത്രനൂറോമതിൽ�ക്കറീ, വസിയ്ക്കുവോൻ!

വൃത്രെനെക്കോന്നൂ; നമുചിെയെക്കോന്നൂനീ! (5)
ഇന്ദ്ര, ബലവൻ, നശിയ്ക്കോ, മഖോന്നങ്ങൾ

തന്നസുദോസ്സിന്നു നീ�യകിയ ധനം;

പൂട്ടോം, വൃക്ഷൻ, �ത വൃക്ഷോശ്വദ്വയെത്തഞോൻ;

�സ്തോത്രങ്ങൾ നിങ്കെലത്ത�ട്ട, ശതക്ര�തോ! (6)
ഇത്തദ�ന്വഷത്തിെലങ്ങൾ പരദ്രവ്യ–

ഹർത്തോക്കളോം െകോലയോളർക്കടെങ്ങോലോ:

നിർബോധെമങ്ങെളപ്പോലിയ്ക്ക, ഹര്യശ്വ;

നിൻപ്രിയരോെക,ങ്ങൾ വിജ്ഞരിലൂർജ്ജിത! (7)
അങ്ങെയ�ത്തടി സ്തുതിയ്ക്കുെമങ്ങൾ ഗൃ�ഹ

ചങ്ങോതിമോരോയ് പ്രിയരോയ്സ്സുഖിയ്ക്കണം!

തുവർശയോദ്വെരപ്പോട്ടിലോ�ക്കണ�മ,

ഭവ്യം സുദോസ്സിന്നിയറ്റുവോനിന്ദ്ര, നീ! (8)
നിെന്നത്തിരഞ്ഞു,ക്ഥദക്ഷെരങ്ങളുടൻ–

തെന്ന െചോല്ലുന്നതുണ്ടു,ക്ഥങ്ങൾസോമ്പ്രദം

ലുബ്ധെരെക്കോംണ്ടും�മകിച്ചൂ ഭവൽസ്കവോൽ;

മിത്രതെയ്ക്കങ്ങെള�ക്കെക്കോള്ളുകി,ന്ദ്ര, നീ! (9)
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അങ്ങയ്ക്കുഹവ്യങ്ങ�ളകുമീ �നതോക്ക–

െളങ്ങളിൽ�ച്ചർന്നിരിയ്ക്കുന്നു, �നതൃതമ:

മംഗളം നല്കുകി,വർക്കിന്ദ്ര, �പോരിൽ നീ;

ചങ്ങോതിയോക; രക്ഷിയ്ക്ക, ശൂരൻ ഭവോൻ! (10)

ആദ്യ വോഴ്ത്തെപ്പടും നീ നുതി �കട്ടിന്ദ്ര,

വർദ്ധിയ്ക്ക, രക്ഷയോൽശ്ശൂര, െമയ്യോലു�മ;

എത്തിയ്ക്കുെക,ങ്ങൾക്കു െകോറ്റും ഗൃഹങ്ങളും;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,�പ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: വൃഷം�പോലുഗ്രൻ –ഒരു കോള�പോെല ഭയങ്കരനോയ നീ സംപതിപ്പി

യ്ക്കും–സ്ഥോനഭ്രഷ്ടരോക്കും. സപത്നർ=ശത്രുക്കൾ. ലുബ്ധെന്റ–അയഷ്ടോവിെന്റ. നീർ–

�സോമരസം.

2. ഉപചരിച്ച്=ശുശ്രൂഷിച്ച്, സഹോയിച്ച്. അർജ്ജുനി–കുത്സെന്റഅമ്മയുെട �പർ. ദോസ–

ശൂഷ്ണ–കുയവർ–മൂന്നസുരന്മോർ. ഏകോൻ–ധനം െകോടുക്കോൻ.

3. പൗരുകത്സിത്രസദസ്യുപൂരുക്കെള–പുരുകുത്സപുത്രനോയ ത്രസദസ്സ്യവിെനയും പൂരുവി

െനയും.

4. ഒട്ടല്ല െകോന്നു=വളെര�പ്പെര വധിച്ചു. ദസ്യ–ചുമരി–ധുനികൾ –മുന്നസുരന്മോർ. �ഹ
തി–വജ്രം. സുസ്വോപരോക്കി=നന്നോയുറക്കി, െകോന്നു. ദഭീതി–ഒരു രോജർഷി.

5. നിൻബലം അത്രയോം–അത്ര മികച്ചതോണ്. എണ്പതും പെത്തോമ്പതും പൂരം–

ശംബരെന്റ െതോണ്ണൂെറ്റോമ്പതു പൂരികൾ.

6. മഖോന്നങ്ങൾ=യജ്ഞവുംഹവിസ്സും. വൃഷൻ–�ഹ വൃക്ഷോ�വ. �ത–അ�ങ്ങയ്ക്കു് ഇ�ങ്ങോ

ട്ടു �പോരോൻ. വൃക്ഷോശ്വദ്വയെത്ത–വൃക്ഷോക്കലോയഹരികെളഞോൻ പൂട്ടോം.

7. ഇത്തദ�ന്വഷത്തിൽ–ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെന �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ട് അങ്ങെയ �തടുന്നതി

നിടയിൽ. അടെങ്ങോലോ–കീെഴ്പട്ടു�പോകരുത്. ഊർജ്ജിത=ബലവോ�ന എങ്ങൾ വി

ജ്ഞരിൽ (�സ്തോതോക്കളിൽ െവച്ചു) നിൻപ്രിയരോയിത്തീരെട്ട.

8. ദി�വോദോസിന് (ഞങ്ങളുെട രോജോവോയ ദി�വോദോസന്നു) ഭവ്യം (നന്മ)ഏകുവോൻനീ തുർ
വശൻ, യദ്വൻ എന്നീ രോജോക്കന്മോെര വശത്തോക്കണം.

9. ഉക്ഥദക്ഷൻ–ഉക്ഥം െചോല്ലുന്നതിൽനിപുണന്മോരോയ,ഞങ്ങൾഭോവോെനസ്തുതിച്ചു, ലു
ബ്ധെരെക്കോണ്ടും ഏകിച്ചൂ–ധനം െകോടുപ്പിച്ചു; ഭവൽസ്തുതി പ്രഭോവത്തോൽ ഞങ്ങൾക്കു

ലുബ്ധൻമോരും ധന തന്നിരിയ്ക്കുന്നു. മിത്രത=സഖ്യം.

10. �ചർന്നിരിയ്ക്കുന്നു–അനുകൂലരോയിരിയ്ക്കുന്നു.
11. രക്ഷയോലും െമയ്യോലും വർദ്ധിയ്ക്ക–രക്ഷെയയും �ദഹെത്തയും വളർത്തുക.

രണ്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 20.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഓജസ്സും �തജസ്സുമിയന്നഇന്ദ്രൻ വീര്യത്തിന്നോണ്, ജനിച്ചത്. െചയ്യോൻ നിശ്ച

യിച്ചത് മനുഷ്യഹിതൻ െചയ്യും. യുവോവു രക്ഷക�ളോെട യോഗശലയിൽ വരും; വമ്പി

ച്ച പോപത്തിൽനിന്നു�പോലും നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കും. (1)
ഇന്ദ്രൻ വളർന്നു വൃത്രെന െകോന്നു. വീരൻ �സ്തോതോവിെന ഉടൻ രക്ഷയോൽ

പോലിച്ചു. സുദോസ്സിന്നു രോജ്യം നല്കി. ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു ധനം വീണ്ടും വീണ്ടും െകോടു

ത്തു. (2)
പിന്മോറോെത �പോരോടുന്ന �യോദ്ധോവ്, െപോരുതുന്ന ശൂരൻ, പ്രകൃത്യോ വളെര

�പ്പെരകീഴമർത്തുന്നവൻ,കീഴമർത്തെപ്പടോത്തബലവോൻ–ഇങ്ങെനയുള്ളഇന്ദ്രൻ

പടക്കെള പതറിയ്ക്കും, പകെരെയല്ലോം െകോല്ലും! (3)
ഇന്ദ്ര, ബഹുധന, ഭവോൻ മഹത്ത്വംെകോണ്ടും കരുത്തുെകോണ്ടും വോനൂഴികൾ

രണ്ടിെനയും നിറച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഹരിയുക്തനോയ ഇന്ദ്രൻ വജ്രെമയ്തു, യജ്ഞങ്ങളിൽ

ഹവി�സ്സോടു �ചരുന്നു. (4)
വൃക്ഷോവു വൃഷോനിെന ജനിപ്പിച്ചതു, യുദ്ധത്തിന�ത്ര: ഈ മനുഷ്യഹിതെന

മഹിള പ്രസവിച്ചു; മനുഷ്യർക്കു �നതോവും,ഈശ്വരനും, പരന്തപനും, �ഗോക്കെള തി

രയുന്നവനും, ധർഷകനുമോണ്, ഇ�ദ്ദഹം! (5)
ഈ ഇന്ദ്രെന്റ �ഘോരമോയ ഹൃദയെത്ത ആർ യജ്ഞങ്ങൾെകോണ്ടോരോധിയ്ക്കു

�മോ, അവന്നുസ്ഥോനഭ്രംശം സംഭവിയ്ക്കില്ല; ക്ഷയവും വരില്ല. പരിചരണമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന

വന്ന്ആയജ്ഞരക്ഷകൻയജ്ഞത്തിൽഅവിർഭവിച്ചു, ധനം കല്പിച്ചുെകോടുക്കും.(6)
ഇന്ദ്ര, കോരണവൻ അനന്തരവന്നു യോെതോന്നു െകോടുക്കു�മോ; �ജ്യഷ്ഠൻ അനു

ജങ്കൽനിന്നു യോെതോന്നു �നടു�മോ; (മകൻ) യോെതോന്നു െകോണ്ടു ദൂരത്തു ജീവിച്ചിരി

യ്ക്കു�മോ; പൂജനീയ, ആ പൂജനീയമോയ, ആ പൂജനീയമോയ ധനം ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു

െകോണ്ടുവന്നോലും! (7)
ഇന്ദ്ര, വജ്രപോ�ണ, യോെതോരുവൻ അങ്ങയ്ക്കു (ഹവിസ്സു) നല്കു�മോ, അവൻ പ്രി

യെപ്പട്ട സഖോവോയി അങ്ങയുെട ദോനത്തിന്നു പോത്രമോകും. ഞങ്ങളും അഹിംസക

നോയ അങ്ങയുെട ഈ നന്മമനസ്സിനോൽ, ധോരോളം അന്നവുമോയി, മനുഷ്യരക്ഷക

മോയ ഗൃഹത്തിൽ മരുവുമോറോകണം! (8)
മഘവോ�വ, ഇതോ,അങ്ങയ്ക്കോയി പിഴിയെപ്പടുന്ന �സോമം നിലവിളിയ്ക്കുന്നു; �സ്തോ

തോവും ഒച്ച മുഴുക്കുന്നു. ശക്ര, ഒരു ധ�നച്ഛഅങ്ങെയസ്തിതിയ്ക്കുന്നഎങ്കൽ വന്നുകൂടി

യിരിയ്ക്കുന്നു; അങ്ങ് �വഗത്തിൽഞങ്ങൾക്കുസമ്പത്തുതരിക! (9)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങയുെട �ചോറുണ്ണുന്നവരോകണം, ഞങ്ങളും, അങ്ങയ്ക്കുസ്വയം ഹവിസ്സ

യയ്ക്കുന്നവരും; അങ്ങെയ സ്തുതിയ്ക്കുന്നന്വന്നു �ശഷിയും ഉണ്ടോയിവരെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വ

സ്തിയോൽപ്പോലിെന, െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
1. വീര്യം–വീരകർമ്മം. മനുഷ്യഹിതൻ, യുവോവ് എന്നിവ ഇന്ദ്രവി�ശഷണങ്ങളോകുന്നു.
3. പടക്കെള–ശത്രു�സന്യങ്ങെള.
4. വജ്രെമയ്തു–വജ്രംെകോണ്ടു�വരികെള പോയിച്ച്.
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5. വൃഷോവ്–കശ്യപൻ. വൃഷോവുെന=ഇന്ദ്രെന. മഹിള–കശ്യപപത്നിയോയഅദിതി.
6. �ഘോരമോയ–ശത്രുക്കളുെട �നർക്ക്. ആ യജ്ഞരക്ഷകൻ–ഇന്ദ്രൻ.

7. യോെതോന്നുെകോണ്ട്–അച്ഛങ്കൽനിന്നു യോെതോന്നു �നടി. ആ–മൂന്നു തരത്തിലുള്ള.

9. ചതയ്ക്കു�മ്പോഴെത്തശ്ശബ്ദം, ഇന്ദ്രെനക്കോണോഞ്ഞു �സോമം നിലവിളിയ്ക്കുന്നതോെണന്ന്

ഉൽ�പ്രക്ഷ. ഒച്ച ഉൽ�പ്രക്ഷ. ഒച്ച മുഴക്കുന്നു–ഉറെക്ക �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു.

10. അങ്ങയുെട–അങ്ങ് തന്നസ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്ന്–എനിയ്ക്കു്.
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സൂക്തം 21.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഗവ്യം �ചത്ത െതളി�സോമം പിഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു: ഇതിൽ പ്രകൃത്യോ സംബ

ന്ധിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രൻ. ഹര്യശ്വ, ഞങ്ങൾ അങ്ങെനെയ യജ്ഞംെകോണ്ട്

ഉണർത്തുന്നു: അങ്ങ് �സോമത്തിെന്റ മത്തിൽഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രം െചവിെക്കോണ്ടോ

ലും! (1)
(യഷ്ടോക്കൾ) യജ്ഞത്തിെലത്തുന്നു; ദർഭ വിരിയ്ക്കുന്നു; യോഗത്തിൽ അമ്മികൾ

കനത്തശബ്ദം പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്നു. ദൂരത്തും �കൾക്കുമോറു ശബ്ദിക്കുന്ന, പുകഴ്ന്ന അമ്മി

ക്കുഴകൾ �നതോക്കളോൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നു് എടുക്കെപ്പടുന്നു. (2)
ശൂരനോയഇന്ദ്ര,അങ്ങ് വൃത്രനോൽആക്രമിയ്ക്കെപ്പട്ട വളെര ജലങ്ങെള ഒഴുകോൻ

വിട്ടു; അവിടുന്നുമൂലം നദികൾ, �തരോളികൾ�പോെല നടെകോണ്ടു. ഉലെകോെക്ക �പ

ടിച്ചു വിറച്ചു! (3)
ഇന്ദ്രൻ മനുഷ്യർക്കു �വണ്ടെതല്ലോമറിഞ്ഞിട്ട്, ആയുധങ്ങളോൽ ഭയംകരനോയി

അവെര വളഞ്ഞു; �നരിട്ടു വിറപ്പിച്ചു; ഇമ്പം പൂണ്ടു മഹിമ�യോെട വജ്രെമടുത്തു വധി

ച്ചു! (4)
ഇന്ദ്ര, രക്ഷസ്സുകൾ ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കില്ല; മഹോബല, രോക്ഷസർ ഞങ്ങെള

ആൾക്കോരിൽനിന്നകറ്റില്ല; െനറിെകട്ട പ്രോണിെയ തന്തിരുവടി അടക്കിെക്കോള്ളും.

ശിശ്ന�ദവന്മോർഞങ്ങളുെട യോഗം �പോക്കിക്കളയരുത് ! (5)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് കർമ്മംെകോണ്ടു മന്നിെന കീഴടക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങയുെട മഹി

മോവു �ലോകങ്ങൾക്കു ലഭ്യമല്ല. അങ്ങ് സ്വന്തം ബലം െകോണ്ടോണ�ല്ലോ, വൃത്രെന

െകോന്നത്; യുദ്ധത്തിൽഅങ്ങെയഹനിപ്പോൻ ശത്രുആളോയതുമില്ല! (6)
അസുരന്മോരുെട�പോലും െകല്പും െകോലയും അളവിൽ അങ്ങയുെട ബലത്തി

െനോത്തില്ല! ഇന്ദ്രൻ െപോരുതി ധനം നല്കും; അന്നം കിട്ടോൻ ആളുകൾ ഇന്ദ്രെന വി

ളിച്ചുവരുന്നു. (7)
ഇന്ദ്ര, �സ്തോതോവു രക്ഷയ്ക്കോയി,ഈശ്വരനോയനിന്തിരുവടിെയവിളിച്ചു;ഞങ്ങൾ

ക്കുവളെരസ്സൗഭോഗ്യം നിന്തിരുവടി തരികയും െചയ്തു. ഒരുനൂറു രക്ഷകളുള്ളവ�ന, നി

ന്തിരുവടിെയ�പ്പോലുള്ള ഒരുവൻ �ദ്രോഹിപ്പോൻ വന്നോൽ,അവെനതടുക്കുകകൂടിെച്ച

യ്തോലും! (8)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങെയ സ്തുതിെകോണ്ടു വളർത്തുന്ന ഞങ്ങൾ എന്നും സഖോക്കളോക

ണം! മഹിമെകോണ്ടു മറുകരയണയ്ക്കുന്നവ�ന, അങ്ങയുെട രക്ഷയോൽ (�സ്തോതോ

ക്കൾ) യുദ്ധത്തിൽഹിംസകരോയ ശത്രുക്കളുെട എതിർപ്പും െകല്പും െകടുത്തെട്ട! (9)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങയുെട �ചോറുണ്ണുന്നവരോകണം, ഞങ്ങളും, അങ്ങയ്ക്കുസ്വയം ഹവിസ്സ

യയ്ക്കുന്നവരും; അങ്ങെയ സ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്നു �ശഷിയും ഉണ്ടോയിവരെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വ

സ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
1. ഗവ്യം=�ഗോരസം. ഹര്യശ്വ എന്നതുമുതൽപ്രത്യക്ഷസ്തുതി: യജ്ഞം–ഹവി�സ്സോ, �സ്തോ

ത്ര�മോ.

4. അവെര–അസുരന്മോെര.



186 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 3]

5. െനറിെകട്ട എന്നതുമുതൽ പ�രോക്ഷവചനം: ശിശ്ന�ദവന്മോർ–വ്യഭിചോരികൾ, ബ്രഹ്മച
ര്യരഹിതർ.

7. ഇന്ദ്രൻഎന്നതുമുതൽ പ�രോ�ക്ഷോക്തി:

9. മറുകര–ശത്രുക്കളുെട�യോ, പോപങ്ങളുെട�യോ.
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സൂക്തം 22.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; വിരോട്ടും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (മോകന്ദമജ്ഞരി)

�ചലിൽപ്പിഴിയു�വോൻ�കകൾെകോണ്ടശ്വെത്ത–

�പ്പോ�ല പിടിച്ചതോമമ്മിക്കുഴ

തൂജിയ �സോമം ഹര്യശ്വ, കുടിയ്ക്കുക–

�ങ്ങ:–കെട്ട,യങ്ങയ്ക്കിതിമ്പമിന്ദ്ര! (1)

യോെതോന്ന,വിെടയ്ക്കു �ചർന്നതോം നെല്ലോരു

മോദകം; ഹര്യശ്വ, ഭൂരിവ�സോ,

യോെതോന്നോൽ മോറ്റോെരെക്കോല്പൂ, നീ;-യ�സ്സോമ–

നീർ തവ മത്തുണ്ടോക്കെട്ട,യിന്ദ്ര! (2)

അങ്ങെയപ്പറ്റി വസിഷ്ഠൻ വദിയ്ക്കുമീ

മംഗളെച്ചോല്ലറിഞ്ഞോലും, െച�മ്മ;

�ഹ മഘവോ�വ, നീയംഗീകരിയ്ക്കുകീ,

മോമക�സ്തോത്രങ്ങളധ്വരത്തിൽ! (3)

നീർ തൂകുമമ്മിതന്നോഹ്വോനം �കൾക്കനീ;

�മധോവി െചോല്ലും സ്തവങ്ങെളയും

�ബോധയ്ക്ക; കൂെടനിന്നുൾക്കോമ്പിൽ െവയ്ക്കയും–

െചയ്തോലു,മിപ്പരിചര്യകെള! (4)

നിെന്നപ്പുകഴ്ത്തൽ നിർത്തില്ല, കുറയ്ക്കില്ല,

നിന്നുെട വീര്യമറിഞ്ഞവർഞോൻ;

എെപ്പോഴും, ഹന്തോവോം നിൻ തിരുനോമെത്ത

നല്പുകളു�ള്ളോ�ന, െചോല്ലുവൻ, ഞോൻ! (5)

ധോരോളം �ത പിഴിയുന്നതുണ്ടോ,ളുകൾ;

സൂരിയുമുന്ദ്ര, ഭവോെനത്ത�ന്ന

ധോരോളം വോഴ്ത്തുന്നുെണ്ട;–ങ്ങളിൽനിന്നു നീ

ദൂരത്തു നില്ക്കരു�തെറ�നരം! (6)

ഇപ്പിഴിയുന്നെതോട്ടുക്കു നിനക്കുതോ;–

നപ്പടി നിെന്ന വളർത്തോനോയ് ഞോൻ

െചോല്ലു�ന്നൻ, �സ്തോത്രവും; ശൂര, നീ മോനുഷർ

െക്കല്ലോവിധത്തിലുമോഹ്വോതവ്യൻ! (7)

സ്തുത്യനോയുള്ള ഭവോെന്റ മഹത്ത്വ�മോ,

വിത്ത�മോ, തോവകവീര്യംതോ�നോ

ചിെക്കന്നു�കവരികിെല്ലോ,രുത്തന്നുമി–

ങ്ങുഗ്ര, ദർശിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുമിന്ദ്ര! (8)

അന്നുമിന്നും സ്തവം തീർത്ത വിപ്രർഷികൾ–

െക്കന്ന�പോെലങ്ങൾക്കും നിൻനൽസ്സഖ്യം

സിദ്ധിയ്ക്കുമോറോക; ഞങ്ങെളെയെപ്പോഴും
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‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിനി,ന്ദ്ര, നിങ്ങൾ!’ (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
1. അശ്വെത്ത�പ്പോെല–കടിഞ്ഞോണുകൾെകോണ്ടു കുതിരെയന്ന�പോെല. അങ്ങ്=

ഭവോൻ.

2. �ചർന്നതോം=അനുരൂപമോയ. മോദകം–മദകരദ്രവ്യം. യോെതോന്നോൽ–

യോെതോന്നു കുടിച്ചിട്ട്.

3. വസിഷ്ഠൻ–ഞോൻ. മംഗളെച്ചോല്ലു്–സ്തുതി.
4. �മധോവി–ധീമോനോയഞോൻ. �ബോധിയ്ക്ക=അറിഞ്ഞോലും.

5. ഹന്തോവ്–�വരിഘ്നൻ.
6. �ത=അങ്ങയ്ക്കോയി. സൂരി–�സ്തോതോവ്.
7. അഹ്വോതവ്യൻ=വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവനോകുന്നു.
8. ഉഗ്ര–മഹോബല. ദർശിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടും=ദർശനീയനോയ.
9. അന്നുമിന്നും–പണ്ടു ഇ�പ്പോഴും. സ്തവം–ഭവൽ�സ്തോത്രം. വിപ്രർഷികൾ=

�മധോവികളോയ ഋഷിമോർ.
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സൂക്തം 23.
വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

�സ്തോത്രങ്ങളിന്ദ്രന്നയപ്പിന,ന്നം തരോൻ;

�പർത്തുപൂജിയ്ക്ക, വസിഷ്ഠ, നീയും മ�ഖ;

പോരിൽപ്പരന്ന െകല്പുള്ളതോൻ �കൾക്കെട്ട,

ചോരത്തണഞ്ഞുഞോൻ െചോല്ലും സ്തവങ്ങെള! (1)

സ്തൃരിയിൽനിന്നിന്ദ്ര, വി�ണ്ണോർക്കുബന്ധുവോ–

മോരവം െപോങ്ങി, സസ്യങ്ങൾ തഴയ്ക്ക�വ:

�തറുകില്ല�ല്ലോ, നിജോയുസ്സു �ലോകർ; നീ

�കറുമപ്പോപം കടത്തുക, ഞങ്ങെള! (2)

പൂട്ടോം, ഹരികെള�ഗ്ഗോദമോം �തരിൽഞോൻ:

�സ്തോത്രങ്ങൾ െചെന്നത്തി, സം�സവ്യമോനനിൽ.

ഇന്ന�ഭോഭൂക്കളിൽത്തിങ്ങും മഹത്ത്വമോ–

ർന്നിന്ദ്രൻ വധിച്ചോെന,തിരറ്റ മോറ്റെര! (3)

െമത്തി, െവള്ളങ്ങൾ െപറോ�പ്പക്കൾ�പോല�വ;

ത്വൽസ്തുതികോരികൾക്കിന്ദ്ര, കിട്ടീ, ജലം.

വന്നോലു,മശ്വവോൻ വോയു�പോെലങ്ങളി:–

ലന്നം സ്വബുദ്ധ്യോ െകോടുക്കുമ�ല്ലോ, ഭവോൻ! (4)

�സോമനീരിന്ദ്ര, ഭവോനു മ�ത്തകെട്ട;

ധീമോനു (നല്ക,) ധനോഢ്യനോം െകല്പെന

നീെയോരോള�ല്ലോ, ദയോലു സുരരിൽെവ;–

ച്ചീയധ്വരത്തിൽ മദം െകോൾക, ശൂര, നീ! (5)

ഏവമർച്ചിപ്പൂ, വസിഷ്ഠർ നുതികളോ–

ലോ വജ്രഭൃത്തോം വൃഷോവിെന,യിന്ദ്രെന;

പുത്ര�ഗോവിത്തം തര�ട്ട, സ്തുറ്റനവൻ;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.

1. ഒന്നോം പോദം ഋഷിക�ളോടും, രണ്ടോംപോദം ത�ന്നോടും: മ�ഖ=യജ്ഞത്തിൽ.

തോൻ–ഇന്ദ്രൻ.

2. അങ്ങ് മഴ െപയ്യിച്ചതിനോൽ സസ്യങ്ങൾ വളർന്ന�പ്പോൾ, ആളുകൾ യോഗം തുട
ങ്ങി: സൂരിയിൽ (�സ്തോതോവിങ്കൽ) നിന്നു �ദവന്മോർക്കു ബന്ധുവോയ (പ്രീതികര

മോയ)ആരവം (സ്തുതി�ഘോഷം) െപോങ്ങി. �ലോകർ, നിജോയുസ്സ്എത്രയുെണ്ടന്നറി

യുന്നില്ല�ല്ലോ; അതിനോൽ, ഞങ്ങെള �കറുമപ്പോപം (ആയുസ്സിെന ക്ഷയിപ്പിപ്പോൻ

വന്നു�കറുന്ന പോപം) കടത്തുക.

3. �ഗോദം=�ഗോക്കെള നല്കുന്ന. �തരിൽ–ഇന്ദ്രരഥത്തിൽ. സം�സവ്യമോനനിൽ–

പരിവോരങ്ങളോൽ �സവിയ്ക്കുെപ്പടുന്ന (പരിവോരസ�മതനോയ) ഇന്ദ്രങ്കൽ.
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4. െമത്തി=തടിച്ചു, തഴച്ചു; െപറോ�പ്പക്കൾ (മച്ചി�പ്പക്കൾ) തടിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. കിട്ടീ–

തൽപ്രസോദത്തോൽ. അശ്വവോൻ വോയു–നിയുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയ വോയു.

5. ധീമോനു–�സ്തോതോവിന്നു. െകല്പെന–ബലവോനോയ പുത്രെന. നല്ക എന്ന പദം

അധ്യോഹരിച്ചതോണ്. മദം െകോൾക–�സോമപോനത്തോൽ.

6. പുത്ര�ഗോവിത്തം=പുത്രന്മോെരയും �ഗോക്കെളയും ധനവും.
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സൂക്തം 24.
ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

ഇന്ദ്ര, തീർത്തിട്ടുണ്ടിരിപ്പിടം �ത: മരു–

ദ്വൃന്ദെത്തോടും പുരൂഹത; പൂകുക,തിൽ

വർദ്ധനവുണ്ടോക്കി രക്ഷിയ്ക്കുെക;–ങ്ങൾക്കു

വിത്തവും നല്ക; മദിയ്ക്ക, �സോമങ്ങളോൽ! (1)

ധോമദ്വയപ്ര�ഭോ, കയ്യിലോയ്, നിന്മനം:

�സോമം പിഴിഞ്ഞു; മഘവൻ, പകർന്നു, �തൻ.

മധ്യസ്വ�രോച്ചോര്യമോണം, ശുഭോന്ത,മി–

സ്സിദ്ധമോം �സ്തോത്രം വിളിപ്പതുണ്ടി, ന്ദ്രെന. (2)

വിണ്ണി�ലോ മന്നി�ലോ നിന്നൃജീഷിൻ, മധു–

വുണ്ണോൻ വരൂ, ഭവോനീയസ്മദധ്വ�ര:

മൽസ്തുതിയിങ്കെലയ്ക്കോനയിയ്ക്കെട്ട, െക–

െല്പോത്ത ഭവോെനത്തുരംഗങ്ങൾ മത്തിനോയ് ! (3)

വന്നോലു,െമങ്ങളിൽ �സ്തോത്രം ശ്രവിച്ചുെകോ–

ണ്ടിന്ദ്ര, ഹര്യശ്വ, സമസ്തരക്ഷെയോടും,

വൃദ്ധെരോന്നിച്ചു ഹന്തോവു നീെയങ്ങൾക്കു

ശക്തനോം വർഷിെയ നല്കോൻ ശുഭഹ�നോ! (4)

െതർമുന്നിൽ വോജിെയ�പ്പോെല, െക�ല്പകുമി–

�സ്തോമെത്തയുഗ്രനോം ധൂര്യനിൽപ്പൂട്ടി�നൻ:

ഇന്ദ്ര, മഹോൻ നിങ്കൽ വിത്തോർത്ഥി, വോഴ്ത്തു�വോ;–

നന്നം, ദിവി ഭോനു�പോലോളുെക,ങ്ങളിൽ! (5)

ഇങ്ങെനസ്വത്തോൽ നിറയ്ക്കിന്ദ്ര, ഞങ്ങെള;–

യങ്ങയ്ക്കു �തോന്നോവൂ, വൻകനിെവങ്ങളിൽ;

സദ്വീരമന്നം ഹവിഷ്മോനു നല്ക, നീ;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
2. ധോമദ്വയം=രണ്ടുസ്ഥോനങ്ങൾ, സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും. കയ്യിലോയ്–ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടി�പ്പോ

യി! പകർന്നു–പോത്രങ്ങളിൽ. മധ്യസ്വ�രോച്ചോര്യമോണം=മധ്യ സ്വരംെകോണ്ട് ഉച്ചരിയ്ക്ക

െപ്പടുന്നത് ശുഭോന്തം=നല്ല സമോപ്തി�യോടുകൂടിയത് സിദ്ധം–ഒരുക്കെപ്പട്ടത്. ഉത്തരോർ

ദ്ധം പ�രോക്ഷം.

3. ഋജീഷിൻ–ഋജീഷം (�സോമച്ചണ്ടി) കയ്യിലുള്ളവ�ന. മധു–�സോമം. മൽസ്തുതി=എെന്റ
സ്തുതി.

4. വൃദ്ധർ–മരുത്തുക്കൾ. ഹന്തോവ്–�വരിഘ്നൻ. വർഷിെയ–അഭീഷ്ടവർഷകനോയ പു

ത്രെന.
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5. പൂർവോർദ്ധം: പ�രോക്ഷം: �സ്തോമം=�സ്തോത്രം. ഉഗ്രൻ=ഓജസ്വി. ധൂര്യനിൽ–

�ലോകെത്ത വഹിക്കുന്ന ഇന്ദ്രങ്കൽ. വോഴ്ത്തു�വോൻ (�സ്തോതോവു് ) മഹോനോയ നിങ്കൽ വി

ത്തോർത്ഥിയോണ്, ധനം യോചിയ്ക്കുന്നു. ദിവി=ആകോശത്ത്. ഭോനു=സൂര്യൻ. ആളുക=

വിളങ്ങുമോറോകെട്ട.

6. സദ്വീരം=നല്ല വീരന്മോ�രോടു (പുത്രോദിക�ളോട് ) കൂടിയത്.
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സൂക്തം 25.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഓജസ്വിൻ, ഇന്ദ്ര, അരിശ�ത്തോ�ട പടകൾ അടുക്കു�മ്പോൾ, മനുഷ്യഹിതനും

മഹോനുമോയ അങ്ങയുെട തൃക്കയ്യിെല ആയുധം രക്ഷയ്ക്കോയി പറെന്നത്തെട്ട; അങ്ങ

യുെട എങ്ങും നടക്കുന്ന മനസ്സും �പോയ്ക്കളയരുത് ! (1)
ഇന്ദ്ര, യുദ്ധത്തിൽഞങ്ങെളഎതിർത്തുകീഴമർത്തുന്നശത്രുക്കെളഅങ്ങ് ചിത

റിയ്ക്കണം; പഴിയ്ക്കോൻതുടങ്ങുന്നവെന്റ ആ പുലമ്പൽ അകറ്റിക്കളയണം; ഞങ്ങൾക്കു

ധോരോളം ധനവും െകോണ്ടുവരണം! (2)
െതോപ്പി െവച്ചവ�ന, അങ്ങയുെട ഒരുനൂറു രക്ഷകളും, ഒരോയിരം അഭിലോഷങ്ങ

ളും, ധനവും �ശോഭനദോനനോയഎനിയ്ക്കു�കവരെട്ട! അങ്ങ് ഹിംസകെന്റആയുധം

െതറിപ്പിച്ചോലും; ഞങ്ങൾക്ക് അന്നവും രത്നവും തന്നോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങെയ�പ്പോെലയുള്ളവെന്റ കർമ്മത്തിലും, ശൂര,അങ്ങെയ�പ്പോലുള്ള

രക്ഷിതോവിെന്റ ദോനത്തിലുംനില്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ,ഞോൻ: ബലവോ�ന, �തജസ്വിൻ,

ഭവോൻഎെന്നന്നും പോർപ്പിടം തരിക; ഹരിയുക്ത, ബുദ്ധിമുട്ടിയ്ക്കരു�ത! (4)
ഈ ഞങ്ങൾ ഹര്യശ്വന്നു സുഖമുളവോക്കി, ഇന്ദ്രങ്കൽ �ദവന്മോർ െവച്ചിട്ടുള്ള

ബലം യോചിച്ചു. മറുകരയണഞ്ഞു, കരുത്തു �നടുമോറോകണം: ശൂര, ഭവോൻ ശത്രുക്ക

െളസദോ എളുപ്പത്തിൽെകോല്ലോവുന്നവരോക്കിയോലും! (5)

‘ഇങ്ങെനസ്വത്തോൽ നിറയ്ക്കി,ന്ദ്ര, ഞങ്ങെള:–

യങ്ങയ്ക്കു �തോന്നോവു, വൻ കനിെവങ്ങളിൽ;

സദ്വീരമന്നം ഹവിഷ്മോനു നല്ക, നീ;

സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. പടകൾ–�വരി�സന്യങ്ങൾ. �പോയ്ക്കളയരുത്–ഞങ്ങളിൽത്ത�ന്ന നില്ക്കണം.
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സൂക്തം 26.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

മഘവോവോയ ഇന്ദ്രെന പിഴിയോത്ത �സോമം തൃപ്തിെപ്പടുത്തില്ല; പിഴിഞ്ഞതും

�സ്തോത്രയുക്തമെല്ലങ്കിൽ തൃപ്തിെപ്പടുത്തില്ല. നമ്മു�ടത് എങ്ങെനയോയോൽ തന്തി

രുവടി �കെക്കോള്ളു�മോ, എങ്ങെനയോയോൽ ഒരു രോജോവു�പോെല �കട്ടരുളു�മോ,

അങ്ങെനയുള്ള ഒരു നവീനതരമോയ ഉക്ഥം ഞോൻ െചോല്ലോം. (1)
ഉക്  ഥം ഉക്  ഥം ഉച്ചരിച്ചോ�ല �സോമം മഘവോവോയ ഇന്ദ്രെന തൃപ്തിെപ്പടുത്തൂ.

അതിനോൽ തന്തിരുവടിെയ ആളുകൾ ഒ�ര ഉത്സോഹ�ത്തോ�ട തിക്കിനിന്ന്, അച്ഛ

െന പുത്രന്മോെരന്ന�പോെല തർപ്പണത്തിന്നോയി സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു. (2)
�സോമം പിഴിഞ്ഞു �സ്തോത്രകോരന്മോർ െചോല്ലുന്നവഎവ�യോ, അവ ഇന്ദ്രൻ െച

യ്തിരിയ്ക്കുന്നു; ഇനിയും �വെറ െചയ്യും. അ�ദ്ദഹം ഒറ്റയ്ക്കു ഒ�ര െപരുമോറ്റ�ത്തോ�ട, ഭർ

ത്തോവ് പത്നിമോെരെയന്ന�പോെല, എല്ലോപ്പുരികെളയും ചുഴിഞ്ഞു �നോക്കും! (3)
തമ്മിലുരുമ്മുന്ന വളെര രക്ഷകൾആർക്കു�ണ്ടോ, ആ ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങെനയുള്ളവ

നോെണന്നുപറയെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: അ�ദ്ദഹം തനി�യ ധനങ്ങൾ െകോടുക്കുെമന്നും, മറു

കരയണയ്ക്കുെമന്നും �കൾക്കുന്നുണ്ട്; അരിയ നന്മകൾ നമ്മളിൽ വെന്നത്തെട്ട! (4)
ഇങ്ങെന വസിഷ്ഠൻ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കോയി, പ്രജകൾക്കു വൃക്ഷോവോയ ഇന്ദ്രെന

സവനത്തിൽ പോടി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരോയിരം അന്നം അള

ന്നോലും; നിങ്ങൾ, ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
1. നമ്മു�ടത്–നമ്മുെട ഉക്ഥം.
2. ഉക്  ഥം ഉക്  ഥം–ഓ�രോ ഉക്  ഥവും. ആളുകൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. തർപ്പണം=തൃപ്തിെപ്പടുത്തൽ.

3. അവ–വൃത്രവധോദികൾ. പുരികൾ–ശത്രുനഗരികൾ. ചുഴിഞ്ഞു�നോക്കും–ധനങ്ങെളടുക്കോൻ.

4. തമ്മിലുരുമ്മുന്ന–തീക്കുന്ന മറുകര–ആപത്തുകളുെട, അരിയ–പ്രിയെപ്പട്ട.

5. രണ്ടോം വോക്യംമുതൽപ്രത്യക്ഷം.
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സൂക്തം 27.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

യുദ്ധനടത്തിപ്പിന്നു �വണ്ടുന്നതനുഷ്ഠിക്കു�മ്പോൾ, �നതോക്കൾ �പോരിെലനിയ്ക്കു്

ഇന്ദ്രെന വിളിയ്ക്കുകയോയി; ആ ശൂരനോയ നിന്തിരുവടി മനുഷ്യരിൽ സംബന്ധിച്ചും

ബലമിച്ഛിച്ചും ഞങ്ങൾക്കു �ഗോവൃന്ദെത്തകിട്ടിച്ചോലും! (1)
ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, പുരുഹൂത, ഭവോെന്റ പക്കലുള്ള ബലം സഖോക്കളോയ മനു

ഷ്യർക്കു തന്നോലും; ഉറപ്പുറ്റവയും (പിളർത്തിയ) വിവിക്തപ്രജ്ഞനോയ ഭവോൻ

ഇ�പ്പോൾ മറവിലിരിയ്ക്കുന്ന ധനം തുറന്നോലും! (2)
ജംഗമങ്ങൾക്കും, മനുഷ്യർക്കും, ഭൂമിയിെല നോനോദ്രവ്യങ്ങൾക്കുംഅരചനോണ്,

ഇന്ദ്രൻ; അതിനോൽ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു സമ്പത്തു നല്കി�പ്പോരുന്നു. സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട

തന്തിരുവടി ധനം ഇ�ങ്ങോട്ട് കല്പിച്ചയയ്ക്കെട്ട! (3)
ആരുെട തികഞ്ഞവദോന്യത വെന്നത്തി, സഖോക്കളോയ മനുഷ്യർക്കു�വണ്ടതു

ചുരത്തുന്നു�വോ;ആ ദോതോവും മഘവോവുമോയഇന്ദ്രൻകൂട്ടിവിളിച്ച നമുക്കു രക്ഷയ്ക്കോയി

അന്നം ഇ�പ്പോൾ ഉടനടി ഏർെപ്പടുത്തെട്ട! (4)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു �നട്ടത്തിന്നു ധനം ഉടനടി തന്നോലും: അങ്ങയുെട

മനസ്സിെനഞങ്ങൾസ്തുതിെകോണ്ട് ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിയ്ക്കോം. �ഗോക്കൾ, അശ്വങ്ങൾ, �ത

രുകൾഎന്നിവെയ നല്കി, നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. രണ്ടോം വോക്യം പ്രത്യക്ഷം
2. ഉറപ്പുറ്റവയും–അസുരപുരികളുെട സുദൃഢങ്ങളോയ കതകുകൾ�പോലും തുറന്നോലും–

ഞങ്ങൾക്കുകോട്ടിത്തന്നോലും.

3. പ�രോക്ഷം:
4. വദോന്യത=ദോനശീലത. സഖോക്കൾ–�സ്തോതോക്കൾ. ചുരത്തുന്നു�വോ–പയ്യ് പോൽ

�പോെല. കൂട്ടി–മരുത്തുക്കെളയും ഉൾെപ്പടുത്തി.
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സൂക്തം 28.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര, വിദ്വോനോയ ഭവോൻ ഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രത്തിൽ വെന്നത്തുക: അങ്ങയു

െട കുതിരകെള ഇ�ങ്ങോട്ടു പൂട്ടുക. വിശ്വെത്ത പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവ�ന മനുഷ്യെര

ല്ലോം അങ്ങെയ വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ടോവും; എന്നോലും, ഞങ്ങളുെട വിളിത�ന്ന അങ്ങ് �കൾ

ക്കുക! (1)
ഇന്ദ്ര, ബലവോ�ന, ഋഷികളുെട �സ്തോത്രെത്തഅങ്ങ് സംരക്ഷിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അങ്ങ

യുെട ആ മഹിമോവു �സ്തോതോവിങ്കെലെത്തെട്ട. ഓജസ്വിൻ, വജ്രം തൃക്കയ്യിെലടു

ത്തോൽ കഴിഞ്ഞു. അവിടന്നു കർമ്മംെകോണ്ടു �ഘോരനോയി, അനഭിഭൂതനുമോയി! (2)
ഇന്ദ്ര, ഭവോെന തു�ലോം സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യെര ഭവോൻ െകോണ്ടുനടന്നു, വോനൂഴി

കളിൽ വസിപ്പിയ്ക്കും. വലിയ ധനവും ബലവും നല്കോനോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ അവതരിച്ച

ത്; അതിനോൽഅയഷ്ടോവിെന യഷ്ടോവ് തുലച്ചുകളയും! (3)
ഇന്ദ്ര, ദുർജ്ജനങ്ങൾ എതിർത്തോൽ, അങ്ങ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കു

തരിക. പോപം �പോക്കുന്നപ്രജ്ഞോവോനോയവരുണൻഞങ്ങളിൽയോെതോരസത്യം

കെണ്ടത്തു�മോ, അതു രണ്ടോയിെപ്പോളിഞ്ഞു �പോകെട്ട! (4)
ആർഞങ്ങൾക്കുസോധകമോയ വലിയ ധനം തന്നരുളി�യോ,ആർ �സ്തോതോവി

െന്റ �സ്തോത്രകൃതി സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ മഘവോനോയ ഇന്ദ്രെനത്ത�ന്നഞങ്ങൾ

പുകഴ്ത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. ഇ�ങ്ങോട്ടു–ഇവി�ടയ്ക്കു് �പോരോൻ.
2. കർമ്മം ശത്രുവധോദി. അനഭിഭൂതൻ=അനോക്രോന്തൻ.
3. നല്കോൻ–യജമോനന്മോർക്ക്.
4. തരികഅവരുെട ധനം. െപോളിഞ്ഞു�പോകെട്ട–വിട്ടു�പോകെട്ട.

5. സോധകം–കോര്യസിദ്ധികരം.
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സൂക്തം 29.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര, ഇതോ, അങ്ങയ്ക്കോയി �സോമം പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു: ഹരിയുക്ത, അതിങ്കൽ

നിവസിയ്ക്കുന്നവനോയ ഭവോൻ െവക്കം വരിക;ഈനല്ലനീർ െവക്കം നുകരുക. മഘ

വോ�വ, യോചിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭവോൻ ധനം തന്നരുളുക! (1)
പ്ര�ഭോ, വീര, �സ്തോത്രകൃതിെയ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ അശ്വങ്ങളിലൂെട ഇ�ങ്ങോ

ട്ടു ശീഘ്രം എഴുന്നള്ളുക: ഈ സവനത്തിൽത്ത�ന്ന വഴി�പോെല ഇമ്പംെകോള്ളുക;

ഞങ്ങളുെടഈസ്തവങ്ങൾഅടുത്തു�കൾക്കുക! (2)
മഘവോ�വ, എങ്ങെന �വണം, അങ്ങെയ സൂക്തം ചോർത്തിയ്ക്കുക? എ�പ്പോ

ളോയിരിയ്ക്കും, ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ പ്രസോദിപ്പിയ്ക്കുക? അങ്ങെയക്കുറിച്ചുതെന്നയോണ്,

ഞോൻ എല്ലോ �സ്തോത്രങ്ങളും ഉണ്ടോക്കുന്നത്; ഇന്ദ്ര, അതിനോൽ എെന്റഈ സ്തുതി

കൾഅങ്ങ് �കട്ടോലും! (3)
മുമ്പു യോവചില ഋഷികളുെട (സൂക്തം) അവിടുന്നു �കട്ടു�വോ, അവർ മനുഷ്യഹി

തരോയിത്ത�ന്ന തീർന്നുവ�ല്ലോ; മോഘവോ�വ, അതിനോൽ ഞോൻ അങ്ങെയ അത്യ

ന്തം സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു് അച്ഛെനന്ന�പോെല ബന്ധുവോണ് ! (4)
ആർ ഞങ്ങൾക്കു് സോധകമോയ വലിയ ധനം തന്നരുളി�യോ, ആർ �സ്തോതോ

വിെന്റ �സ്തോത്രകൃതി സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ മഘവോയ ഇന്ദ്രെനത്ത�ന്ന ഞങ്ങൾ

പുകഴ്ത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. അതിങ്കൽ–സവനത്തിൽ.



198 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 3]

സൂക്തം 30.

ഋഷീച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�ദവ, ബലവോ�ന, ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു ഞങ്ങളിൽ ബല�ത്തോെട എഴുന്നള്ളുക:

ഈധനം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക; നല്ലവജ്രം�കെക്കോണ്ടതമ്പുരോ�ന, ശൂര, കനത്തകരു

ത്തും, ഹിംസകമോയ വീര്യവും കല്പിച്ചു തരിക! (1)
ശൂരന്മോർ യുദ്ധത്തിൽ �ദഹരക്ഷയ്ക്കും അയുർല്ലബ്ധിയ്ക്കും �വണ്ടി, അഹ്വോതവ്യ

നോയ ഭവോെന വിളിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങോണ്, എല്ലോരിലും െവച്ചു പടയ്ക്കു തക്കവൻ. അവി

ടുന്നു വജ്രംെകോണ്ടു�വരികെള വഴങ്ങിച്ചോലും! (2)
ഇന്ദ്ര, എന്നോ�ണോ, ദിവസം സുദിനമോയി പുലരുക; എന്നോ�ണോ, ഭവോൻ യു

ദ്ധങ്ങളിൽ െകോടി അരി�ക പിടിയ്ക്കുക; അന്നു, ബലവോനും �ഹോതോവുമോയ അഗ്നി

സൗഭോഗ്യത്തിന്നോയി, �ദവന്മോെര വിളിച്ച് ഇവിെട ഇരിക്കും. (3)
ഇന്ദ്ര, �ദവ, ശുര, ഭവോെന്റയോണ്, ഞങ്ങളും, ഹവിസ്സും നല്കി സ്തുതിയ്ക്കുന്നവരും.

അങ്ങ് �സ്തോതോക്കൾക്ക് മികച്ച ഗൃഹം നല്കിയോലും: അവർ സുഖമനുഭവിച്ചുെകോണ്ട്

കിഴവരോകെട്ട! (4)
ആർഞങ്ങൾക്കുസോധകമോയ വലിയ ധനം തന്നരുളി�യോ,ആർ �സ്തോതോവി

െന്റ �സ്തോത്രകൃതി സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ മഘവോനോയ ഇന്ദ്രെനത്ത�ന്നഞങ്ങൾ

പുകഴ്ത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലപ്പിെനെപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
1. ഈ–ഞങ്ങൾക്കുതരോനുള്ള. ഹിംസകം–�വരിഘ്നം.

3. െകോടി പിടിയ്ക്കുക–ജയം െവളിെപ്പടുത്തുക എന്നർത്ഥം. സൗഭോഗ്യത്തിന്നോയി–

ഞങ്ങൾക്കുനല്ല ധനം കിട്ടോൻ�വണ്ടി. ഇവിെട–യജ്ഞത്തിൽ.
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സൂക്തം 31.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും വിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’ �പോെല.)

�സോമമുണ്ണും ഹര്യശ്വനോ–

മീ മഘവോവിന്നു തു�ലോം

മത്തുളവോംവിധം നിങ്ങൾ

മിത്രങ്ങ�ള, പോടീടുവിൻ. (1)

സത്യോർത്ഥനോം സുദോനന്നോ–

യുദ്ദീപ്തം മറ്റു�ള്ളോർ�പോ�ല

ഉക്  ഥം െചോല്ലീടുക, ഭവോ;–

െനോത്തുണ്ടോക്കോം ഞങ്ങളു�മ. (2)

ഇന്ദ്ര, കനിെഞ്ഞങ്ങൾക്കന്നം

തന്നോലും, നീ; ശതക്ര�തോ,

തന്നോലും, നീ; �ഗോവൃന്ദെത്ത;–

ത്തന്നോലും, നീ സ്വർണ്ണം വ�സോ! (3)

ത്വൽക്കോമരോെമങ്ങളിന്ദ്ര,

തക്കമട്ടിൽപ്പുകഴ്ത്തുന്നു:

ഉൾെക്കോൾക, ങ്ങീയസ്മൽസ്തുതി

െവക്കം വ�സോ, വർഷിതോ�വ! (4)

നിന്ദിയ്ക്കുന്ന വോയോടിയോ–

കുന്ന ലുബ്ധന്നീ, ശൻ ഭവോൻ,

ഞങ്ങെള കീെഴ്പടുത്തരു–

ത;–ങ്ങയിെലത്തുെക,ൻ�സ്തോത്രം! (5)

ഞങ്ങൾെക്കോരു ചട്ട, ഭവോ–

െനങ്ങും വോയ്  �ചോൻ, മുൻ�പോരോളി:

വൃത്രഘോതിൻ, നിൻതുണയോ–

ലുത്തരമുരയ്ക്കുവൻഞോൻ! (6)

ഉന്നതനുമോനവിടു–

ന്നി:–ന്ദ്ര, ഭവ�ദോസ്സിെന

െകോണ്ടോടി�പ്പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ,

െകോറ്റുടയ വോനൂഴികൾ! (7)

തോദൃശനോകിയ നിെന്ന

�സ്തോതോവിെന്റ സരസ്വതി

ഏതിടത്തും കൂെട�പ്പോന്നു–

�ദ്യോതിയോയ്  �ക്കെക്കോള്ളെട്ട! (8)

കണ്ണിനിമ്പം െകോടു�പ്പോനോം

വിണ്ണിൽ �മവും നിെന്ന നണ്ണി
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ഉന്നമിച്ചീടുന്നു, �സോമം;

സന്നമിച്ചീടുന്നു, �ലോകർ! (9)

െവപ്പിൻ, മുതൽ കൂട്ടും മഹോ–

ന്നി;–പ്രോജ്ഞന്നോയ് സ്തവം തീർപ്പിൻ:

പൂരകരോം ജനങ്ങളിൽ–

�ച്ചരുകി,ഷ്ടപൂരകൻ നീ! (10)

സുവ്യോപ്തനോം മഹോനിന്ദ്ര–

ന്നവ്യവും �സ്തോത്രവും പ്രോജ്ഞർ

നിർമ്മിയ്ക്കുന്നൂ: തള്ളി�ല്ലതൽ–

ക്കർമ്മങ്ങെളദ്ധീരന്മോരും! (11)

ദുർന്നിവോര�ക്രോധനോകു–

മിന്ദ്രനോം പുരോങ്കല�ല്ലോ

െചെന്നത്തീ, �സ്തോത്രങ്ങൾ െകല്പി–

െന്ന;–ന്നതിനോൽക്കൂറ്റുകോെര

ഉത്സോഹിപ്പിച്ചീടുകീ, ഹ–

ര്യശ്വെനപ്പുകഴ്ത്തോൻനീയും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോട്:
2. ഒരു �സ്തോതോവി�നോട്: സത്യോർത്ഥൻ=യഥോർത്ഥധനൻ. സുദോനന്നോയ്–

�ശോഭനദോനനോയ ഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ച് ഉദ്ദീപ്തം=ഉജ്ജ്വലം; ഉക്  ഥത്തിെന്റ വി�ശഷ

ണം. ഒത്തുണ്ടോക്കോം–ഒപ്പം �സ്തോത്രം നിർമ്മിയ്ക്കോം.

6. ചട്ട–കവചം�പോെല �ദഹരക്ഷകൻ. മുൻ�പോരോളി=മുന്നണി�യോദ്ധോവ്. ഉത്ത
രമുരയ്ക്കുവൻ–ശത്രുക്ക�ളോടു മറുപടി പറയും; പ്രതികോരം െചയ്യും.

7. ഉന്നതൻ–മഹോൻ. െകോറ്റുടയ=അന്നവതികളോയ.
8. തോദൃശൻ–അങ്ങെനയുള്ളവൻ. സരസ്വതി–സ്തുതി. ഉ�ദ്യോതിനി=�തജസ്വിനി.
9. ഉന്നമിച്ചീടുന്നു–പതഞ്ഞുെപോങ്ങുന്നു. സന്നമിച്ചീടുന്നു–പ്രണമിയ്ക്കുന്നു.

10. പൂർവ്വോർദ്ധം കൂടുകോ�രോട്: മുതൽ കൂട്ടും–ധനം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന. മഹോന്ന്–

ഇന്ദ്രന്ന്. െവപ്പിൻ–�സോമം പിഴിഞ്ഞുെവയ്ക്കുവിൻ. ഉത്തരോർത്ഥം പ്രത്യക്ഷസ്തുതി:

പൂരകർ–ഹവിസ്സു നിറയ്ക്കുന്നവർ.

11. അവ്യം=ഹവ്യം. ഏതൽക്കർമ്മങ്ങൾ=ഇവെന്റ, ഇന്ദ്രെന്റ, കർമ്മങ്ങൾ. ധീരന്മോ
രും–ധീര (പ്രോജ്ഞ) രോയ �ദവന്മോർ�പോലും.

12. �സ്തോതോവി�നോട്:
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സൂക്തം 32.
വസിഷ്ഠൻഋഷി; ബൃഹതിയുംസ�തോബൃഹതിയും ദ്വിപദോവിരോട്ടുംഛന്ദസ്സു

കൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (പോന)

ഞങ്ങളിൽനിന്നകെലയോം ദിക്കിൽെവ–

ച്ചങ്ങെയ രസിപ്പിയ്ക്കോയ്ക, യഷ്ടോവും;

ദൂരവർത്തിയോയോലുമസ്മന്മ�ഖ

�ചരുകീ;–ങ്ങുതോനോകിലും �കൾക്ക, നീ! (1)

�തനിലീച്ചകൾ�പോലിതോ, വോഴ്ത്തികൾ

�ചർന്നിരിപ്പൂ, ഭവോനോയ്പ്പിഴിഞ്ഞതിൽ:

ഇസ്തുതികോരരിന്ദ്രങ്കൽ െവയ്ക്കുന്നു.

വിത്തകോമം, രഥത്തിങ്കൽക്കഴൽ�പോ�ല! (2)

അച്ഛദോനനോം വജ്രിെയ വോഴ്ത്തു�ന്ന–

ന, ച്ഛെന മകൻ�പോെല, ധ�നച്ഛഞോൻ. (3)

ഇന്ദുനീരിതോ, �തരും കലർത്തിയ–

തിന്ദ്രനു: വജ്രപോ�ണ, നി�കതത്തിൽ

വന്നണകി,തു �സവിച്ചു മത്തടി–

യ്ക്കുന്നതിന്നുഹരികളിലൂെട നീ! (4)

�കൾക്ക, സമ്പത്തിരക്കുന്നനമ്മുെട

വോക്കു തട്ടോയ്ക, �കൾവിെച്ചവിയു�ള്ളോൻ:

നൂറുനൂറുടൻത�ന്ന െകോടുക്കോറു–

ണ്ടോ; -രു�മ വിലക്കില്ല തദ്ദോനെത്ത! (5)

ആരവിെടയ്ക്കു വൃത്രഘ്ന, �കമമോയ്

നീരുകൾ പിഴി�ഞ്ഞോടിയണയു�മോ;

ഇന്ദ്രനോെലതിരറ്റവനും, നര–

സന്നി�ഷവ്യനുമോയ്  വരു,മോ വീരൻ! (6)

സോധ്വരർെക്കോരു ചട്ടിയോകി,ന്ദ്ര, നീ:

�നർത്തടു�ത്തോെരയോട്ടു�വോന�ല്ലോ,നീ;

ത്വന്നിഹതെന്റ �കോെപ്പങ്ങൾ �നടോവൂ;

തന്നരുൾക, ഗൃഹവുമഭംഗൻ നീ! (7)

�സോമപോയിയോം വജ്രഭൃത്തിന്ദ്രന്നു

�സോമനീർ സംഭരിപ്പിൻ; പ്രിയം െചയ്  വിൻ;

തർപ്പണോർത്ഥം പചിയ്ക്കുവിൻ, �വണ്ടതു;

തൽപരിഗ്രഹം സൗഖ്യദോനത്തിനോം! (8)

നിർെത്തോലോ മുഖം; യത്നിപ്പിൻ; സ്വത്തിനു

ശക്തനോം മഹോന്നിഷ്ടമനുഷ്ഠിപ്പിൻ:

െവല്ലുമഞ്ജസോ, വോഴും, തഴച്ചിടു;–

മില്ല, ചീത്തപ്രവൃത്തിയ്ക്കു �ദവകൾ! (9)
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ആരു�മ മോറ്റിനിർത്തോ, സുദോനെന്റ

�തെരോ,രുത്തൻപിടിയ്ക്കയുംെചയ്തിടോ:

ഇന്ദ്ര�നോ മരുത്തുക്ക�ളോ രക്ഷിയ്ക്കി–

ല,ന്നരൻ�പെത്തോഴുത്തിന്നധീശനോം! (10)

ഇന്ദ്ര, നീയോെര രക്ഷിയ്ക്കു,മപ്പുമോ–

നുന്നതിയണച്ചന്നങ്ങൾ �നടു�മ:

ശൂര, രക്ഷിയ്ക്കുെകങ്ങൾതൻ �തർകെള,

�സ്വരെമങ്ങൾതൻ കൂട്ടെരയും ഭവോൻ! (11)

ഇന്ദ്രനു വീത�മറുമ�ല്ലോ, തു�ലോം

െവന്നവന്നു വിഭൂതികണക്കി�ന.

ആരിൽ െവയ്ക്കു�മോ െകല്പിെന ഹര്യശ്വ–

നോ, മഖവോന്നു�വരിപീഡ വരോ! (12)

അധ്വരോർഹരിൽെവച്ചു, സുരൂപമോ–

മുത്തമസ്തവം നന്നോയ്ച്ചമയ്ക്കുവിൻ:

ഇന്ദ്രനുഹിതനോയ്ത്തീർന്ന കർമ്മിയ്ക്കു

വന്നു�ചരില്ല, ബന്ധനെമോന്നു�മ! (13)

ഇന്ദ്ര, നിെന്നെയമ്പോടും ഭജി�പ്പോെന

വെന്നതിർക്കുവോ�നവൻ മഘവോ�വ?

ആരഭീഷവനോളിൽത്തവഹവി–

സ്സോദരി�ച്ചകു,മന്നവോനോ,മവൻ! (14)

ആർ മഘവോവി�നകും, പ്രിയദ്രവ്യ;–

മോഹവച്ചുണക്കൂട്ടുക,വർക്കു നീ.

നിന്നനുഗ്രഹോൽ,സ്സൂരികെളോെത്തങ്ങൾ

പിന്നിടു�ക,തുപോപവും ഹര്യശ്വ! (15)

നിെന്റതോ,നിന്ദ്ര, തോന്നതരംധനം;

നീയിടത്തര�ത്തയും പുലർത്തുന്നു;

�മത്തരത്തിനുെമോട്ടുക്കരചൻ, നീ;

�ഗോത്രകൾക്കോയ്ത്തടയിെല്ലോരോൾ നിെന്ന! (16)

നീ വസു നല്കു,�മവർക്കുെമന്ന�ല്ലോ,

�കൾവി; യുദ്ധങ്ങളുണ്ടോയ്  വരു�മ്പോഴും

അന്നമങ്ങ�യോടഭ്യർത്ഥിപ്പു, രക്ഷയ്ക്കോയ്

മന്നിലുള്ളവെരല്ലോം പുരുഹൂത! (17)

ദോനശീലനോമിന്ദ്ര, നീെയത്ര�യ്ക്കോ,

ഞോനുമത്രയ്ക്കുധീശനോ�കണ�മ:

വോഴ്ത്തു�വോെന�യ �പോറ്റുകയുള്ളുഞോൻ;

ചീത്ത�വലയ്ക്കു െചറ്റും െകോടുത്തിടോ! (18)

‘നിച്ചലും നല്കു,െമ�ങ്ങോ കിടക്കുെന്നോ–

രർച്ചകജനത്തിന്നും ധനങ്ങൾഞോൻ.’
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ഇല്ല, നീെയോഴിെഞ്ഞങ്ങൾക്കു ദോയെമോ;–

ന്നിെല്ലോ,രു നൽപ്പിതോവും മഘവോ�വ! (19)
സത്വരൻ നരനന്നങ്ങൾ �നടു�മ,

ബുദ്ധിതൻ മഹത്ത്വത്തോൽപ്പുരൂഹുത:

ഗീരിനോലിന്ദ്ര, നിെന്ന വളയ്ക്കു�ന്നൻ,

ദോരു�നമിെയത്തച്ചൻകണെക്കഞോൻ! (20)
ദുസ്തവന്നുകിട്ടില്ലോ, മഘവോ�വ;

വിത്തെമത്തോ, വിലക്കും നരങ്കലും;

മദ്വിധന്നു നീ സൗത്യനോളിൽത്തരു–

മദ്ധനം സുകർമ്മോവി�ന�കവരൂ! (21)
സർവദർശിയോയിജ്ജംഗ�മശനോയ്

സ്ഥോവ�രശനോമങ്ങെയനിർഭരം

ഇന്ദ്ര, ശൂര, കറക്കോത്ത �ധനുക്ക–

െളന്ന�പോലുള്ളഞങ്ങൾപുകഴ്ത്തുന്നു. (22)
ത്വദ്വിധൻ പിറന്നിട്ടില്ല, വിണ്ണിൽത്തോൻ,

പൃത്ഥ്വിയിൽത്തോൻ; പിറക്കയുമില്ലിന്ദ്ര;

ഞങ്ങൾ െകല്പിന്നു, �ധനുവിന്ന, ശ്വത്തി–

ന്നങ്ങെയ വിളിയ്ക്കുന്നു, മഘവോ�വ! (23)
ഇന്ദ്ര, െകോണ്ടുവന്നോലു, മ�തട്ടനോ–

കുന്ന നീയനുജന്നു മഘവോ�വ:

അർത്ഥവോനല്ലി, പണ്ടുെതോ�ട്ട ഭവോ?–

നർച്ച്യനുമോണു, യജ്ഞത്തിൽ യജ്ഞത്തിൽ! (24)
�പോക്കുക, നീയമിത്രെര;–സ്സുപ്രോപ–

മോക്കുെകങ്ങൾക്കുവിത്തം മഘവോ�വ;

�പോർക്കളത്തിൽ, സഖോക്കളോെമങ്ങെള–

ക്കോക്കുക, �കവളർക്കയുംെചയ്ക, നീ! (25)
�ബോധെമങ്ങളിൽ�ച്ചർക്ക, പുരൂഹൂത;

തോതനോത്മജർെക്കന്ന�പോലിന്ദ്ര, നീ

ഏകുെക,ങ്ങൾക്കുഞങ്ങളുയിർെക്കോണ്ടീ

യോഗകർമ്മത്തിലർക്കെനക്കോണോവൂ! (26)
വെന്നതിർെക്കോലോ, ഞങ്ങെള ക്രൂരരോം

ദുർന്നിനവുറ്റ ഗൂഢവി�ദ്രോഹികൾ;

അങ്ങെയെക്കോണ്ടുശൂര, വണക്കമോർ–

െന്നങ്ങൾ െവള്ളക്കയറ്റം കടക്കോവൂ! (27)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
1. പ്രത്യക്ഷസ്തുതി: ഭവോൻ മെറ്റോരു യഷ്ടോവിങ്കൽ പ്രീതനോയി അകലെത്തങ്ങോനും വസി

യ്ക്കരുത്. �കൾക്ക–ഞങ്ങളുെട സ്തുതി.



204 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 3]

2. പിഴിഞ്ഞതിൽ–�സോമനീരിൽ. വിത്തകോമം=ധ�നച്ഛ. കഴൽ=കോൽ. ഉത്തരോർദ്ധം

പ�രോക്ഷസ്തുതിയോണ്.

3. അച്ഛദോനൻ=�ശോഭനദോനൻ.
4. ഇന്ദുനീർ–�സോമരസം. വജ്രപോ�ണ എന്നതുമുതൽ പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: നി�കതം–

യജ്ഞഗൃഹം.

5. പ�രോക്ഷസ്തുതി: �കൾവിെച്ചവിയു�ള്ളോൻ–യോചന�കൾക്കലോകുന്ന െചവിയുള്ള

ഇന്ദ്രൻ. ഉടൻത�ന്ന–യോചിയ്ക്കെപ്പട്ടോല�പ്പോൾ. നൂറുനൂറ്–വളെര വളെരദ്ധനം. തദ്ദോ

നം=അവനെന്റ, ഇന്ദ്രെന്റ, ദോനം.

6. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: ഇന്ദ്രനോൽ–ഇന്ദ്രെന്റ തുണയോൽ. നരസന്നി�ഷവ്യൻ=

ആൾക്കോരോൽ�സ്സവിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ, പ്രഭു.

7. സോധ്വരർ=യജ്ഞവോന്മോർ. �നർത്തടു�ത്തോെര–െചറുത്തുവന്ന ശത്രുക്കെള. ആട്ടു

�വോൻ–പോയിയ്ക്കുന്നവൻ. ത്വന്നിഹതെന്റ=അങ്ങയോൽ െകോല്ലെപ്പട്ട ശത്രുവിെന്റ. �കോ

പ്പ്–സ്വത്ത്; ശത്രുവിെന െകോന്ന്, അവെന്റ മുതൽ ഞങ്ങൾക്കു തരിക. അഭംഗൻ=

നോശ�മശോത്തവൻ.

8. കൂട്ടുകോ�രോട്: �വണ്ടതു–പു�രോഡോശവം മറ്റും. തൽപരിഗ്രഹം–ഇന്ദ്രൻ ഇവെയ സ്വീ
കരിയ്ക്കുന്നതു, നമുക്കുസുഖം തരോനോകുന്നു.

9. സ്വത്തിനു–ധനലബ്ധിയ്ക്ക്. ശക്തൻ–ധനദോനസമർത്ഥൻ. മഹോന്ന്–ഇന്ദ്രന്ന്. ഇഷ്ട

മനുഷ്ഠിച്ച മനുഷ്യൻ അഞ്ജസോ െവല്ലും–ശത്രുക്കെള. വോഴും–ഗൃഹത്തിൽ സുഖമോയി

വസിയ്ക്കും. തഴച്ചിടും–സന്തോനോദികളോൽ പുഷ്ടിെപ്പടും. �ദവകൾ ചീത്തപ്രവൃത്തിയ്ക്കു വഴ

ങ്ങില്ല; �നെരമറിച്ചു, സൽക്കർമ്മംഅവെര വശീകരിയ്ക്കും.

10. സുദോനൻ–യജമോനൻ.
11. ഉന്നതിയണച്ച്–അങ്ങെയ �സ്തോത്രംെകോണ്ടുയർത്തി, ബലവോനോക്കി. കൂട്ടർ–

പുത്രോദികൾ.

12. െവന്നവന്നു, �പോരിൽ ജയിച്ച ഭടന്നു, വിഭൂതി (ധനം) ഏെറ െകോടുക്കെപ്പടുമ�ല്ലോ; അതു
�പോെല, ഇന്ദ്രന്നു യോഗത്തിൽ വീതം (ഹവിർഭോഗം) കൂടുതലുണ്ട്: എല്ലോസ്സവനങ്ങളിലു

മുണ്ട്, ഇന്ദ്രന്നു �സോമപോനം; മധ്യോഹ്നസവനമോക�ട്ട, മുഴുവനും ഇന്ദ്രന്നുള്ളതോണ്. മഖ

വോൻ–യജമോനൻ.

13. കൂട്ടുകോ�രോട്: അധ്വോരോർഹരിൽെവച്ചു–�ദവകളിൽെവച്ച് ഇന്ദ്രന്നുകൂടുതലോയി.

14. വെന്നതിർക്കുവോ�നവൻ–ഒരോളും വെന്നതിർക്കില്ല.
15. മഘവോവിന്–�മഘവോവോയ ഭവോന്ന് പ്രിയദ്രവ്യം – ഹവിസ്സ്. ആഹവച്ചുണ=

യുദ്ധത്തിൽ ഉശിര്. സൂരികൾ–�സ്തോതോക്കൾ.

16. ഇടത്തര�ത്തയും–ഇടത്തരം ധന�ത്തയും. �മത്തരത്തിനും–�മത്തരം ധനത്തിനും.

�ഗോത്രകൾക്കോയ് –�പക്കെളഅപഹരിപ്പോൻ.

17. വസു=ധനം. ഏവർക്കും–�സ്തോതോക്കൾെക്കല്ലോം. യുദ്ധങ്ങളുണ്ടോയ്  വരു�മ്പോഴും വസു
നല്കും.

18. എത്ര�യ്ക്കോ–എത്ര സമ്പത്തി�ന്നോ. വോഴ്ത്തു�വോെന�യ–അങ്ങെയ സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെനമോ

ത്ര�മ. െചറ്റും െകോടുത്തിടോ–ധനം.

19. പൂർവോർദ്ധം ഇന്ദ്രവചനമോണ്; അതു �കട്ടു സ�ന്തോഷിച്ച് ഋഷി പറയുന്നതോണ്, ഉത്ത
രോർദ്ധം: ദോയം–തറവോട്ടുമുതൽ.
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20. സത്വരൻ–കർമ്മങ്ങളിൽ െവമ്പൽെക്കോള്ളുന്നവൻ. ഗീരിനോൽ–സ്തുതിെകോണ്ട്–

വളയ്ക്കു�ന്നൻ–വശെപ്പടുത്തിന്നു എന്നു സോരം. തച്ചൻ ദോരു�നമിെയ (മരംെകോണ്ടു

ണ്ടോക്കുന്ന �തരുരുൾച്ചുറ്റിെന) വളയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

21. ദുസ്തവന്ന്=ചീത്തയോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്ന്. കിട്ടില്ലോ–വിത്തം. വിലക്കും–ഇന്ദ്രന്നുള്ള

കർമ്മങ്ങെള തടയുന്ന നരങ്കലും വിത്തം എത്തോ; അവന്നും വിത്തം കിട്ടില്ല. മദ്വിധൻ

=എെന്ന�പ്പോെലയുള്ളവൻ. സൗത്യനോളിൽ=അഭീഷവദിനത്തിൽ.

22. ഈജംഗമങ്ങളുെടയുംസ്ഥോവരങ്ങളു�ടയുംഈശനോയഅങ്ങെയ, കറക്കോത്ത �ധനു

ക്ക (�പക്ക) ളുെടഅകിടുകൾപോൽെകോണ്ടുനിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ;അതു�പോെല �സോ

മപൂർണ്ണചമസരോയഞങ്ങൾ നിർഭരം (ഏറ്റവും) പുകഴ്ത്തുന്നു.

23. ത്വദ്വീധൻ=അങ്ങെയ�പ്പോലുള്ളവൻ. െകല്പ്, �ധനു, അശ്വം എന്നുവ കിട്ടോൻ.
24. അങ്ങ്ഏട്ടൻ,ഞോൻഅനുജൻ;അതിനോൽ,അതു (ധനം) െകോണ്ടുവന്നോലും. അർത്ഥ

വോൻ=ധനവോൻ. അർച്ച്യൻ–ഹവിസ്സുെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ.

25. �കവളർക്ക–വിജയിപ്പിയ്ക്കുകഎന്നുസോരം.

26. �ബോധം=അറിവ്. ഏകുക–ധനം തരിക. ഉയിർെകോണ്ട്–ദീർഘകോലം ജീവിച്ച്.
27. ദുർന്നിനവ്=ദുരു�ദ്ദശം. അങ്ങെയെക്കോണ്ടു–അങ്ങയുെട തുണയോൽ.
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സൂക്തം 33.

വസിഷ്ഠനും വസിഷ്ഠപുത്രന്മോരും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അവർതെന്ന �ദവത.

െവളുത്ത നിറവും വലത്തു കുടുമ്മയുമുള്ള കർമ്മപൂരകന്മോർ എെന്നസ�ന്തോഷി

പ്പിച്ചുവ�ല്ലോ; അതിനോൽ, യജ്ഞത്തിൽനിെന്നഴു�ന്നറ്റു ഞോൻ �നതോക്ക�ളോടു പറ

യുന്നു–വസിഷ്ഠന്മോർ എങ്കൽനിന്ന് അകെല�പ്പോകരുത്. (1)
ചമസത്തിെല �സോമനീർ കുടിച്ചിരുന്ന മഹോബലനോയ ഇന്ദ്രെന ദൂരത്തുനിന്നു,

പോശദ്യുമ്നങ്കൽനിന്നു െകോണ്ടു�പോന്നുവ�ല്ലോ; ഇന്ദ്രനും വോയതെനതള്ളി, പിഴിഞ്ഞ

�സോമത്തിന്നു വസിഷ്ഠെര വരിച്ചു! (2)
ഇപ്രകോരംത�ന്നസുദോസ്സ് ഇവെരെക്കോണ്ടുസിന്ധുസു�ഖന കടന്നു; ഇപ്രകോ

രംത�ന്ന, ഇവെരെക്കോണ്ടു �ഭദെനസു�ഖന വധിച്ചു. ഇപ്രകോരംത�ന്ന, വസിഷ്ഠ�ര,

നിങ്ങളുെടസ്തുതിയോൽഇന്ദ്രൻസുദോസ്സിെനപത്തരചപ്പടയിൽസു�ഖന രക്ഷിച്ചു!(3)
�നതോക്ക�ള, നിങ്ങളുെടസ്തുതി പിതോക്കെളപ്രീതിെപ്പടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഞോൻ

അച്ചുതണ്ട് ഇളക്കുകയോയി; നിങ്ങൾക്ഷീണിയ്ക്കില്ല�ല്ലോ? വസിഷ്ഠ�ര, നിങ്ങൾ ഋക്കു

കളിൽെവച്ചു മികച്ച ഒരു ഗോനംെകോണ്ട് ഇന്ദ്രങ്കൽബലമിയറ്റുവിൻ! (4)
ദോഹംമൂല യോചിച്ചു, വൃതരോയ വസിഷ്ഠർ പത്തരചപ്പടയിൽ ഇന്ദ്രെന, സൂര്യ

െനെയന്ന�പോെല പ്രോദുർഭവിപ്പിച്ചു: ഇന്ദ്രൻ വസിഷ്ഠെന്റ �സ്തോത്രം �കട്ടരുളി; ഒരു

വലിയ രോജ്യം തൃത്സുക്കൾക്കു െകോടുക്കുകയുംെചയ്തു! (5)
ഭരതന്മോർ, മുടി�ങ്കോലുകൾ�പോെല െചത്തെപ്പട്ടു ചടച്ചു�പോയിരുന്നു. അ�പ്പോ

െഴയ്ക്കും വസിഷ്ഠൻ പു�രോഹിതനോയി. അ�തോെട തൃത്സുക്കളുെട പ്രജകൾ തഴച്ചുതുട

ങ്ങി. (6)
മൂന്നു�പർ ഉലകങ്ങളിൽഉദകമുളവോക്കുന്നു: അവർക്ക്ആദിത്യപ്രഭൃതികളോയി

മൂന്നു �ശ്രഷ്ഠപ്രജകളുണ്ട്; ആ ഉജ്ജ്വലരോയ മുവ്വർ ഉഷസ്സി�നോടു �ചരുന്നു. ഇെതോ

െക്ക ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞവരോണ്, വസിഷ്ഠൻ! (7)
വസിഷ്ഠ�ര, ഈ നിങ്ങളുെട �തജസ്സ്, സൂര്യ�ന്റതു�പോെല ഭോസ്വരമോകുന്നു;

മഹിമോവു, സമുദ്രത്തി�ന്റതു�പോെല അഗോധമോകുന്നു; മന്ത്രഗണം, കോറ്റിെന്റ �വഗ

െമന്ന�പോെലഅന്യന് അനുഗമിക്കോവതല്ലോത്തതോകുന്നു! (8)
ഈവസിഷ്ഠർഅ�ജ്ഞയമോയസംസോരത്തിൽ,അറിഞ്ഞുെകോണ്ടുത�ന്നെപ

രുമോറുന്നു: അവർ സർവനിയന്തോവിനോൽ നിവുർത്തെപ്പട്ട വസ്ത്രം െനയ്തുെകോണ്ട്,

അപ്സരസ്സുകളിലണഞ്ഞു! (9)
വസിഷ്ഠ, മിന്നലിെന്നോത്ത �തജസ്സിെന ഭവോൻ ത്യജിച്ചതു മിത്രോവരുണന്മോർ

കണ്ടു. ഉട�ന അഗസ്ത്യൻ അങ്ങെയ പൂർവ്വസ്ഥോനത്തുനിന്നു െകോണ്ടു�പോന്നു; അത

�ത്ര, അങ്ങയുെട ഒരു ജന്മം! (10)
വസിഷ്ഠ, മിത്രോവരുണന്മോരുെട പുത്രനോണ്, ഭവോൻ–ബ്രഹ്മൻ, അവർക്കു ശു

ക്ലംസ്രവിച്ച�പ്പോൾ, ഉർവശിയുെട മനസ്സിൽനിന്നു ജനിച്ചവനോണ്, ഭവോൻ. �ദവന്മോ

രുെട �വദരോശി�യോടു �ചർന്ന ഭവോെന വിശ്വ�ദവകൾ തോമരയിെലടുത്തു. (11)
ആ ഉൽക്കൃഷ്ടജ്ഞോനനോയ, രണ്ടിെനയും അറിഞ്ഞ വസിഷ്ഠൻ സഹസ്രദോന

നോയിത്തീർന്നു–�പോരോ, സർവദോനനോയിത്തീർന്നു. അ�ദ്ദഹം സർവനിയന്തോവി

നോൽ നിവുർത്തെപ്പട്ട വസ്ത്രം െനയ്തുെകോണ്ട്, അപ്സരസ്സിൽനിന്നു ജനിച്ചു. (12)
സത്രത്തിലിരുന്ന മിത്രോവരുണന്മോർ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടുെകോണ്ട് ശുക്ലം ഒരു കുട
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ത്തിൽ ഒപ്പം തുളിച്ചു; അതിെന്റ ഉള്ളിൽനിന്നു മോനൻ ഉത്ഥോനംെചയ്തു. വസിഷ്ഠർ

ഷിയും അതിൽനിന്നു ജനിച്ചു എന്നുപറയുന്നു. (13)
“തൃത്സുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട അടുക്ക�ലയ്ക്കു വസിഷ്ഠൻ വരുന്നുണ്ട്: ഇ�ദ്ദഹെത്ത

നിങ്ങൾ മനംെതളിഞ്ഞുപരിചരിയ്ക്കുവിൻ. അ�ദ്ദഹം ശസ്ത്രം െചോല്ലുന്നവെനയും സോ

മം പോടുന്നവെനയും അമ്മിക്കുഴെയടുത്തവെനയും മുൻനിന്നു ഭരിയ്ക്കും, ഉപ�ദശി

യ്ക്കും!” (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. വലത്തു ശിരസ്സിെന്റ വലത്തുവശത്ത�ത്ര, വസിഷ്ഠ�ഗോത്രക്കോർ കുടുമ്മ െവയ്ക്കുക. വസി

ഷ്ഠന്മോർ–വസിഷ്ഠപുത്രന്മോർ.

2. പോശദ്യുമ്നൻ–ഒരു രോജോവ്. വോയതൻ=വയതെന്റ പുത്രൻ, പോശദ്യുമ്നൻ. വസിഷ്ഠപുത്ര
ന്മോർ സുദോെസ്സന്ന രോജോവിെന യജിപ്പിയ്ക്കോൻ തുടങ്ങി; പോശദ്യുമ്നനും അന്നുതെന്നയോ

ണ്, �സോമയോഗത്തി�ലർെപ്പെട്ടത്. ഇന്ദ്രൻ പോശദ്യുമ്നെന്റ യോഗത്തിൽ �സോമം കുടി

യ്ക്കുകയോയിരുന്നു. അ�പ്പോൾ വോസിഷ്ഠന്മോർ ഇന്ദ്രെന മന്ത്രബലംെകോണ്ടു, തട്ടിെക്കോണ്ടു

�പോന്നു, സുദോസ്സിെന്റ യോഗത്തിലിരുത്തി. പിഴിഞ്ഞ–സുദോസ്സിെന്റ യജ്ഞത്തിൽ പി

ഴിഞ്ഞ.

3. ഇപ്രകോരം ത�ന്ന–ഇന്ദ്രെന പോശദ്യുമ്നങ്കൽനിന്നു വരുത്തിച്ചതു�പോെല. ഇവർ–

വസിഷ്ഠപുത്രന്മോർ. �ഭദൻ–സുദോസ്സിെന്റ ഒരു  ശത്രു. പത്തരചപ്പട–പത്തു രോജോക്ക

ന്മോ�രോടുള്ള യുദ്ധം.

4. പിതോക്കൾ–വസിഷ്ഠൻ. അച്ചുതണ്ടിളക്കുകയോയി–തെന്റആശ്രമത്തിെലയ്ക്കു �തർനട

ത്തുകയുണ്ടോയി. ഗോനം–സോമം.

5. യോചിച്ചു–മഴയിരന്ന്. വൃതർ–തൃത്സുക്കെളന്ന രോജോക്കന്മോരോൽ വരിയ്ക്കുെപ്പട്ടവർ.

6. ഭരതന്മോർ=തൃത്സുക്കൾ. െചത്തെപ്പട്ടു–ശത്രുക്കളോൽ പീഢിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട് എന്നർത്ഥം.

മരച്ചില്ല മുറിച്ച് ഇലകൾ കളഞ്ഞു െചത്തിയുണ്ടോക്കുന്നതോണ�ല്ലോ, മോടുകെള െതളിയ്ക്കു

ന്ന വടിയോയ മുടി�ങ്കോൽ.

7. മൂന്നു�പർ–അഗ്നിയും വോയുവും സൂര്യനും. ആദിത്യപ്രഭൃതികൾ–ആദിത്യർ, വസുക്കൾ,
രുദ്രന്മോർ.

9. വസിഷ്ഠർ–വസിഷ്ഠൻ. വസ്ത്രം–ജനനമരണോദി. അപ്സരസ്സുകളിൽ–വസിഷ്ഠൻ പൂർവ
�ദഹം െവടിഞ്ഞ്, ഒരപ്സരസ്ത്രീയുെട പുത്രനോയി എെന്നോരിതിഹോസമുണ്ട്.

10. �തജസ്സിെന–പൂർവ�ദഹെത്ത. മിത്രോവരുണന്മോർ കണ്ടു–‘വസിഷ്ഠൻ നോമിരുവരിൽ

നിന്നു ജനിയ്ക്കണ’െമന്നുസങ്കല്പിച്ചു. പുരോണപ്രസിദ്ധം.

12. രണ്ടിെനയും–ദ്യോവോപൃഥിവികെള.
13. മോനൻ-കൃശഗോത്രൻ, അഗസ്ത്യൻ.
14. തൃത്സുക്ക�ളോട് ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത്; അമ്മിക്കുഴ–�സോമലത ചതയ്ക്കുവോൻ.
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വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ദ്വിപദോവിരോട്ടും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

നമ്മുെട ഉജ്ജ്വലവും ഉദോരവുമോയ �സ്തോത്രം, ഒരു െവടുപ്പു വരുത്തെപ്പട്ട �തരു

�പോെല �വഗത്തിൽ െചെന്നത്തെട്ട! (1)
ഒഴുകുന്ന തണ്ണീരുകൾ ഭൂവിെന്റയും �ദ്യോവിെന്റയും ഉൽപത്തിയറിയുന്നു; �കൾ

ക്കുകയുംെചയ്യുന്നു. (2)
തഴച്ച തണ്ണീരുകളും തന്തിരുവടിെയ സംതൃപ്തനോക്കുന്നു; ഉപദ്രവങ്ങൾ

വന്നോൽ, ഉഗ്രരോയ ശൂരന്മോരും സ്തുതിയ്ക്കും! (3)
ഈഇന്ദ്രെന്റ �തരിന്മുമ്പിൽ കുതിരകെള െകട്ടുവിൻ: വജ്രിയും കനകഹസ്തനു

മോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന് ! (4)
നിങ്ങൾയജ്ഞത്തിെന്റഅടുക്കെലയ്ക്കു െചല്ലുവിൻ: ഒരുയോത്രക്കോരൻ�പോെല,

സ്വയംആ വഴിയ്ക്കു നടക്കുവിൻ. (5)
സ്വയംയുദ്ധങ്ങളിലിറഞ്ഞുവിൻ; �ലോകത്തിന്നു�വണ്ടി, വീറുറ്റയജ്ഞെത്തെകോ

ടിയോക്കുവിൻ! (6)
ഇതിെന്റ ബലത്തോലോണ്, സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കുന്നത്; ഇതു, ഭൂമിെയന്ന�പോെല ഭൂത

ങ്ങളുെട ഭോരം ചുമക്കുന്നു. (7)
അ�ഗ്ന, നിയമയുക്തമോയ യജ്ഞംെകോണ്ട് അഭീഷ്ടം സോധിപ്പോനോയി ഞോൻ

�ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കുന്നു; കർമ്മവും അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു. (8)
നിങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലമോയ കർമ്മം അനുഷ്ഠിപ്പിൻ; �ദവന്മോെര �കമമോയി സ്തുതിയ്ക്കു

വിൻ. (9)
ഒരോയിരം കണ്ണുള്ളഓജസ്വിയോയ വരുണൻഈനദികളിെല ജലം �നോക്കി

െക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു! (10)
രോജോക്കന്മോർക്കും രോജോവും, നദികെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നവനുമോണ്, തന്തിരുവ

ടി; അധർഷിതവും അഖിലവ്യോപിയുമോകുന്നു, തെന്റബലം! (11)
നിങ്ങൾഎല്ലോ പ്രജകളിലും െവച്ചുഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ; സ്തവെത്തനിന്ദിയ്ക്കു

ന്നവെന െകടുത്തുവിൻ! (12)
�ദ്രോഹികളുെട ദുഃഖകരമോയആയുധം നീെള ചിതറി�പ്പോകെട്ട; ശരീരങ്ങളിെല

പോപം നിങ്ങൾ �വർെപടുത്തുവിൻ! (13)
ഹവിസ്സുണ്ണുന്നഅഗ്നിനമസ്കോരങ്ങളോൽതു�ലോംപ്രസോദിച്ചു നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട:

അ�ദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച് �സ്തോത്രം രചിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. (14)
�ദവസ�മതനോയ ജലപുത്രെന നിങ്ങൾ സഖോവോക്കുവിൻ: അ�ദ്ദഹം നമുക്കു

സുഖം നല്കെട്ട! (15)
അന്തരിക്ഷത്തിൽ അംഭസ്സുകളിൽ �മവുന്ന പ്രഹർത്തോവോയ ജലസൂനുവിെന

ഞോൻ ഉക്ഥങ്ങൾെകോണ്ടുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (16)
അഹിബുധ്ന്യൻ നെമ്മ ഹിംസകന്നു വിട്ടുെകോടുക്കരുത്; യജ്ഞകോമെന്റ അധ്വ

രത്തിന്ന് ഇടിവു പറ്റരുത് ! (17)
നമ്മുെടഈആളുകൾക്ക് അവർ അന്നം കിട്ടിയ്ക്കെട്ട; ധനത്തിന്നുഴറുന്ന �വ

രികൾ െത�ക്കോട്ടു പോയെട്ട! (18)
വമ്പിച്ച �സന്യമുള്ളവരും ശത്രുവിെന, സൂര്യൻ ഭുവനെത്തെയന്ന�പോെല ചു

ടുവിയ്ക്കുന്നത്, ഇവരുെട ബലത്തോല�ത്ര! (19)
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പത്നിമോർ നമ്മളിൽ വെന്നത്തു�മ്പോൾ, �കപ്പുണ്യമുള്ള ത്വഷ്ടോവു വീരന്മോെര

തന്നരുള�ട്ട! (20)
ത്വഷ്ടോവുനമ്മുെട �സ്തോത്രംസ്വീകരിക്കെട്ട; തികഞ്ഞബുദ്ധിയുള്ളഅ�ദ്ദഹംനമു

ക്കു ധനം തരോൻ കനിയെട്ട! (21)
ദോനവതികൾആധനങ്ങൾനമുക്കുനല്കെട്ട; ദ്യോവോപൃഥിവികളും വരുണപത്നി

യും ശ്രവിയ്ക്കെട്ട; നിവോരിണിക�ളോെടോപ്പം �ശോഭനദോനനോയ ത്വഷ്ടോവു നമുക്കു നല്ല

പോർപ്പിടം തരെട്ട; സമ്പത്തും കിട്ടിയ്ക്കെട്ട! (22)
ആ ധനം നമുക്കു പർവതങ്ങളും, അതു നമുക്കു ജലങ്ങളും, അതു നമുക്കു ദോന

വതികളും, ഓഷധികളും �ദ്യോവും വനസ്പദികളും, അന്തരിക്ഷവും, ഇരുവോനൂഴികളും

കല്പിച്ചരുളെട്ട! (23)
ഞങ്ങൾക്കു കുടുംബം പുലർത്തോൻ ധനം �കവരണം; അതിന്നു വിശോലങ്ങ

ളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികളും, �തജസ്സിെന്റ ഇരിപ്പിടമോയ ഇന്ദ്രസഖൻ വരുണനും, കീഴ

മർത്തുന്നഎല്ലോ മരുത്തുക്കളുംഅനുമതിയരുളെട്ട! (24)
നമ്മുെടഈ�സ്തോത്രം ഇന്ദ്രനും വരുണനും മിത്രനുംഅഗ്നിയുംഅംഭസ്സുംഓഷ

ധികളും വൃക്ഷങ്ങളും ശ്രവിയ്ക്കെട്ട; നമ്മൾ മരുത്തുക്കളുെടഅടുക്കൽസിഖിപ്പിച്ചു പോർ

ക്കുമോറോകണം. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെനെപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. െചെന്നത്തെട്ട–വി�ശ്വ�ദവകളിൽ.

2. ജലെത്തസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: �കൾക്കുക–�സ്തോത്രങ്ങെള.

3. ഇന്ദ്രെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഉഗ്രർ=ബലിഷ്ഠർ. സ്തുതിയ്ക്കും–ഇന്ദ്രെന.
4. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: െകട്ടുവിൻ–മന്ത്രബലംെകോണ്ട് കനകഹസ്തൻ=െപന്നണിഞ്ഞ

�കക�ളോടുകൂടിയവൻ.

5. യജ്ഞസ്തുതി: നിങ്ങൾ–ആളുകൾ.

6. വീറുറ്റ–വീര്യവത്തോയ. യജ്ഞം �ലോകെത്ത രക്ഷിച്ചുെകോള്ളും.

7. ഇത്–യജ്ഞം. ഭൂതങ്ങൾ=�ദഹികൾ.

8. 8. �ദവസ്തുതി: കർമ്മം–�ദവപരിചരണം.
9. ആളുക�ളോട്:
10. വരുണസ്തുതി:
12. �ദവന്മോ�രോട്: െകടുത്തുവിൻ–നശിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.

14. അഗ്നിസ്തുതി: രചിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു–നോം ഉണ്ടോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
15. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: ജലപുത്രൻ–അഗ്നി. സഖോവോക്കുവിൻ–സ്തുതിച്ച, വശത്തോക്കുവിൻ.

16. പ്രഹർത്തോവ്–�മഘങ്ങെള തല്ലുന്നവൻ; �വദ്യുതോഗ്നി.

17. അഹീർബുധ്ന്യൻ–അന്തരിക്ഷത്തിെല ഒരഗ്നി.

18. �ദവസ്തുതി: അവർ–�ദവകൾ. െത�ക്കോട്ടു പോയുക–ചോവുക.
19. െപരിയ പടയുള്ളവർക്കും ഇവരുെട �ദവന്മോരുെട–തുണ �വണം, ശത്രുക്കെള പീഡി

പ്പിയ്ക്കോൻ.

20. �ദവപത്നികെളയും ത്വഷ്ടോവിെനയും സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: വീരന്മോർ–പുത്രോദികൾ.
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22. ദോനവതികൾ–ഉദോരമോരോയ �ദവപത്നിമോർ. ആ–നോമിച്ഛിച്ച. ശ്രവിയ്ക്കെട്ട–നമ്മുെട

�സ്തോത്രം. നിവോരിണികൾ–ഉപദ്രവങ്ങെള തടുക്കുന്ന �ദവപത്നിമോർ.

23. ദോനവതികൾ–�ദവപത്നിമോർ.
24. കീഴമർത്തുന്ന–ശത്രുക്കെള.
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സൂക്തം 35.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

ഇന്ദ്രോഗ്നികൾരക്ഷെകോണ്ടുനമുക്കുശോന്തിനല്കെട്ട;ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടഇന്ദ്രോ

വരുണന്മോർ നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; ഇ�ന്ദ്രോ�സോമന്മോർ നമുക്കു നന്മയ്ക്കോയി ശോന്തി

യുംസുഖവും നല്കെട്ട; ഇന്ദ്രോപൂഷോക്കൾഅന്നലബ്ധിയ്ക്കോയി നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട!(1)
ഭഗവോൻ നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; നരോശംസൻ നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; ബുദ്ധി

പ്പരപ്പു നമുക്കുശോന്തി നൽകെട്ട; സമ്പത്തുകൾശോന്തി നല്കെട്ട; നല്ല യോമം �ചർന്ന

സത്യത്തിെന്റ വചനം നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; ബഹുജന്മോവോയ അര്യമോവു നമുക്കു

ശോന്തി നല്കെട്ട! (2)
ധോതോവു നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; വരുണൻ നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; ഭൂമിയും

അന്നങ്ങളും നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; െപരിയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾ നമുക്കുശോന്തി നല്ക

െട്ട; പർവതം നമുക്കു ശോന്തി നൽകെട്ട; നല്ല �ദവസ്തുതികൾ നമുക്കു ശോന്തി നല്ക

െട്ട! (3)
�ജ്യോതിർമ്മുഖനോയ അഗ്നി നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; മിത്രോവരുണന്മോർ നമുക്കു

ശോന്തി നല്കെട്ട;അശ്വികൾശോന്തി നല്കെട്ട; പുണ്യകർമ്മോക്കളുെടപുണ്യകർമ്മങ്ങൾ

നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; സദോഗതിയോയ വോയു നമുക്കുശോന്തി നല്കോൻ വീശെട്ട! (4)
മു�മ്പ വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ദ്യോവോപൃഥിവികൾ നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; അന്തരിക്ഷം

ദർശനത്തിന്നോയി നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; ഓഷധികളും വൃക്ഷങ്ങളും നമുക്കുശോന്തി

നല്കെട്ട, ജഗൽപതിയോയ ജിഷ്ണു നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട! (5)
ഇന്ദ്ര�ദവൻ വസുക്ക�ളോടുകൂടി നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; �ശോഭനസ്തവനോയ വരു

ണൻ ആദിത്യ�രോടുകൂടി ശോന്തി നല്കെട്ട; സുഖസ്വരൂപനോയ രുദ്രൻ രുദ്ര�രോടുകൂടി

ശോന്തി നല്കെട്ട; ത്വഷ്ടോവു �ദവപത്നിമോ�രോടുകൂടി നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട, ഇവിെട

�കൾക്കുകയും െചയ്യെട്ട! (6)
�സോമം നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; �സ്തോത്രം നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; അമ്മികൾ

നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; യജ്ഞങ്ങൾ ശോന്തി നല്കെട്ട; യൂപങ്ങളുെട അളവുകൾ നമു

ക്കുശോന്തി നല്കെട്ട! ഓഷധികൾ നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; �വദി ശോന്തി നല്കെട്ട! (7)
�തജസ്സു പരന്ന സൂര്യൻ നമുക്കു ശോന്തി നല്കോൻ ഉദിയ്ക്കെട്ട; നോലു പ്രദിക്കുകൾ

നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; സുസ്ഥിരങ്ങളോയപർവതങ്ങൾനമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; നദി

കൾ നമുക്കുശോന്തി നൽകെട്ട; ജലങ്ങളും ശോന്തി നല്കെട്ട! (8)
അദിതി കർമ്മങ്ങ�ളോടുകൂടി നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; �ശോഭന �സ്തോത്രരോയ മരു

ത്തുക്കൾ നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; വിഷ്ണു നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; പൂഷോവു നമുക്കു ശോ

ന്തി നല്കെട്ട; അന്തരിഷം നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; വോയുവും ശോന്തി നല്കെട്ട! (9)
സവിതോവോയ �ദവൻ സംരക്ഷിച്ചുെകോണ്ട്, നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; പുലരുന്ന

ഉഷസ്സുകൾ നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട! പർജ്ജന്യൻ നമ്മുെട പ്രജകൾക്ക് ശോന്തി നല്ക

െട്ട; ശംഭുവോയ �ക്ഷത്രപതി നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട! (10)
ബഹു�സ്തോത്രരോയ �ദവന്മോർ നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട; സരസ്വതി സ്തുതിക�ളോടു

കൂടി ശോന്തി നല്കെട്ട; യഷ്ടോക്കൾ ശോന്തി നല്കെട്ട; ദോതോക്കൾ ശോന്തി നല്കെട്ട; ദിവ്യ

രും ഭൗമരും നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; അന്തരിക്ഷജരും നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട! (11)
സത്യപോലകന്മോർ നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട; അശ്വങ്ങൾ നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട;
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�ഗോക്കളും ശോന്തി നല്കെട്ട; �കവിരുതുള്ളസുകർമ്മോക്കളോയ ഋഭുക്കൾനമിക്കുശോ

ന്തി നല്കെട്ട; സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട പിതൃക്കൾ നമുക്കുശോന്തി നല്കെട്ട! (12)
അജനോയഏകപോ�ദ്ദവൻനമുക്കുശോന്തിനല്കെട്ട;അഹിർബുധ്ന്യൻനമുക്കുശോ

ന്തി നല്കെട്ട; സമുദ്രം ശോന്തി നൽകെട്ട; മറുകരയണയ്ക്കുന്നഅപോംനപോത്ത് നമുക്കു

ശോന്തി നല്കെട്ട; �ദവരക്ഷിതയോയ പൃശ്നി നമുക്കു ശോന്തി നല്കെട്ട! (13)
പുതുതോയുണ്ടോക്കെപ്പടുന്നഈ�സ്തോത്രംഅദിത്യരുദ്രവസുക്കൾസ്വീകരിയ്ക്കെട്ട;

�ദ്യോവിലും ഭൂവിലും �ഗോവിലും ജനിച്ച യകനീയരും നമ്മുെട (വിളി) �കൾക്കെട്ട!(14)
യജനീയരോയ �ദവന്മോരിൽെവച്ചു യജനീയരും, മനുവിന്നു �പോലും യഷ്ടവ്യരും,

മരണരഹിതരും, സത്യജ്ഞരും എവ�രോ; അവർ ഇ�പ്പോൾ നമുക്കു യശസ്വിെയ

തന്നരുളെട്ട! നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന�പ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
2. നരോശംസൻ–ഒരഗ്നി. യോമം–മനസ്സംയമം. ബഹുജന്മോവ്=പലവുരു ആവിർഭവിയ്ക്കു
ന്നവൻ.

5. ജിഷ്ണു=ഇന്ദ്രൻ.
6. ഇവിെട–യജ്ഞത്തിൽ. �കൾക്കുക–നമ്മുെട �സ്തോത്രം.

10. ശംഭു=സുഖകരൻ.
12. �കവിരുത്–ശില്പകൗശലം.
13. ഏകപോ�ദ്ദവൻ=ഏകപോത്ത് എന്ന �ദവൻ. മറുകര–ഉപദ്രവങ്ങളുെട. ആപോംനപോ

ത്ത്–ഒരു �ദവൻ. പൃശ്നി–മരുന്മോതോവ്.

15. യശസ്വിെയ–പുക�ളറിയ പുത്രെന.

മൂന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 36.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്: വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

യജ്ഞസദനത്തിൽനിന്നു �സ്തോത്രം െചന്നണയെട്ട: സൂര്യൻ രശ്മികൾെകോണ്ടു

െവള്ളം െപോഴിയ്ക്കുന്നു; പൃഥിവി ഉയർന്ന പ്ര�ദശങ്ങ�ളോ�ട പരന്നുകിടക്കുന്നു; അഗ്നി

വിശോലമോയ ഭൂഭോഗത്തിൽ ജ്വലിയ്ക്കുന്നു. (1)
ബലവോന്മോരോയ മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾക്കുഞോൻഹവിെസ്സന്ന�പോെല

ഈെയോരുപുതു�സ്തോത്രവുംവിരചിയ്ക്കോം: നിങ്ങളിെലോരുവൻ,അഹിംസിതനോയപ്ര

ഭു,സ്ഥോനംകല്പിയ്ക്കുന്നു;സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നമിത്രൻപ്രോണികെളപ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നു!(2)
സഞ്ചരിഷ്ണുവോയവോയുവിെന്റഗതികൾഎമ്പോടുംവിളയോടുന്നു; ചുരത്തുന്ന�പ

ക്കൾ പുളയ്ക്കുന്നു. മഹോനോയ സൂര്യെന്റ മോർഗ്ഗത്തിൽ പിറക്കുന്ന വൃഷഭൻ അവിെട

മുക്രയിടുന്നു! (3)
ശൂര, ഇന്ദ്ര, നല്ലനടയുള്ളധുരീണരോയ ഭവോെന്റഈപ്രിയഹരികെള ഇ�ദ്ദഹം

സ്തുതിയോൽ പൂട്ടിയ�ല്ലോ! വി�ദ്രോഹിയുെട അരിശം ആർ െകടുത്തു�മോ, ആ സുകർ

മ്മോവോയആര്യമോവിെനഞോൻ ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിയിയ്ക്കോം! (4)
ഹവിഷ്മോന്മോർ സ്വന്തം യജ്ഞസദനത്തിൽ െപരുമോറിെക്കോണ്ട് ആരുെട

സഖ്യത്തിനോയി യജിയ്ക്കുന്നു�വോ, �നതോക്കളിൽ സ്തുയമോനനോയ ആർ അന്നം കി

ട്ടിയ്ക്കു�മോ; ആ രുദ്രന്ന് ഇതോ, പ്രിയതരമോയ നമസ്സ് ! (5)
ഏഴോമത്തവളോയ യോെതോരു സരസ്വതിയോ�ണോ, നദികളുെട അമ്മ; സ്വന്തം

പയസ്സുെകോണ്ടു തടിച്ച യോവചില സുദുഘകൾഅഴകിൽ ഒഴുകുന്നു�വോ; ആ തൽപ

രകളോയ യശ്വസിനികൾ ഒപ്പം വന്നണയെട്ട! (6)
ആ �വഗികളോയ മരുത്തുക്കൾ തുഷ്ടിപൂണ്ടു നമ്മുെട കർമ്മെത്തയും മകെന

യും രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; ചരിയ്ക്കുന്നഅക്ഷരയും നെമ്മ വിട്ട് (അന്യെര) തൃക്കണ്പോർക്കരുത്

അവർ തക്കതോയ നമ്മുെട ധനം െപരുപ്പിയ്ക്കെട്ട! (7)
നിങ്ങൾ അനന്തയോയ ഭൂമിെയയും യജ്ഞോർഹനും വീരനുമോയ പൂഷോവിെന

യും, നമ്മുെടഈകർമ്മം കോത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഭഗെനയും, യജ്ഞത്തിൽ ദോനനിരത

നും പുരധോരകനുമോയ വോജെനയും വിളിയ്ക്കുവിൻ. (8)
മരുത്തുക്കെള, ഈ �ശ്ലോകം നിങ്ങളിലും, പകർന്നതു കുടിയ്ക്കുന്ന രക്ഷസ�മ

തനോയ വിഷ്ണുവിങ്കലും ശരിെയ്ക്കത്തെട്ട; അ�ദ്ദഹം �സ്തോതോവിന്നു സന്തോനെത്തയും

അന്നവും നല്കെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. �സ്തോത്രം –‘സൂര്യൻ’ ഇത്യോദി. െചന്നണയെട്ട–�ദവകളിൽ. ഭൂഭോഗം–യജ്ഞസ്ഥലം.

3. വൃഷഭൻ മുക്രയിടുന്നു–പർജ്ജന്യൻ ഇടിമുഴക്കുന്നു.

4. ഇ�ദ്ദഹം–യജമോനൻ. ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ യോഗത്തിൽ വരിക എന്നു ഹൃദയം. തിരിയി

യ്ക്കോം–സ്തുതിെകോണ്ടു വരുത്തോം.

5. നമസ്സ്=നമസ്കോര�മോ, ഹവി�സ്സോ.
6. സുദുഘകൾ–സു�ഖനകറക്കോവുന്ന�പക്കൾ�പോലുള്ളനദികൾ. പയസ്സിന്നുപോെല

ന്നും ജലെമന്നും അർത്ഥെമടുക്കോം. തൽപരകൾ–യജ്ഞകോംക്ഷിണികൾ. യശസ്വി

നികൾ–സരസ്വതിയും മറ്റു നദികളും.
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7. അക്ഷര–വോ��വത. അവർ–മരുത്തുക്കളും വോ��വതയും.

8. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: പുരധോരൻ–പുരികെള നിലനിർത്തുന്നവൻ. വോജൻ–ഋഭുക്കളിൽ

മൂന്നോമൻ.

9. �ശ്ലോകം–�സ്തോത്രം. പകർന്നതു–ചമസങ്ങളിൽ പകർന്ന �സോമം
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സൂക്തം 37.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഋഭുക്ക�ള, ഋഭുക്ഷോക്ക�ള, വഹനശക്തവും സ്തുത്യവും പീഡ�യല്ക്കോത്തതുമോയ

രഥം നിങ്ങെള ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടുവരെട്ട: �ശോഭനഹനുക്ക�ള, നിങ്ങെള ഇ�ങ്ങോട്ടു

െകോണ്ടുവരെട്ട: �ശോഭനഹനുക്ക�ള, നിങ്ങൾസവനങ്ങളിൽ മത്തിന്നോയി, മൂന്നു കൂ

ട്ടിയ മഹോ�സോമംെകോണ്ടു വയർ നിറയ്ക്കുവിൻ! (1)
ഋഭുക്ഷോക്ക�ള, സ്വർഗ്ഗം കണ്ട നിങ്ങൾഹവിഷ്മോന്മോർക്കോയി, പീഡ�യല്ക്കോത്ത

രത്നം എടുക്കുവിൻ; ബലവോന്മോരോയ നിങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങളിൽ വഴി�പോെല കുടിയ്ക്കു

വിൻ; സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കുധനവും തരുവിൻ! (2)
മഘവോ�വ, വലുതും െചറുതുമോയ ധനം വീതിച്ചു െകോടുപ്പോൻ വകയുണ്ട�ല്ലോ,

അവിെടയ്ക്കു്: ധനംെകോണ്ടു നിറഞ്ഞതോണ്, തൃ�ക്ക രണ്ടും; അങ്ങയുെട സൂനൃ�തോ

ക്തി സമ്പത്തിെന പിടിച്ചുനിർത്തില്ല! (3)
ഇന്ദ്ര, അസോമോന്യയശസ്സുള്ള ഋഭുക്ഷോവോയ ഭവോൻ, സോധകമോയ അന്നെമ

ന്ന�പോെല, �സ്തോതോവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ വന്നോലും: ഹര്യശ്വ, വസിഷ്ഠരോയഞങ്ങൾ

അങ്ങയ്ക്കു (ഹവിസ്സു) നല്കി സ്തുതിയ്ക്കുമോറോകണം! (4)
ഇന്ദ്ര,ഹരിഹയ,ഈസ്തുതികളോൽപരിവൃതനോയ ഭവോൻഹവിർദ്ദോതോവിന്നും

സമ്പത്തു നല്കും; എന്നോയിരിയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കു ധനം തരിക? ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട

തക്ക രക്ഷകൾെകോണ്ടു �സവിയ്ക്കുമോറോകണം! (5)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻഎന്നു�കൾക്കും,ഞങ്ങളുെടസ്തുതി? െചോല്ലുന്നഞങ്ങെള ഭവോൻ

ഇ�പ്പോൾ പോർപ്പിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ. െകല്പുള്ള പള്ളിക്കുതിര ഇടവിടോെത സ്തുതിയ്ക്കുന്ന

ഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിൽ ധനവും നല്ല വീരന്മോെരയും അന്നവും െകോണ്ടുവരെട്ട! (6)
കഴിവുള്ള ഭൂ�ദവിയും, �ശോഭനോന്നങ്ങളോയ സംവത്സരങ്ങളും ഇന്ദ്രങ്കൽഅണ

യുന്നു; മനുഷ്യർഅ�ദ്ദഹെത്തസ്വഗൃഹത്തിലിരുത്തില്ല; നല്ല ദഹനശക്തിയുണ്ട്,ആ

ത്രി�ലോകബന്ധുവിന്ന് ! (7)
സവിതോ�വ, സ്തുത്യമോയ സമ്പത്തുഞങ്ങളിെലത്തെട്ട; പർവതനും ധനം തര

െട്ട. ദിവ്യനോയ രക്ഷകൻഞങ്ങെള സദോ കോത്തരുളെട്ട നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോ

ലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
1. ഋഭുക്ഷോക്കൾ–വിശോലമോയ �തജസ്സിന്നിരിപ്പിടമോയിട്ടുള്ളവർ. �ശോഭനഹനുക്കൾ=

നല്ലഅണക്കടയുള്ളവർ. മുന്നു കൂട്ടിയ–പോലും തയിരും മലർെപ്പോടിയും �ചർത്ത.

2. പീഡ–�ചോരോദ്യുപദ്രവം. കുടിയ്ക്കുവിൻ–�സോമം.
3. സൂനൃ�തോക്തി=സത്യവോക്ക്; �സ്തോതോക്കൾക്കു ധനം ധോരോളം െകോടുക്കുെമന്ന പ്രതി

ജ്ഞ. ഈപ്രതിജ്ഞയനുസരിച്ചു, ഭവോൻ കയ്യഴച്ചുെകോടുക്കുകെതെന്ന െചയ്യുന്നു.

4. ഋ�ക്ഷോവ്=ഋഭുക്കളുെട സ്വോമീ. സോധകം–എന്തും സോധിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.
6. െചോല്ലുന്ന–സ്തുതി. വീരന്മോർ=പുത്രന്മോർ.
7. മനുഷ്യർ–�സ്തോതോക്കൾ. ഇരുത്തില്ല–യോഗത്തിൽ വരുത്തിെക്കോണ്ടിരിയ്ക്കും. ദഹനശ

ക്തിയുണ്ട്–ഹവിസ്സ് എത്ര ഭുജിച്ചോലും ദഹിയ്ക്കും.

8. പർവതൻ–ഇന്ദ്രെന്റ ഒരുസഖോവ് രക്ഷകൻ–ഇന്ദ്രൻ.
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സൂക്തം 38.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; സവിതോവ് �ദവത. (കോകളി)

യോെതോരു �സവ്യനിന്നീഡ്യൻ, മനുഷ്യർക്കു;

യോെതോരു ഭുതിമോൻ രത്നങ്ങ�ളകിടും;

അ�ദ്ദവനോയസവിതോവുയർത്തുന്നു,

െപോൽെത്തളിവോർന്നതോം തന്നുെട കോന്തിെയ! (1)

നീ സവിതോ�വ, എഴു�ന്നല്ക–�കൾക്കി,തു

�ഹസുവർണ്ണകര, യജ്ഞം നടത്തുവോൻ:

പോരിച്ച കോന്തി പരെക്ക വീശുന്നു നീ;

സൂരികൾ�ക്കകുന്നു, മർത്ത്യ�ഭോഗ്യങ്ങെള! (2)

�ദവകൾ�പോലുെമ�പ്പരുംപുകഴ്ത്തുന്ന

�ദവൻസവിതോവു �കൾക്കെട്ട, സൂക്തികൾ:

അന്നമസ്മൽസ്തുതി�യ്ക്കകെട്ട,യോ വന്ദ്യ–

നന്യൂനരക്ഷയോൽക്കോക്കെട്ട, സൂരിെയ! (3)

�ദവനോമിസ്സവിതോവിെന വോഴ്ത്തുന്നു,

�ദവിയദിതിയനുജ്ഞലഭിയ്ക്കുവോൻ;

വൻെപരുമോക്കൾ വരുണോദ്യരും സമ–

മൻപോർന്നു വോഴ്ത്തുന്നു, മിത്രോര്യമോദ്യരു! (4)

ദോനസ്ഥരോര്യർ �ചർെന്നോത്തനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു,

വോനൂഴിബന്ധുവിന്നോയ്പ്പരിചര്യകൾ;

�കൾക്കെട്ട, നമ്മുെട ഗീരഹിബുധ്  ന്യനും;

കോക്കെട്ട, വോ��വിയുത്തമ�ഗോക്കളോൽ! (5)

�ദവൻസവിതോവിരക്കുന്നനമ്മൾക്കു

�കവരുത്തെട്ട, യോ രത്നം പ്രജോധിപൻ:

�പോ�ന്നോൻ വിളിപ്പൂ, ഭഗെനസ്വരക്ഷയ്ക്കു;

തോ�ന്നോൻ ഭഗ�നോടിരക്കുന്നു, നൽദ്ധനം! (6)

യോ�ഗ പുകഴ്ത്തും നമുക്കുസുഖം നല്ക,

�പോകൽ ചുരുങ്ങും ശുഭോന്നരോം വോജികൾ:

തട്ടിപ്പറി�പ്പോന, രക്കനിവറ്റിെന–

ത്തട്ടി, പ്പുരോതനർ �പോക്കെട്ട, �രോഗവും! (7)

സ്വത്തിനോയ്പ്പോലിപ്പിെന, ങ്ങെള�പ്പോർകളിൽ–

സ്സത്യജ്ഞർ �മധോഢ്യർ നിങ്ങൾ വോജികക�ള;

ഇ�ത്തൻ കുടിയ്ക്കുവിൻ, മത്തോടുവിൻ; സുര–

വർത്മോവിലൂെട �പോെയ്ക്കോൾവിൻ, സുതൃപ്തരോയ് (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. ഭൂതിമോൻ=വളെരസ്സമ്പത്തുള്ളവൻ. ഏകിടും–�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടുക്കും. െപോൽ

െത്തളിവ്–സ്വർണ്ണത്തിെന്റസ്വച്ഛത.

2. എഴു�ന്നല്ക=ഉദ്  ഗമിച്ചോലും. ഇതു–ഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രം. സൂരികൾ–�സ്തോതോക്കൾ.
3. സൂക്തികൾ–സ്തുതികൾ. അസ്മൽസ്തുതിയ്ക്ക്–നമ്മുെടസ്തുതിയ്ക്കുപ്രതിഫലമോയി. സൂരിെയ

–�സ്തോതോക്കെള.

4. സമം=ഒ�രമട്ടിൽഅൻപ്=പ്രീതി.
5. ദോനസ്ഥർ–ദോനശീലർ എന്നർത്ഥം. ആര്യർ–യജമോനൻ. വോനൂഴി ബന്ധു–

ദ്യോവോപൃഥിവികളുെട ബന്ധുവോയ സവിതോവ്. ഉത്തമ�ഗോക്കളോൽ–മികച്ച �ഗോക്ക

െളത്തന്ന്.

6. ആരത്നം–പ്രസിദ്ധമോയ തെന്റ രമണീയധനം. �പോ�ന്നോൻ–ത്രോണിയുള്ളവനും, തോ

ന്നവനും–രണ്ടുകൂട്ടരും–ഭഗെന, ഭജനീയനോയസവിതോവിെനആശ്രയിയ്ക്കുന്നു.

7. �പോകൽ ചുരുങ്ങു ം –ഏെറസ്സഞ്ചരിയ്ക്കോത്ത. വോജികൾ–ഒരുകൂട്ടം �ദവകൾ. തട്ടി–

അകറ്റി.

8. സ്വത്തിനോയ്–ശത്രുധനപ്രോപ്തിയ്ക്കുതക്കവണ്ണം. �തൻ–മധുര�സോമം. സുതൃപ്തരോയ്

(വയർ നിറച്ച് ), സുരവർത്മോവിലൂെട (�ദവകളുെട വഴികളിലൂെട) െപോെയ്ക്കോൾവിൻ, തി

രിെയ.
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സൂക്തം 39.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

അഗ്നി ഉയർന്നു �സ്തോതോവിെന്റസ്തുതി �കൾക്കെട്ട: ഉഷസ്സ് �നെര യജ്ഞത്തി

െലത്തുകയോയി. രണ്ടു ശ്രദ്ധോയുക്തന്മോർ, ഇരു�തരോളികൾ�പോെല മോർഗ്ഗമണയു

ന്നു; �പ്രരിതനോയ നമ്മുെട �ഹോതോവു യോഗം നടത്തെട്ട! (1)
ഇവരുെട നല്ലഅന്ന�ത്തോടുകൂടിയ ദർഭ വിരിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇ�പ്പോൾ, നിയു

ത്സഹിതനോയ വോയുവും പൂഷോവുമോകുന്നപ്രജോപോലകന്മോർ പ്രജകളുെട �ക്ഷമത്തി

ന്നോയി, രോത്രിയുെട ഉഷസ്സിൽനിന്നു, മുൻവിളി �കട്ട് അന്തരിക്ഷത്തിെലത്തി�ച്ചർ

ന്നു! (2)
വസുധയിെലവസുക്കൾഇതിങ്കൽവിളയോടെട്ട: വിശോലമോയഅന്തരിക്ഷത്തി

െല �തജസ്വികളും പരിചരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. അതി�വഗന്മോ�ര, നിങ്ങൾ യോത്ര ഇ�ങ്ങോ

ട്ടോക്കുവിൻ: അഭിഗതനോയഞങ്ങളുെടഈ ദൂതെന്റ (വിളി) �കൾക്കുവിൻ! (3)
യജ്ഞങ്ങളിൽ യജനീയരും രക്ഷകരുമോയ ആ �ദവന്മോെരല്ലോം ഒപ്പം ഇരി

പ്പിടത്തിെലത്തിയിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ: അ�ഗ്ന, യജ്ഞകോമരോയ അവെരല്ലോം–ഭഗൻ,

അശ്വികൾ, ഇന്ദ്രൻഎന്നിവെരയും ഭവോൻ ശീഘ്രം യജിയ്ക്കുക! (4)
അ�ഗ്ന, ഭവോൻ വിണ്ണിൽനിന്നും മന്നിൽനിന്നും �സ്തോതവ്യെര–മിത്രൻ, വരു

ണൻ, ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, അര്യമോവ്, അദിതി, വിഷ്ണു എന്നിവെര– ഇവർക്കു�വണ്ടി

വിളിച്ചുവരുത്തുക; സരസ്വതി, മരുത്തുക്കൾഎന്നിവരും ഇമ്പംെകോള്ളെട്ട! (5)
യജ്ഞോർഹർക്കുഹവിസ്സും �സ്തോത്രവുംഅർപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു! മനുഷ്യരുെട മ�നോ

രഥം തടയോെത (അഗ്നി) വെന്നത്തെട്ട. നിങ്ങൾ അക്ഷയ്യവും സദോ �സവ്യവുമോയ

ധനം തരുവിൻ. ഞങ്ങൾ കൂറ്റുകോ�രോെടന്ന�പോെല �ദവന്മോ�രോടു �ചരുമോറോക

ണം. (6)
ഇ�പ്പോൾ വസിഷ്ഠന്മോർ ദ്യോവോപൃഥിവികെളയും, യജ്ഞസ�മതരോയ വരുണ

മിത്രോഗ്നികെളയും �നരിട്ടു സ്തുതിച്ചു: ആഹ്ലോദകോരികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉൽകൃഷ്ടമോയ

അന്നം നല്കെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
1. രണ്ടുശ്രദ്ധോയുക്തന്മോർ–യജമോനനും പത്നിയും. മോർഗ്ഗം–യജ്ഞപഥം.

2. ഇവർ–യജമോനന്മോർ. നിയുത്സഹിതൻ–നിയുത്തുക്ക�ളോട്, തെന്റ െപൺകുതിരക

�ളോടുകൂടിയവൻ. രോത്രിയുെട–രോത്രിയുെട അന്ത്യയോമമോയ.

3. വസുധ=ഭൂമി. വസുക്കൾ–വസുക്കെളന്ന �ദവന്മോർ. ഇതിങ്കൽ–യജ്ഞത്തിൽ. അന്ത

രിക്ഷത്തിെല �തജസ്വികൾ–മരുത്തുക്കൾ. അതി�വഗന്മോ�ര എന്നു തൂടങ്ങുന്ന വോക്യ

ങ്ങൾ വസുക്ക�ളോടും മരുത്തുക്ക�ളോടുമുള്ളവയകുന്നു. അഭിഗതൻ–നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ

വന്നവൻ. ഈ ദൂതൻ–അഗ്നി.

4. ഇരിപ്പിടത്തിൽ–യോഗശോലയിൽസ്വസ്ഥോനങ്ങളിൽ.

5. �സ്തോതവ്യർ=സ്തുത്യർ. അഗ്നി–�ദവതോരൂ�പണ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്ന അഗ്നി.

ഇവർ–യജമോനന്മോർ. ഇമ്പംെകോള്ളെട്ട–ഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടുംഹവിസ്സു

കൾെകോണ്ടും.
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6. യജ്ഞോർഹർ–�ദവന്മോർ. മൂന്നും നോലും വോക്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷകഥനം: നിങ്ങൾ �ദവ

ന്മോർ.

7. ആഹ്ലോദകോരികൾ–ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവരോയ �ദവന്മോെരല്ലോം.
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സൂക്തം 40.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

യോഗസ്തുതി �വഗത്തിൽ എത്തെട്ട: ത്വരിതന്മോർക്കു നോം �സ്തോത്രം ചമയ്ക്കുക.

ഇ�പ്പോൾ സവിതോവോയ �ദവൻ യോെതോന്നയയ്ക്കു�മോ, ആ �ശ്രഷ്ഠധനത്തിൽ നോം

പങ്കുകോരോകണം! (1)
വോയുവും ഭഗനും യോെതോന്നു �ചർത്തരുളു�മോ,ആ �സ്തോതൃ�സവിതമോയധനം

നമുക്കു മിത്രനും വരുണനും ദ്യോ�വോപൃഥിവികളും ഇന്ദ്രനും അര്യമോവും നല്കെട്ട; അദി

തി�ദവിയും തരെട്ട! (2)
പൃഷദശ്വരോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾആെര രക്ഷിയ്ക്കു�മോ, ആ മനുഷ്യൻ ഓജ

സ്വിയോയിത്തീരെട്ട: അവൻബലവോനോയിത്തീരെട്ട. അവെനഅഗ്നിയുംസരസ്വതി

യും പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കും; അവെന്റ ധനംആരും നശിപ്പിയ്ക്കില്ല! (3)
ഈ സത്യ�നതോവോയ വരുണൻ, മിത്രൻ, ആര്യോമോവ് എന്നീ രോജോക്കന്മോ

രും, �ശോഭനോഹ്വോനയോയ എതിരില്ലോത്ത ആദിതി�ദവിയും കർമ്മം നടത്തിയ്ക്കുന്നു:

അവർ നെമ്മസു�ഖന പോപം കടത്തെട്ട! (4)
യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസ്സുകൾെകോണ്ടു വരുത്തെപ്പ�ടണ്ടുന്നഈഅഭീഷ്ടവർഷി

യോയവിഷ്ണുവിെന്റശോഖകള�ത്ര, �ദവന്മോർ; രുദ്രൻ,തെന്റസുഖത്തിലും മഹത്ത്വത്തി

ലും എത്തിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഅന്നവുമോയി ഗൃഹത്തിൽ വരുവിൻ! (5)
പ്രഭപൂണ്ട പൂഷോ�വ, വോണിമോതും ദോനവതികളും യോെതോന്നു തരു�മോ,

അതിൽ ഭവോൻ മുടക്കമുണ്ടോക്കരുത് സുഖകരമോയ �ദവന്മോർ ഞങ്ങെള തു�ലോം

രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; ചുറ്റിനടക്കുന്ന വോയു മഴ തരെട്ട! (6)
ഇ�പ്പോൾ വസിഷ്ഠന്മോർ ദ്യോവോപൃഥിവികെളയും, യജ്ഞസ�മതരോയ വരുണ

മിത്രോഗ്നികെളയും �നരിട്ടു സ്തുതിച്ചു: ആഹ്ലോദകോരികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉൽക്കൃഷ്ടമോയ

അന്നം നല്കെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
1. യോഗസ്തുതി–യോഗത്തിൽഞങ്ങൾ െചോല്ലുന്നസ്തുതി. എത്തെട്ട–�ദവന്മോരിൽ. ത്വരിത

ന്മോർ–യജ്ഞത്തിന്നു വരോൻ െവമ്പുന്ന �ദവന്മോർ.

2. �ചർത്തരുളു�മോ–ന�മ്മോടു �ചർക്കു�മോ, നമുക്കു കിട്ടിയ്ക്കു�മോ.

3. പൃഷദശ്വർ=പുള്ളിമോനോകുന്ന വോഹന�ത്തോടുകൂടിയവർ.

4. പോപം കടത്തെട്ട–പുഴ കടത്തുന്നതു�പോെല, പോപത്തിെന്റ മറുകരയണയ്ക്കെട്ട.

5. എത്തിയ്ക്കുമ�ല്ലോ–നെമ്മഅന്തിമവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

6. ദോനവതികൾ–�ദവപത്നിമോർ.
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സൂക്തം 41.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നിന്ദ്രോദികൾ �ദവത.

ഞങ്ങൾപുലർകോലത്ത്അഗ്നിെയയും, പുലർകോലത്ത് ഇന്ദ്രെനയും, പുലർകോ

ലത്ത് മിത്രോവരുണന്മോെരയും, പുലർകോലത്ത് അശ്വികെളയും വിളിയ്ക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ

പുലർകോലത്തു ഭഗെനയും പൂഷോവിെനയും ബ്രഹ്മണസ്പതിെയയും, പുലർകോലത്തു

�സോമെനയും രുദ്രെനയും വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
യോെതോരുവെന സ്തുതിച്ചിട്ടു ദരിദ്രനും, ധനികനോയ രോജോവും, ‘ഇത്തിരി ധനം!’

എന്നുരിയോടു�മോ; പുലർകോലത്ത്, ആ �ജതോവോയ, ഓജസ്വിയോയ, ഭോരവോഹി

യോയ, അദിതിപുത്രനോയ ഭഗെനഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു. (2)
ഭഗ, മികച്ച �നതോവോയ ഭഗ, സത്യധനനോയ ഭഗ, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു

തന്ൻ, ഈ കർമ്മം സംരക്ഷിച്ചോലും: ഭഗ, ഗവോശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടു ഞങ്ങെള തഴ

പ്പിച്ചോലും; ഭഗ, ഞങ്ങൾ �നതോക്കന്മോ�രോടും ആൾക്കോ�രോടുംകൂടിയവരോകണം! (3)
�പോരോ, ഇനിഞങ്ങൾപകലിെന്റആദിയിലും മധ്യത്തിലും ഭഗവോന്മോരോയിബ്ഭ

വിയ്ക്കണം; ധനവോ�ന, സൂ�ര്യോദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ �ദവന്മോരുെട നന്മനസ്സിന്നും വി

ഷയമോകണം! (4)
�ദവന്മോ�ര, ഭഗൻതെന്ന ഭഗവോനോയരുളെട്ട: തന്തിരുവടിെയെക്കോണ്ടു

ഞങ്ങൾ ഭഗവോന്മോരോകണം! ഭഗ, ആ നിന്തിരുവടിെയ എല്ലോവരും �പർത്തു �പർ

ത്തുവിളിയ്ക്കുന്നു: ഭഗ, ആ നിന്തിരുവടി ഇവിെട ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽഎഴുന്നള്ളുക! (5)
സുഗമസ്ഥലെത്തയ്ക്കുദധിക്രോെവന്ന�പോെല, ഉഷസ്സുകൾഅധ്വരത്തിനുവെന്ന

ത്തെട്ട: അവർ, �വഗികളോയ കുതിരകൾ �തരിെനെയന്ന�പോെല, ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്ന

ഭഗെന നമ്മുെടഅടുക്കെലയ്ക്കു െകോണ്ടുവരെട്ട! (6)
എല്ലോംെകോണ്ടും തഴച്ച, തണ്ണീർ ചുരത്തുന്ന, �ശോഭനകളോയ ഉഷസ്സുകൾ നമു

ക്കു നിത്യം അശ്വങ്ങ�ളോടും �ഗോക്ക�ളോടും വീരന്മോ�രോടുംകൂടി പുലരുമോറോകെട്ട; നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന, െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
2. ഇത്തിരിധനം–തരിക. ഉരിയോടു�മോ–യോചിയ്ക്കു�മോ.

3. തന്ന്–അഭീഷ്ടം. �നതോക്കന്മോർ–െകോണ്ടുനടക്കുന്നവർ, പുത്രോദികൾ.
4. ഭഗവോന്മോർ=ഭഗ�നോടുകൂടിയവർ.
5. ഭഗവോൻ=ധനവോൻ.
6. ദധിക്രോവ്–അശ്വം. അവർ–ഉഷസ്സുകൾ.
7. ഓ�രോ ഉഷസ്സുപുലരു�മ്പോഴും നമുക്ക് അശ്വോദികൾ�കവരെട്ട.
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സൂക്തം 42.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

ബ്രഹ്മോക്കളോയ അംഗിരസ്സുകൾ എങ്ങും െപരുമോറെട്ട; പർജ്ജന്യൻ �സ്തോത്ര

ത്തിൽ കൗതുകംെകോള്ളെട്ട; നദികൾ െവള്ളം പോറ്റിെക്കോെണ്ടോഴുകെട്ട; ശ്രദ്ധോയു

ക്തരിരുവരും യജ്ഞെത്തരൂപെപ്പടുത്തെട്ട! (1)
അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട ചിരന്തനമോയ മോർഗ്ഗം സുഗമമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട: യോഗശോ

ലയിെലയ്ക്കുവീരെന വഹിച്ചു വിളങ്ങുന്നപച്ച–െചമപ്പുപള്ളിക്കുതിരകെളഅങ്ങ് വഴി

�പോെല പൂട്ടുക! ഞോൻ ഇരുന്നു �ദവഗണങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു. (2)
നിങ്ങൾക്കുള്ള യജ്ഞെത്ത പ്രണതന്മോർ–വഴി�പോെല പൂജിയ്ക്കുന്നു; അരി�ക

സ്തുതി പോടുന്ന �ഹോതോവു മികച്ചവനോണ് ഭവോൻ ശരിയ്ക്കു യജിച്ചുെകോൾക. പുരു

�സന്യ, അങ്ങ് �ദവന്മോെര യജ്ഞഭൂമിയിൽ െകോണ്ടുവന്നോലും! (3)
സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഹരുഷ്മോെന്റ ഗൃഹത്തിൽ അതിഥിയോയി പ്രത്യക്ഷമോംവണ്ണം സു

�ഖന പള്ളിെകോള്ളുന്ന, യോഗശോലയിൽ നിഹിതനോയി തു�ലോം പ്രീതിെപ്പടുന്ന

അഗ്നി ഉപോസകന്നു �വണ്ടതു കല്പിച്ചുനല്കും! (4)
അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു ഞങ്ങളുെട ഈ യജ്ഞത്തിൽ �ചരുക: മരുത്തുക്കളിലും

ഇന്ദ്രങ്കലും ഞങ്ങളുെട ഹവിെസ്സത്തിയ്ക്കുക. രോത്രിയും ഉഷസ്സും ദർഭയിലിരിയ്ക്കെട്ട.

തൽപരരോയ മിത്രോവരുണന്മോെര ഭവോൻ ഇവിെട യജിച്ചോലും! (5)
ഇങ്ങെന, വസുകോമനോയ വസിഷ്ഠൻധനം കിട്ടോൻബലപുത്രനോയഅഗ്നിെയ

സ്തുതിച്ചു: തന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്ക് അന്നവും അർത്ഥവും െകല്പും വളർത്തെട്ട. നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന, െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. �സ്തോത്രത്തിൽ–നമ്മുെട സ്തുതിയിൽ. ശ്രദ്ധോയുക്തർ–യജമോനനും പത്നിയും.

2. വീരെന–വീരനോയഅങ്ങെയ. പൂട്ടുക–�തരിനു െകട്ടുക.
3. �ദവന്മോ�രോട്: പ്രണതന്മോർ–നമസ്കരിച്ച �സ്തോതോക്കന്മോർ. ഭവോൻ എന്ന വോക്യം

അഗ്നി�യോട്; പുരു�സന്യ (വളെര ജ്വോലകളുള്ളവ�ന) എന്ന വോക്യം അഗ്നി�യോട്.

4. �വണ്ടത്–ധനം.
5. തൽപരർ–യ�ജ്ഞച്ഛക്കൾ.

6. വസുകോമൻ–ധ�നച്ഛ.
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സൂക്തം 43.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

യോവചിലരുെടനിസ്തുല�സ്തോത്രങ്ങൾ, വൃക്ഷത്തിെന്റെകോമ്പുകൾ�പോെലചുറ്റും

പടരുന്നു�വോ, ആ �ദവകോമന്മോരോയ �മധോവികൾ യജ്ഞങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുെകോ

ണ്ടു നിങ്ങെളയും ദ്യോവോപൃഥിവികെളയും അഭിഗമിപ്പോൻഅത്യന്തം സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (1)
യജ്ഞം, കുതി�ച്ചോടുന്ന കുതിര�പോെല െചന്നത്തെട്ട: നിങ്ങൾ ഒ�രമന�സ്സോ

�ട സ്രുക്കുകൾ െപോക്കിപ്പിടിയ്ക്കുവിൻ; അധ്വരത്തിന്നു ദർഭ വഴി�പോെല വിരിയ്ക്കുവിൻ.

�ദവകോമങ്ങളോയ ജ്വോലകൾ െപോങ്ങിനില്ക്കെട്ട! (2)
അമ്മയുെട അടുക്കൽ െകോച്ചുമക്കെളന്ന�പോെല, �ദവന്മോർ ദർഭയുെട മുകൾ

വശത്തിരിയ്ക്കെട്ട. അ�ഗ്ന, ജ്വോലെയ എമ്പോടും ജൂഹുനനയ്ക്കെട്ട. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു

യുദ്ധത്തിൽ െകോലയോളികെള ഉണ്ടോക്കരു�ത! (3)
ജലത്തിെന്റസുദുഘകളോയധോരകെള െപോഴിയ്ക്കുന്നആയജനീയർസപര്യ തി

കച്ചും �കെക്കോള്ളെട്ട: ഇന്നു ധനങ്ങളിൽെവച്ചു മികച്ച ധനം വെന്നത്തെട്ട. നി

ങ്ങൾ ഒ�ര മന�സ്സോ�ട യജ്ഞത്തിെലഴുന്നള്ളുവിൻ! (4)
അ�ഗ്ന,ഇങ്ങെനഅവിടുന്നുപ്രജകളിൽെവച്ചുഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും: ബലവോ

�ന, ഞങ്ങൾഅങ്ങ�യോടു പറ്റി�ച്ചർന്നു, നിത്യസമ്പ�ത്തോ�ട നിർബോധമോയി ഒപ്പം

മത്തടിയ്ക്കുമോറോകണം! നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
1. �ദവക�ളോട്: അഭിഗമിയ്ക്കുക=അഭിമുഖമോയി പ്രോപിയ്ക്കുക.
2. യജ്ഞം–നമ്മുെട യോഗം. െചെന്നത്തെട്ട–�ദവന്മോെര പ്രോപിയ്ക്കെട്ട. നിങ്ങൾ–

ഋത്വിക്കുകൾ. നോലോം വോക്യം അഗ്നി�യോടുള്ളതോണ്.

3. െകോച്ചുമക്കൾ–വി�ശ�ഷണ രക്ഷണീയരോയ കുട്ടികൾ. ജ്വോലെയ–ഭവോെന്റ. ഉണ്ടോ

ക്കരു�ത–െകോലെപ്പടോത്തവണ്ണംഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്ക�ണ.

4. യജനീയർ–ഇന്ദ്രോദി�ദവന്മോർ. സപര്യ–നമ്മുെട പരിചരണം. ഒടുവിെല വോക്യം പ്ര
ത്യ�ക്ഷോക്തി.

5. ഇങ്ങെന–ഇപ്രകോരം സ്തുതനോയ. പ്രജകളിൽെവച്ചു–കൂടുതൽ. തന്നോലും–ധനം. നി
ങ്ങൾ–ഈസൂക്തത്തിൽ പറയെപ്പട്ട �ദവന്മോർ.
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സൂക്തം 44.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ദധിക്രോവ് �ദവത.

ഞോൻ നിങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്കോയി ഒന്നോമതു ദധിക്രോവിെനയും, അശ്വികെളയും,

ഉഷസ്സിെനയും, ഉജ്ജലിച്ച അഗ്നിെയയും, ഭഗെനയും, ഇന്ദ്രെനയും, വിഷ്ണുവിെനയും,

പൂഷോവിെനയും, ബ്രോഹ്മണസ്പതിെയയും, ആദിത്യന്മോെരയും, ദ്യോവോപൃഥിവികെള

യും, തണ്ണീരുകെളയും, സൂര്യെനയും വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
നോം ദധിക്രോവിെന സ്തുതിച്ചുണർത്തി �പ്രരിപ്പിച്ചു, യോഗം തുടങ്ങി, ഇളോ�ദ

വിെയ ദർഭയിലിരുത്തി, �ശോഭനോഹ്വോനരും �മധോവികളുമോയ അശ്വികെള വിളി

യ്ക്കുക. (2)
ഞോൻ ദധിക്രോവിെന ഉണർത്തിയിട്ട്, അഗ്നിെയയും ഉഷസ്സിെനയും സൂര്യെന

യും വോ��വിെയയും,ഊറ്റക്കോെര നീറ്റുന്നവരുണെന്റവലിയതവിട്ടുനിറക്കുതിരെയ

യും സ്തുതിയ്ക്കോം: അവർ നമ്മളിൽ നിന്നു ദുരിതെമല്ലോം �വർെപടുത്തെട്ട! (3)
ഉഷസ്സ്, സൂര്യൻ, ആദിത്യന്മോർ, വസുക്കൾ, അംഗിരസ്സുകൾ എന്നിവ�രോടിണ

ങ്ങുന്ന, ഗതി�വഗമുള്ള ഒരു മുഖ്യോശ്വമോയ ദധിക്രോവ് അറിഞ്ഞുെകോണ്ടു �തരുകളുെട

മുൻവശത്തുനില്ക്കും! (4)
ദധിക്രോവ് യജ്ഞമോർഗ്ഗത്തിൽനടക്കോൻതുടങ്ങുന്നനമ്മുെടവഴിനനയ്ക്കെട്ട! �ദ

വന്മോരുെട ബലമോയ അഗ്നി നമ്മുെട (വിളി)�കൾക്കെട്ട–അറിവുറ്റ െപരി�യോെര

ല്ലോം �കൾക്കെട്ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
2. ഇള–അന്നരൂപിണി.
3. ഊറ്റക്കോെര നീറ്റുന്ന–ഗർവിഷ്ഠരോയ ശത്രുക്കെള നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന. കുതിരെയ സ്തുതിയ്ക്കുന്ന
തു, വരുണെന െകോണ്ടുവരോനോണ് അവർ–�ദവന്മോർ.

5. നനയ്ക്കെട്ട–മഴെവള്ളംെകോണ്ട് െപരി�യോർ–�ദവന്മോർ.
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സൂക്തം 45.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; സവിതോവ് �ദവത.

ജീവജോലെത്ത വിശ്രമിപ്പിയ്ക്കുകയും വ്യോപരിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്ന, �ശോഭനരത്ന

നോയ, അന്തരിക്ഷം നിറയ്ക്കുന്ന �ദവൻസവിതോവു മനുഷ്യർക്കു �വണ്ടുന്നതുധോരോളം

തൃക്കയ്യിെലടുത്ത്, അശ്വങ്ങളോൽ വഹിയ്ക്കെപ്പട്ടു വെന്നത്തെട്ട! (1)
ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അഴഞ്ഞ വലിയ െപോന്നുതൃ�ക്കകൾ െപോങ്ങി, അന്തരിക്ഷ

ത്തിനു ചുറ്റും എത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു; ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ആ മഹിമോവ് ഇന്നു സ്തിതിയ്ക്കെപ്പടു

ന്നു. സൂര്യനും ഇ�ദ്ദഹത്തിന്നു കർ�മ്മച്ഛയുളവോക്കെട്ട! (2)
ആസർവോതിശോയി�തജസ്കനും ധനപോലനുമോയ സവിതൃ�ദവന�ത്ര, നമുക്കു

ധനം കല്പിച്ചയയ്ക്കുന്നത്; പ്രഭ പരത്തുന്ന അവിടുന്നു നമുക്കി�പ്പോൾ മനുഷ്യ�ഭോഗ്യ

ങ്ങൾ നല്കെട്ട! (3)
ഈ വോക്കുകൾ നല്ല നോക്കും നല്ല കരവും–നിറതൃക്കയ്യും–ഉള്ള സവിതോവി

െന സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: അ�ദ്ദഹം നമുക്കു പൂജനീയവും മഹത്തുമോയ അന്നം നല്കെട്ട! നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.
1. �ശോഭനരത്നൻ=നല്ല രത്ന (രമ്യധന)ങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ. നിറയ്ക്കുന്ന–�തജസ്സുെകോണ്ട്

�വണ്ടുന്നതു–ധനം. കയ്യിെലടുത്തു–നമുക്കുതരോൻ.

2. അഴഞ്ഞ–മുറുക്കംവിട്ട: ദോനപ്രവർത്തനങ്ങൾഎന്നർത്ഥം.

3. സർവോതിശോയി�തജസ്കൻ=എല്ലോറ്റിെനയും കവിച്ച �തജസ്സുള്ളവൻ. മനുഷ്യ�ഭോഗ്യ
ങ്ങൾ–സമ്പത്തുകൾ.

4. നിറതൃക്കയ്യ് –ധനപൂർണ്ണമോയ�കപ്പടം. നിങ്ങൾ–സവിതോവു മുതലോയ �ദവന്മോർ.
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സൂക്തം 46.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; രുദ്രൻ �ദവത.

ഈടുറ്റ വില്ലും ഓടുന്ന അമ്പും തീക്ഷ്ണോയുധങ്ങളുമുള്ളവനോയി, അന്നവോനോയി,

കീഴമർത്തെപ്പടോത്തവനോയി, കീഴമർത്തുന്നവനോയി, വിധോതോവോയിരിയ്ക്കുന്ന രുദ്ര

�ദവെനക്കുറിച്ച്ഈസ്തുതികൾ നിങ്ങൾ െചോല്ലുവിൻ: അവിടുന്നു �കൾക്കെട്ട! (1)
ഭൂമിയിെല ജനങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരെനന്നറിയെപ്പടുന്നവനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്;

ദിവ്യർക്കും െപരുമോെളന്നറിയെപ്പടുന്നു. രുദ്ര, നിന്തിരുവടി �സ്തോതോക്കെള രക്ഷി

പ്പോൻഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിെലഴുന്നള്ളിയോലും; ഞങ്ങളുെടആളുകെളഅ�രോഗരുമോ

ക്കിയോലും! (2)
അങ്ങയുെട ഇടിവോൾ അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തെപ്പടോറുണ്ട

�ല്ലോ; അതു ഞങ്ങളി�ലല്ക്കരുത് മരുൽപിതോ�വ, ഒരോയിരം മരുന്നുണ്ട്, അങ്ങയുെട

പക്കൽ; അങ്ങ് ഞങ്ങളുെട പുത്രപൗത്രെര വലയ്ക്കരു�ത! (3)
രുദ്ര, അങ്ങ് ഞങ്ങെള ഉപദ്രവിയ്ക്കരുത്, ഉ�പക്ഷിയ്ക്കരുത്: ഞങ്ങൾ അങ്ങയു

െട അരിശത്തിൽ കുടുങ്ങി�പ്പോകരുത് ഞങ്ങെള അങ്ങ് ആളുകൾക്കോശംസനീയ

മോയ യോഗത്തിൽ പങ്കുെകോള്ളിയ്ക്കണം-നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴു

െമങ്ങെള!’ (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: കീഴമർത്തെപ്പടോത്തവൻ–ആരോലും. കീഴമർത്തുന്നവൻ–

ശത്രുക്കെള.

2. രുദ്രഎന്നതുമുതൽപ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

3. വലയ്ക്കരു�ത–ആ�രോഗ്യവോന്മോരോക്കണെമന്നർത്ഥം.

4. നിങ്ങൾ–രുദ്രോദി�ദവന്മോർ.
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സൂക്തം 47.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; അപ്പുകൾ �ദവത.

അപ്പുക�ള, �ദവകോമന്മോർ മു�മ്പ ഭൂജോതമോയ യോെതോരു രസെത്ത നിങ്ങളു

�ടതോയ ഇന്ദ്രപോനമോക്കി�യോ; നിങ്ങളുെട പരിശുദ്ധവും പോപരഹിതവും മഴെവള്ള

െത്തപ്പോറ്റുന്നതും മധുരവുമോയഅതിെനഞങ്ങൾഇ�പ്പോൾ �സവിയ്ക്കുമോറോകണം!(1)
അപ്പുക�ള, നിങ്ങളുെട ആ അതിമധുരമോയ രസെത്ത ശീഘ്രഗമനനോയ

അപോംനപോത്ത് രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! ഇന്ദ്രൻ �ദവക�ളോടുകൂടി യോെതോന്നിൽ മത്തുെകോ

ള്ളുന്നു�വോ, നിങ്ങളു�ടതോയ അത് ഇന്നു �ദവകോമന്മോരോയ ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടുമോറോ

കണം! (2)
വിശുദ്ധബഹുരൂപകളോയ, അന്നംെകോണ്ട് ഇമ്പെപ്പടുത്തുന്നഅ�ബ്ദവിമോർ �ദ

വന്മോരുെട ഇരിപ്പിടത്തിലും െചല്ലുന്നു; അവർ ഇന്ദ്രന്നുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉൽപോദിപ്പി

യ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾഅപ്പുകൾക്കു െനയ്യുപസ്തരിച്ച ഹവ്യം �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ. (3)
ഇവെയ സൂര്യൻ രശ്മികൾെകോണ്ടു പരത്തുന്നു; ഇന്ദ്രൻ ഇവയ്ക്കു �പോകോൻ വഴി

�തോണ്ടി. അങ്ങെനയുള്ള തണ്ണീരുക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ധനം തരുവിൻ! നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. അപ്പുകൾ–ജല�ദവന്മോർ. �ദവകോമന്മോർ–യഷ്ഠോക്കൾ. രസം–�സോമം. ഇന്ദ്രപോനം
=ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോനുള്ളത്.

2. അത്–�സോമരസം.
3. അ�ബ്ദവിമോർ=ജല�ദവതമോർ. നിങ്ങൾ–അധ്വര്യുക്കൾ. ഹവ്യം–പു�രോഡോശവും
മറ്റും.

4. ഇവ–അപ്പുകൾ. പരത്തുന്നു–രശ്മികൾെകോണ്ടുജലെമടുത്തുവർഷിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങെനയു

ള്ളഎന്നതു മുതൽപ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:
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സൂക്തം 48.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഋഭുക്കൾ �ദവത.

ഋഭുവിഭ്വവോജന്മോ�ര, �നതോക്ക�ള, ധനവോന്മോെര, നിങ്ങൾഞങ്ങളുെട �സോമ

നീർെകോണ്ട് ഇമ്പംെകോള്ളുവിൻ: ഇ�പ്പോൾ നിങ്ങളുെട യോത്രയ്ക്കുള്ള കർമ്മകുശലർ

മനുഷ്യഹിതമോയ രഥെത്തഇ�ങ്ങോട്ടുെകോണ്ടുവരെട്ട! (1)
ഞങ്ങൾ ഋഭുക്കളോൽ ഋഭുക്കളോയും വിഭൂക്കളോൽ വിഭുക്കളോയും തീർന്നു, (ശത്രു)

ബലങ്ങെള നിങ്ങളുെട ബലത്തോൽ കീഴമർത്തുമോറോകണം: ആജിയിൽ ഞങ്ങ

െള വോജൻ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; ഇന്ദ്രെന്റ തുണയോൽ ഞങ്ങൾ �വരിെയ വധിയ്ക്കുമോറോക

ണം! (2)
അവർ വളെര�പ്പെര അജ്ഞയോൽ കീഴടക്കും; യുദ്ധത്തിൽ �വരികെളെയ

ല്ലോം വിധിയ്ക്കും. ഇന്ദ്രനും ഋഭു–വിഭ്വ–വോജന്മോരും �നർത്തണഞ്ഞുശത്രുവിെന്റബല

െത്തചതച്ചുവിടും! (3)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഇന്നുഞങ്ങൾക്കുധനം തരുവിൻ; മുവ്വരും ഒ�രമട്ടിൽ പ്ര

സോദിച്ചു ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ; സ്തുത്യ�ര, ഞങ്ങൾക്ക് അന്നം തരണം. നിങ്ങൾ

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങ�ള!’ (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. യോത്രയ്ക്കുള്ളകർമ്മകുശലർ–വോഹനങ്ങളോയഅശ്വങ്ങൾ. രഥെത്ത–നിങ്ങളുെട �തരി

െന.

2. ഋഭുക്കളോൽ–ഋഭുക്കളോയ ഭവോന്മോെരെക്കോണ്ട്. ഋഭുക്കൾ=മഹോന്മോർ. ആജി=യുദ്ധം.
വോജൻ–ഇളയ ഋഭു. ഇന്ദ്രെന്റ–പ്രോ�യണ ഋഭുക്കളും ഇന്ദ്ര�നോടു കൂടി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.

3. അവർ–ഇന്ദ്രനും ഋഭുക്കളും. വളെര�പ്പെര–നമ്മുെട ശത്രുക്കെള.
4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �ദവന്മോ�ര–ഋഭുക്ക�ള.
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സൂക്തം 49.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അപ്പുകൾ �ദവത.

ആഴിക്കീഴിലുള്ള യോവചില പോവനികൾ അന്തരിക്ഷമധ്യത്തിൽനിന്നു, നില്ക്കോ

െത നടെകോള്ളുന്നു�വോ; വൃക്ഷോവോയ ഇന്ദ്രൻ വജ്രം െകോണ്ട് ഏവർക്കു വഴി �തോ

ണ്ടി�യോ; ആഅ�ബ്ദവിമോർ ഇവിെട എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (1)
യോവചില അപ്പുകൾ ദിവ്യകളോയി ഒഴുകുന്നു�വോ; എവർ, കുഴിച്ചോൽ പുറെപ്പടു

�മോ; എവർ സ്വയംഭൂക്ക�ളോ; എവർ സമുദ്രഗോമിനികളും ഭോസുരകളും പോവനികളു

�മോ; ആഅ�ബ്ഭവികൾ ഇവിെട എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (2)
വരുണൻഏവരുെട രോജോവോയി, ആളുകളുെട �നരും കള്ളവും �നോക്കിെക്കോ

ണ്ടു മധ്യമ�ലോകത്തിൽനടക്കുന്നു�വോ; �തൻ തൂകുന്നവരും ഭോസുരങ്ങളും പോവനിക

ളും എവ�രോ; ആഅ�ബ്ദവികൾ ഇവിെട എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (3)
രോജോവു വരുണൻഏവരി�ലോ; �സോമം ഏവരി�ലോ; �ദവകൾെക്കല്ലോം സദ്യ

എവരി�ലോ; �വശ്വോനരോഗ്നി എവരിലിരിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ അ�ബ്ദവികൾ ഇവിെട

എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
1. പോവനികൾ=ശുദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നവർ. നടെകോള്ളുന്നു�വോ–വൃഷ്ടിരൂ�പണ ഭൂമിയിെലയ്ക്കു

�പോരുന്നു�വോ.

2. ദിവ്യകൾ–അന്തരിക്ഷജകൾ.
3. മധ്യമ�ലോകം–അന്തരിക്ഷം. �തൻ–മധുരരസം.
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സൂക്തം 50.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ജഗതിയും അതിജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; മിത്രോവരുണോദികൾ �ദ

വത.

മിത്രോവരുണന്മോ�ര, ഇവിെട എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ: കൂടുെകട്ടിെപ്പരുകുന്ന (വി

ഷം) ഞങ്ങെള തീണ്ടരുത്; അജക�പോെല ദുർദ്ദർശമോയ വിഷം മറഞ്ഞു�പോകെട്ട.

പോമ്പ് എെന്ന കോെലോച്ചെകോണ്ട് അറിഞ്ഞു�പോകരുത് ! (1)
പലതരം കമ്പികളിലുണ്ടോകുന്നതും കോൽമുട്ടുകെളയും െഞരിയോണികെളയും

വീർപ്പിയ്ക്കുന്നതുമോയ വന്ദനെത്ത ഉജ്ജ്വലനോയ അഗ്നി ഇയ്യുള്ളവരിൽ നിന്നകറ്റെട്ട;

പോമ്പ് എെന്ന കോെലോച്ചെകോണ്ട് അറിഞ്ഞു�പോകരുത്. (2)
ഇലവ്, പുഴകൾ, െചടികൾ എന്നിവയിലുണ്ടോകുന്ന വിഷെത്ത �ദവകെളല്ലോം

ഇയ്യുള്ളവരിൽ നി�ന്നോടിയ്ക്കെട്ട. പോമ്പ് എെന്ന കോെലോച്ചെകോണ്ട് അറിഞ്ഞു�പോക

രുത് ! (3)
ചോയ്  വിെലയ്ക്കും, കീഴ്  �പ്പോട്ടും, �മൽ�പ്പോട്ടും ഒഴുകുന്നവ, െവള്ളമുള്ളവ, െവള്ളമി

ല്ലോത്തവ–തണ്ണീർെകോണ്ടു തഴപ്പിയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം നദീ �ദവിമോെരല്ലോം നമുക്കു ശിപ

ദം വരുത്തോെത ശിവം നല്കെട്ട; ഉപദ്രവിയ്ക്കോതിരിയ്ക്കെട്ട! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. കൂടുെകട്ടിെപ്പരുകുന്ന വിഷം–കടുന്നലിെന്റയും മറ്റും അജക–ഒരു �രോഗം. ദുർദ്ദർശം

=കണ്ടുപിടിയ്ക്കോവതല്ലോത്ത. മറഞ്ഞു�പോകെട്ട–നശിയ്ക്കെട്ട. അറിഞ്ഞു�പോകരുത്–

കെണ്ടത്തി കുടിയ്ക്കരുത്.

2. വന്ദനം–ഒരു വിഷം.
4. തഴപ്പിയ്ക്കുന്ന–സസ്യോദികെള. ശിപദം–ഒരു �രോഗം. ശിവം=മംഗളം.
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സൂക്തം 51.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ആദിതർ �ദവത.

ആദിത്യന്മോരുെട പുതിയ രക്ഷയോൽ നമുക്ക് അതിസുഖദമോയ ഗൃഹം കിട്ടുമോ

റോകണം: ആ ത്വരിതന്മോർ (�സ്തോത്രങ്ങൾ) െചവിെക്കോണ്ട്,ഈയഷ്ടോവിെനഅന

പരോധതയിലും അദീനതയിലും നിർത്തെട്ട! (1)
ആദിത്യന്മോരും അദിതിയും അതിസരളരോയ മിത്രൻ, ആര്യമോവ്, വരുണൻ

എന്നിവരുംസംതൃപ്തിയടയെട്ട: ആഭുവനരക്ഷകന്മോർനെമ്മപരിപോലിയ്ക്കെട്ട; ഇന്നു

നെമ്മ രക്ഷിപ്പോൻ �സോമം കുടിയ്ക്കെട്ട! (2)
എല്ലോആദിത്യന്മോരും, എല്ലോ മരുത്തുക്കളും, എല്ലോ �ദവന്മോരും, എല്ലോ ഋഭുക്ക

ളും, ഇന്ദ്രനും, അഗ്നിയും, അശ്വികളും സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടു: നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പി

െനെപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
1. ത്വരിതന്മോർ–യജ്ഞത്തിന്നു െവമ്പുന്നവർ. അദീനത–കഷ്ടപ്പോടില്ലോയ്മ.

2. സംതൃപ്തി–�സോമപോനത്തോൽ.

3. നിങ്ങൾഎന്നുമുതൽപ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.
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സൂക്തം 52.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ആദിത്യ�ര, ഞങ്ങൾ മുറി�വല്ക്കോത്തവരോകണം: �ദവകളിെല വസുക്കൾ മനു

ഷ്യെര രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! മിത്രോവരുണന്മോ�ര, ഭുജിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കു (ധനം) കിട്ടുമോറോക

ണം! ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, ഞങ്ങൾഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുമോറോകണം! (1)
രക്ഷിതോക്കളോയ മിത്രോവരുണന്മോർഞങ്ങൾക്കും പുത്രന്നും പൗത്രനുംആസു

ഖം തന്നരുളെട്ട! വസുക്ക�ള, അന്യെന്റ പോപം നിങ്ങളുെട ഞങ്ങൾ അനുഭവി�യ്ക്ക

ണ്ടിവരരുത്; യോെതോന്നിനോൽ നിങ്ങൾ നശിപ്പി�ച്ചയ്ക്കു�മോ, അതു ഞങ്ങൾ െചയ്തു

�പോകരുത് ! (2)
ത്വരിതരോയഅംഗിരോസ്സുകൾയോചിച്ചുസവിതോവിങ്കൽനിന്നുയോെതോരു രത്നം

�നടി�യോ; അതു നമുക്കു, വലിയ യജനശീലനോയ പിതോവും, എല്ലോ�ദ്ദവകളും ഒ�ര

മന�സ്സോ�ട കിട്ടിയ്ക്കെട്ട! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. മുറവ്–പരോജയെമന്നർത്ഥം.

2. ആ–അവരു�ടതോയ. വസുക്ക�ള എന്നതുമുതൽ പ്രത്യക്ഷകഥനം: നിങ്ങളുെട–

ഭവദീയരോയ.

3. ത്വരിതർ–യജ്ഞോദികളിൽ സത്വരർ. രത്നം–രമണീയധനം. പിതോവ്–വസിഷ്ഠെന്റ

അച്ഛൻ, വരുണൻ.



234 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 4]

സൂക്തം 53.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ദ്യോവോപൃഥിവികൾ �ദവത.

യജനീയകളോയ െപരിയ ദ്യോവോപൃഥിവികെലഞോൻയജ്ഞം െകോണ്ടും �സ്തോ

ത്രംെകോണ്ടും ഋത്വിക്കുകളിൽത്തിക്കിനിന്നു തു�ലോം സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ആ മഹതിക

ളോയ �ദവമോതോക്കെളയും പ�ണ്ടെത്ത കവികൾ പുകഴ്ത്തിപ്പോടി, മുമ്പിൽ നിറുത്തിയ

�ല്ലോ! (1)
പ�ണ്ട ജനിച്ച, യോഗത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടങ്ങളോയ അച്ഛനമ്മമോെര നിങ്ങൾ പു

തു�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു പുരസ്കരിയ്ക്കുവിൻ. ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, നിങ്ങൾ �ദവക�ളോ

െടോപ്പം ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നോലും: വലിയ സമ്പത്തുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ! (2)
ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, ഹവിസ്സു തരുന്നവന്നു െകോടുക്കോൻ വളെര രത്നങ്ങളുണ്ട

�ല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക്; അത് ഇത്തിരിയല്ലോെത ഞങ്ങൾക്കു തരുവിൻ. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തി

യോൽപ്പോലിപ്പിെന, െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
1. കവികൾ–ഋഷിമോർ.
3. അതിൽ–രത്നഭോഗത്തിൽ.
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സൂക്തം 54.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വോ�സ്തോഷ്പതി �ദവത.

വോ�സ്തോഷ്പ�ത, അങ്ങ് ഞങ്ങെള അറിയണം: ഞങ്ങളിൽ ശുഭമോംവണ്ണം നി

വസിച്ചു, �രോഗങ്ങെള നീക്കുക; അങ്ങ�യോടു ഞങ്ങൾ യോചിയ്ക്കുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു

തരിക; ഞങ്ങളുെട ഇരുകോലികൾക്കു സുഖം വരുത്തുക; നോല്ക്കോലികൾക്കും സുഖം

വരുത്തുക! (1)
വോ�സ്തോഷ്പ�ത, ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു സ്വത്തുറപ്പിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും: ഇ�ന്ദോ,

അങ്ങയുെട സഖ്യത്തോൽഞങ്ങൾ �ഗോവോജിസഹിതരോയി ജരോരഹിതരോയിബ്ഭവി

യ്ക്കുമോറോകണം; അച്ഛൻ മക്കളിെലന്ന�പോെല, അവിടുന്നുഞങ്ങളിലിരുന്നോലും! (2)
വോ�സ്തോഷ്പ�ത,ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെടസുഖകരവുംസുന്ദരവുംസുസമ്പന്നവുമോയ

ഗൃഹത്തിൽ പോർക്കുമോറോകണം; അങ്ങ് ഞങ്ങളുെട ധനം �യോഗ�ക്ഷമങ്ങളോൽ

രക്ഷിയ്ക്കുകയും െചയ്തോലും. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. വോ�സ്തോഷ്പതി–ഒരു �ദവൻ. അറിയണം–സ്വന്തം �സ്തോതോക്കളോെണന്ന്. ഇരുകോലി
കൾ–പുത്രോദിമനുഷ്യർ.

2. ഇ�ന്ദോ–�സോമം�പോെല ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന. ഇരുന്നോലും–രക്ഷിതോവോയി വർ
ത്തിച്ചോലും.

3. അങ്ങയുെട–അങ്ങ് തരുന്ന.
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സൂക്തം 55.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും ഉപരിഷ്ടോൽ ബൃഹസ്പദിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ;

വോ�സ്തോഷ്പതിയും ഇന്ദ്രനും �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’ �പോെല.)

�ഹ വോ�സ്തോഷ്പ�ത, ഭൂരിരൂപങ്ങ–

ളോവഹിച്ചോ,മയഘ്നൻ നീ

ചങ്ങോതിയോയിത്തന്നരു�ളണ–

െമങ്ങൾക്കുനല്ലസൗഖ്യെത്ത! (1)

തിന്നു�മ്പോൾക്കിറിപ്പോട്ടിൽ വോൾ�പോെല

മിന്നുമോറുള്ള പല്ലുകൾ

കോട്ടുന്നൂ, െവള്ളമഞ്ഞനോ�യ നീ;–

�യറ്റമുറങ്ങുകി�ന്നരം! (2)

കള്ളൻ, കവർച്ചക്കോരനിവരിൽ–

െച്ചല്ലൂ, �പർ�ത്തോടും നോ�യ, നീ:

ഇന്ദ്രെന വോഴ്ത്തുെമങ്ങെള �ദ്രോഹി–

യ്ക്കുന്നെതന്തിന്നു?–റങ്ങുക! (3)

പന്നിെയക്കീറിെക്കോൾക നീ; നിെന്ന–

പ്പന്നി�യോ കീറിെക്കോള്ളെട്ട;

ഇന്ദ്രെന വോഴ്ത്തുെമങ്ങെള �ദ്രോഹി–

യ്ക്കുന്നെതന്തിന്നു?–റങ്ങുക! (4)

(അന്നനട)

ഉറങ്ങ�ട്ട മോതോവു,റങ്ങ�ട്ട തോത,–

നുറങ്ങ�ട്ട നോയു,മുറങ്ങ�ട്ട വരൻ,

ഉറങ്ങ�ട്ടജ്ഞോതിജനങ്ങളുെമല്ലോ,–

മുറങ്ങ�ട്ട നോലുവശത്തുള്ളവരും! (5)

ഇരിയ്ക്കുന്നെതവൻ, നടക്കുന്നെതവൻ,

നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതുെമവനിെങ്ങങ്ങെള,

അവരുെട കൺകളടയ്ക്കോവൂഞങ്ങ;–

ളവരിമ്മോളികപ്പുര�പോലോകെട്ട! (6)

ഒരോയിരം കതിെരോടും വൃഷോെവവൻ

തിരകടലിൽനിന്നുദിച്ചുെപോങ്ങു�മോ,

അരിന്ദമനോമത്തിരുവടിെയെക്കോ–

ണ്ടരമുറക്കോവൂ, ജനങ്ങെളഞങ്ങൾ! (7)

കിടക്കുന്നു, മോതെരവരിറയത്തും

കിടപ്പറയിലും സ്വവോഹനത്തിലും;

പടർത്തുന്നു, പുണ്യസുഗന്ധ�മവ;–രോ

മടവോെരെയോട്ടുക്കുറക്കോവൂ, ഞങ്ങൾ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. ആവഹിച്ച്=ധരിച്ച്. ആമയഘ്നൻ–�രോഗങ്ങെള ശമിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. മൂന്നു ദിവസം യോ

െതോരോഹോരവും കിട്ടോെത വലഞ്ഞ വസിഷ്ഠൻ നോലോം ദിവസം രോത്രി കോക്കോൻ വരു

ണഗൃഹത്തിൽെചന്നു�കറി. അ�പ്പോൾ,അവിടുെത്തകോവൽനോയകുരച്ചുെകോണ്ടുകടി

യ്ക്കോൻ പോഞ്ഞണഞ്ഞു. ആ നോയെയയും, അവിെടയുള്ള ആളുകെളയും ഉറക്കോനോയി

അ�ദ്ദഹം െചോല്ലീയ ഋക്കുകളോണിവ. പ്രസ്വോപിന്യുപനിഷത്ത�ത്ര, ഇത്; പ്രസ്വോപിനി

=ഉറക്കുന്നത്.

2. കിറിപ്പോട്–ഓഷ്ഠപ്രോന്തം. കോട്ടുന്നു–എെന്ന കടിപ്പോൻ. െവള്ളമഞ്ഞനോ�യ–ചില

അവയവങ്ങളിൽ െവളുപ്പും, ചില അവയവങ്ങളിൽ മഞ്ഞനിറവും �ചർന്ന ശ്വോ�വ.

3. �പർ�ത്തോടും–�പോ�യടെത്തയ്ക്കുതെന്ന വീണ്ടും ഓടി�പ്പോകുന്ന. എങ്ങെള–എെന്ന.

5. മോതോവ്–നോയയുെട അമ്മ. വരൻ–ജോമോതോവ്.
6. ഇമ്മോളികപ്പുര�പോലോകെട്ട–ഇക്കോണുന്ന മോളികയും മറ്റും�പോെല നിശ്ചലരോയി, ഉറ

ങ്ങെട്ട.

7. വൃഷോവ്–വൃഷ്ടിദോതോവോയ സൂര്യൻ. തിരുവടിെയെക്കോണ്ട്–അ�ദ്ദഹെത്ത ധ്യോനിച്ചു,

മന്ത്രം ജപിച്ച്. അരം=ഏറ്റവും.

8. മോതർ=സ്ത്രീകൾ.
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സൂക്തം 56.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ദ്വിപദോവിരോട്ടും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ �ദവത. (കോ

കളി)

ആരിവർ, �നതോക്കൾ, ഭോസ്സുറ്റ രുദ്രജ-

ന്മോ�ര,കവോസർ, സദശ്വർ, നരഹിതർ! (1)

ആരുണ്ടറിഞ്ഞിട്ടി,വർതൻസമുല്പത്തി?

�തറുന്നു, തങ്ങളിൽ മോത്രം പിറപ്പിവർ! (2)

ഏറ്റുമുട്ടു,മിണക്കുത്തോർന്നു തമ്മിലോ–

ക്കോെറ്റോച്ച�യോ�ട പറക്കും പരുന്തുകൾ! (3)

പൃശ്നി മഹതി വയറ്റിൽ വഹിച്ചവ–

രി,ശ്ശൂഭ്രെരന്നതറിയും, മനീഷികൾ! (4)

ആർ മരുദ്ഭക്തന,വൻ ചിരോൽകീഴമ–

ർത്തോ,പ്തോർത്ഥനോയി �നട�ട്ട, സുവീരെര! (5)

�വണ്ടുമിടെത്തയ്ക്കു പോയു�വോർ, പണ്ടങ്ങൾ

പൂണ്ടുജ്ജ്വലി�പ്പോർ, ബ�ലോഗ്രരോ, ശ്രീയുതർ! (6)

കത്തെട്ട, നിങ്ങൾതൻ �തജസ്സു;–റയ്കെട്ട

ശക്തി; വളർന്നുവോഴ�ട്ട, മരുദ്ഗണം! (7)

രുഷ്ടം, ഭവന്മനം; �ശോഭമോനം, ബലം;

ധൃഷ്ടംസംഘോകമ്പന�പ്പോക്കൃഷിസമം! (8)

ഞങ്ങളിൽച്ചോട്ടോയ്  വിന,ശ്ശോശ്വതോയുധ;–

മിങ്ങോപതിെയ്ക്കോല്ല, നിങ്ങൾതൻക്രൗര്യവും! (9)

െവമ്പുന്നതൽപരർ നിങ്ങൾ മരുത്തുക്ക–

ളിമ്പെപ്പടോൻ പ്രിയ�പ്പരിൽ വിളിപ്പു, ഞോൻ! (10)

നല്ലോയുധങ്ങളും ന�ല്കോപ്പൂെമോെത്തഴു–

ന്നള്ളൂ;–മുടൽ�മോടി കൂട്ടും, സ്വയമവർ! (11)

ശുദ്ധം ഹവിസ്സു, വിശുദ്ധരോം നിങ്ങൾക്കു–

ശുദ്ധയജ്ഞം വിശുദ്ധർക്കയയ്ക്കുന്നുഞോൻ:

സ�ത്യന സത്യം ഗമി�പ്പോർ, ജലോർദ്രർ, ഭോ–

െസ്സോ�ത്തോർ, സുജോതർ, മരുത്തുക്കൾപോവനർ! (12)

സോംഗദം, നിങ്ങൾതൻ �തോൾ മരുത്തുക്ക�ള;

തൂങ്ങുന്നു, മോറിൽത്തിളങ്ങുന്ന മോലകൾ;

മോരി�യോെടോത്ത വിദ്യുത്തുകൾ�പോെലോളി

�ചരു�വോർ, നിങ്ങൾ ശസ്ത്രത്തോൽജ്ജലപ്രദർ! (13)

വോനിൽപ്പരക്കുന്നു, നിങ്ങൾതൻ വോെരോളി;

വോയ്പിയ്ക്കുവിൻ, യജനീയർ നിങ്ങൾ ജലം!

�ഹ മരുത്തുക്ക�ള, ഗൃഹ്യം ഗൃഹസ്ഥിതർ–
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�ക്ക�കണ്ടുമിയ്യോയിരംപെങ്കടുക്കുവിൻ! (14)

�കൾപ്പതുണ്ട�ല്ലോ, മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ

�കോപ്പുറ്റ ധീമോെന്റയിസ്സോഹുതിസ്തവം;

െതെറ്റന്നു നല്കുവിൻ, നല്ല വീരെരയും,

മെറ്റോരോൾ�വരോലുടയ്ക്കോത്ത വിത്തവും! (15)

അശ്വങ്ങൾ�പോ�ല സുയോനർ, മരുത്തുക്ക–

ളു,ത്സവം കോണും മനുഷ്യർ�പോലുജ്ജ്വലർ,

ഉന്നതോഗോരക്കിടോങ്ങൾ�പോലുൽപ്രഭർ,

കന്നുകൾ�പോ�ല കളി�പ്പോർ, ജലപ്രദർ! (16)

സുന്ദരക്ഷ്മോനഭഃപൂരകരോം നിങ്ങൾ

തെന്നങ്ങെളസുഖിപ്പിപ്പിൻ, മരുത്തുക്കൾ:

നീക്കുവിൻ, നിങ്ങൾതൻ �ഗോനരഘ്നോയുധം;

സൗഖ്യങ്ങെളങ്ങൾക്കണപ്പിൻ, വസുക്ക�ള! (17)

�ഹോതോവിരുന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു നിങ്ങെള,

സ്ഫീതമോം ദോനം പുകഴ്ത്തി വൃക്ഷോക്കെള;

നിർമ്മോയനോയ് മരുത്തുക്ക�ള, വോഴ്ത്തുന്നു,

കർമ്മിെയക്കോ�പ്പോൻസ്തവങ്ങളോൽ നിങ്ങെള. (18)

ഇംമ്പ�മകുന്നു, കർമ്മിയ്ക്കീ മരുത്തുകൾ;

കുമ്പിടുവിയ്ക്കുന്നു, െകല്പെരെക്കല്പിനോൽ;

വി�ദ്രോഹിയിൽനിന്നു കോക്കുന്നുവോഴ്ത്തിെയ;

െമത്തുെമോരീറയുൾെക്കോൾെക്കോൾവൂ, പിശുക്കനിൽ! (19)

ശ്രീമോെനയും നിസ്വ�നയുമിളക്കു�വോ–

രീ, മരുത്തുക്കള,മർത്ത്യരോലീപ്സിതർ;

�പോക്കുകിരുട്ടു; വൃഷോക്കൾ നിങ്ങളുള–

വോക്കുെക,ങ്ങൾക്കുപുരുപുത്രപൗത്രെര! (20)

�പോെകോലോ, പിന്നിൽെപ്പെടോല്ലോ, ഭവദ്ദോന–

ഭോഗത്തിൽനിെന്നങ്ങൾ വർഷിരഥിക�ര:

പങ്കുെകോള്ളിപ്പിൻ, മരുത്തുക�ള, നിങ്ങൾ,

തൻകോമ്യ�ശോഭനസമ്പത്തിെലങ്ങെള! (21)

നോട്ടുകോർ�ക്കോ, െപരുംസസ്യത്തി�നോ ശൂര–

രൂറ്റ�മോ�ടറ്റുമുട്ടു�മ്പോള�പ്പോർകളിൽ,

മോറ്റോങ്കൽനിന്നു രുദ്രോത്മജന്മോർ നിങ്ങൾ

കോത്തരുൾവിൻ, മരുത്തുക്ക�ള, ഞങ്ങെള! (22)

നിങ്ങൾ പണ്ടും പിതോക്കൾക്കു െചയ്തുബഹു–

മംഗളം െചയ്  വിൻ, മരുത്തുക്ക�ള, സ്വയം:

പ്രൗഢനോയ്�പ്പോരിലമർത്തും, മരുൽപ്രിയൻ;

�നടു,മന്നം സമീപിച്ച മരുൽപ്രിയൻ! (23)

�ഹ മരുത്തുക്ക�ള, ജോതനോെക, ങ്ങൾക്കു
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ധീമോനരിന്ദമ�നോജസ്വി നന്ദനൻ:

സുസ്ഥിതിെയ്ക്ക,ന്നോൽക്കടക്കോം, രിപുക്ക�ള;

വർത്തിയ്ക്ക, നിങ്ങൾതൻഞങ്ങൾനിജോസ്പ�ദ! (24)

ഇസ്തവം �കൾക്കെട്ട,യിന്ദ്രൻ വരുണനും,

മിത്ര,നഗ്നി, ജലം,സസ്യവും, വൃഷവും:

വർത്തിയ്ക്കുെക,ങ്ങൾസു�ഖന മരുൽപ�ദ;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,�പ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. മരുത്തുക്കെള കണ്ട് ഋഷി ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നു: ഏകവോസർ=ഒ�രപോർപ്പിടമുള്ളവർ;

എല്ലോവരും ഒരു ഗൃഹത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്നു.

2. തങ്ങളിൽമോത്രം �തറുന്നു–തങ്ങൾരുദ്ര–പൃശ്നിപുത്രന്മോരോെണന്ന്, അവർക്ക�ന്യോന്യം
അറിയോം; മറ്റോർക്കുംഅറിഞ്ഞുകൂടോ.

3. ഇണക്കത്ത്–സൗന്ദ്യര്യോദികൾെകോണ്ടുള്ളകിടമത്സരം. കോെറ്റോച്ച=കോറ്റി�ന്റതിെന്നോത്ത

ഇരമ്പൽ. ആ പരുന്തുകൾ– അത്ര �വഗമുള്ള മരുത്തുക്കൾ.

4. ഇശ്ശുഭ്രർ=�ശ്വതവർണ്ണരോയ മരുത്തുക്കൾ. മനീഷികൾ–ശോസ്ത്രജ്ഞർ.

5. കീഴമർത്ത്–ശത്രുക്കെള. ആപ്തോർത്ഥൻ=ധനം കിട്ടിയവൻ. സുവീരർ=നല്ല പുത്ര

ന്മോർ.

7. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഒടുവിെല വോക്യം പ�രോക്ഷം.

8. രുഷ്ടം–ശത്രുക്കളിൽ ക്രുദ്ധം. ധൃഷ്ടസംഘോകമ്പന�പ്പോക്ക്=ധീരമോയ സംഘത്തിെന്റ

(മരുദ്ഗുണത്തിെന്റ) ആകമ്പനമോയ, വൃക്ഷോദികെള ഇളക്കുന്ന, ഗമനം. ഋഷിസമം–

�സ്തോതോക്കൾ�പോെല ബഹുവിധശബ്ദങ്ങെള പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്നത്.

9. അശ്ശോശ്വതോയുദ്ധം–നിങ്ങളുെട ആ സനോതനയുഗം, ഇടിവോൾ. ഇങ്ങ് ഈ കർമ്മ

ത്തിൽ.

10. പ്രിയ�പ്പരിൽ–പ്രിയമോയ �പർ െചോല്ലി.
11. ന�ല്കോപ്പ്=നല്ലആഭരണം.
12. വിശുദ്ധർക്ക്–�ശോഭനരോയ നിങ്ങൾക്ക് സ�ത്യന സത്യം ഗമി�പ്പോർ–സത്യംെകോണ്ടു

സത്യത്തിെലയ്ക്കു ഗമിയ്ക്കുന്നവർ, സർവഥോ സത്യപരർ.

13. സോംഗദം=അംഗദ�ത്തോടു, �തോൾവള�യോടുകൂടിയത് മോലകൾ–ഹോരങ്ങൾ. ശസ്ത്ര

ത്തോൽജലപ്രദർ–ആയുധംെകോണ്ടു �മഘെത്തപിളർത്തുജലം തരുന്നവർ, വൃഷ്ടികർ

ത്തോക്കൾ.

14. ഗൃഹ്യം=ഗൃഹസംബന്ധി. ഗൃഹസ്ഥിതക്ക്=ഗൃഹ�മധികളോയ നിങ്ങൾക്ക് ഇയ്യോയിരം

പങ്ക്–ഗൃഹത്തിെലഒരുവസ്തുനിങ്ങൾക്കുനി�വദിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ,അത് ഒരോയിരമോയിത്തീ

രുെമന്നുസോരം.

15. �കോപ്പുറ്റ–ഹവിസ്സോകുന്ന വിഭവ�ത്തോടുകൂടിയ. ധീമോെന്റ–എെന്റ. സോഹുതിസ്തവം=

ആഹുതിസഹിതമോയ �സ്തോത്രം. െതെറ്റന്ന്–െവക്കം. വീരർ–പുത്രന്മോർ. മെറ്റോരോൾ

�വരോലുടയ്ക്കോത്ത–ഒരു�വരിയ്ക്കും നശിപ്പിയ്ക്കോവതല്ലോത്ത.
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16. സുയോനർ=�ശോഭനഗമനന്മോർ. ഉത്സവം–ഉത്സവം കോണോൻ, നല്ല �മോടിയിലോണ

�ല്ലോ, ആളുകൾ െചല്ലുക. ഉന്നതോഗോരക്കിടോങ്ങൾ=ഉയർന്ന തറവോട്ടിെല കുട്ടികൾ. കു

ന്നുകൾ=�പക്കുട്ടികൾ.

17. സുന്ദരക്ഷ്മോനഭഃപൂരകർ–അഴെകോത്ത ഊഴിവോനങ്ങെള സ്വമഹിമോവുെകോണ്ടു നിറയ്ക്കു

ന്നവർ. തന്ന്–ധനം. മരുത്തുകൾ–മരുത്തുക്കളോയ നിങ്ങൾ; �ഹ മരുത്തുക്കൾഎന്നു

സംബുദ്ധിയുമോക്കോം. �ഗോനരഘ്നോയുധം–�മഘസ്ഥജലങ്ങെളയും (�ഗോശബ്ദത്തിന്ന്,

ഇവിെട ജലെമന്നോണർത്ഥം.) ശത്രുനരെരയും ഹനിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുെട ആയുധം. നീക്കു

വിൻ–ഞങ്ങളിൽ പതിപ്പിയ്ക്കരുത്. വസുക്കൾ=വോസയിതോക്കൾ.

18. സ്ഫീതം=പ്രവൃദ്ധം. ദോനം–നിങ്ങളുെട ദോനം. കർമ്മിെയക്കോ�പ്പോൻ–നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കു
ന്നതുെകോണ്ട് യഷ്ടോവിെന്റ രക്ഷകനോയിത്തീർന്ന �ഹോതോവ്.

19. വോഴ്ത്തി=�സ്തോതോവ്. പിശുക്കൻ–ധനമുെണ്ടങ്കിലും യജിയ്ക്കോത്തവൻ.

20. ഇളക്കു�വോർ–കർമ്മങ്ങൾക്കു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ. ഈപ്സിതർ=ഇച്ഛിയ്ക്കെപ്പട്ടവർ. ഉത്ത

രോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

21. �പോെകോലോ–ഭവദ്ദോനഭോഗത്തിൽനിന്നു, നിങ്ങളുെട ദോനത്തിെന്റ പങ്കിൽനിന്നു, പുറ

ത്തോകരുത്. പിന്നിൽെപ്പെടോല്ലോ–ഞങ്ങൾക്കു മു�മ്പ തരണെമന്നർത്ഥം. വർഷിരഥി

ക�ര–വർഷിയ്ക്കുന്നവരും, �ത�രോടുകൂടിയവരുമോയിട്ടുള്ളവ�ര.

22. നോട്ടുകോർ�ക്കോ, െപരുംസസ്യത്തി�നോ–നോട്ടുകോെര�യോ വലിയ കൃഷിനിലെത്ത�യോ

കീഴടക്കോൻ�വണ്ടി. ഊറ്റം=അഭിമോനം.

23. ഞങ്ങളുെട പിതോക്കന്മോർക്കു നിങ്ങൾ ബഹുമംഗളം (വളെര നന്മ) െചയ്തിട്ടുണ്ട�ല്ലോ;

അതു�പോെല ഞങ്ങൾ െചയ്യുവിൻ. മരുൽപ്രിയൻ–മരുത്തുക്കളോയ നിങ്ങളുെട പ്രസോ

ദത്തിന്നു പോത്രീഭവിച്ചവൻ. പ്രൗഢനോയ്, ഓജസ്വിയോയി. �പോരിൽ അമർത്തും–

ശത്രുക്കെള. സമീപിച്ച–സ്തുതികൾെക്കോണ്ടടുത്ത.

24. ജോതനോക–ജനിയ്ക്കെട്ട. സുസ്ഥിതി=സ്വോസ്ഥ്യം. എന്നോൽ–നന്ദനൻ ജനിച്ചോൽ. നി

ങ്ങൾതൻ=ഭവദീയരോയ. നിജോസ്പ�ദ വർത്തിയ്ക്ക–സ്വസ്ഥോനത്തുവസിയ്ക്കുമോറോകെട്ട.

25. ഇസ്തവം–ഞങ്ങളുെട സ്തുതി. മരുൽപ�ദ=മരുത്തുക്കളുെട ഇരിപ്പിടത്തിൽ.
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സൂക്തം 57.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത. (കോകളി)

വോരൂഴിവോനും കുലുക്കുന്നു, ചുറ്റുന്നു,

�ഘോരംരോ�മവർ വളർത്തുന്നു, കോറിെന;

അബ്ഭവോന്മോരുെട മോരുത�പ്പർ മ�ഖ

െകല്പിൽപ്പുകഴ്ത്തുന്നു, ഹർഷർ യോജ്യ�ര! (1)

ആരോയുമ�ല്ലോ, മരുത്തുക്കൾ വോഴ്ത്തിെയ;–

പ്പൂരിതമോക്കും, മഖവോന്നഭീഷ്ടവും;

ഇന്നൻെപോ�ട നിങ്ങൾതൻ യോഗത്തിൽ

വന്നമ�റത്തിന്നിരിയ്ക്കുവിൻ, ദർഭയിൽ! (2)

ഇത്ര വരില്ലോ, മരുത്തുക്കൾ�പോലന്യർ:

ശസ്ത്രം വിളങ്ങുന്നു; ഭോസുരം, ഗോത്രവും;

അപ്പുരു�ശോഭർ വോനൂഴി മിന്നിച്ചുെകോ–

െണ്ടോപ്പമണിയുന്നു, �മോടിയ്ക്കണികെള! (3)

നിങ്ങൾതന്നോയുധം നീങ്ങെട്ട, യോജ്യ�ര,

ഞങ്ങൾ,മനുഷ്യർ പിഴ െചയ്തു�പോകിലും:

ഏെല്ക്കോല്ല�ത,തും മരുത്തുക്ക�ള, ഞങ്ങൾ;

വോയ്ക്കെട്ട, നിങ്ങൾക്കുനന്മനെസ്സങ്ങളിൽ! (4)

ഇക്രതുവിങ്ക�ല �മോദിച്ചരുളെട്ട,

ശുക്ലര�ദോഷർ പുനോനർ മരുത്തുക്കൾ:

ഞങ്ങെളപോലിപ്പിന,ൻപിനോൽ യജ്യ�ര;

ഞങ്ങെള�ച്ചോർ തന്നു �പോറ്റിവളർത്തുവിൻ! (5)

ഹവ്യങ്ങളോസ്വദിയ്ക്ക�ട്ട, നുതരോയ

സർവോംബുയുക്തർ �നതോക്കൾ മരുത്തുകൾ:

ഞങ്ങൾതൻ മക്കൾക്കുകിട്ടിയ്ക്കുവിൻ, ജലം;

മംഗളവിത്തം ഹവിഷ്പ്രദ�ന്നകുവിൻ! (6)

നെമ്മസ്വയെമവർ നൂറോയ്െപ്പരുപ്പിയ്ക്കു,–

മമ്മരുത്തുക്കെളല്ലോരും സരക്ഷരോയ്

എത്തെട്ട, യജ്ഞത്തിൽ വോഴ്ത്തിയ വിജ്ഞരിൽ;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
1. വോരൂഴിവോനും–വിശോലങ്ങളോയ ഊഴിവോനങ്ങൾ �പോലും. ചുറ്റുന്നു–എങ്ങും സഞ്ചരി
യ്ക്കുന്നു. മോരുത�പ്പർ–മരുത്തുക്കെളന്ന നോമം. മ�ഖ= =യജ്ഞത്തിൽ. ഹർഷകർ=

ഹർഷിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ, �സ്തോതോക്കൾ. െകല്പിൽ–പ്രകർ�ഷണ.

2. മഖവോൻ–യജമോനൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:
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3. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ഇത്രവരില്ലോ–ധനംതരികയും മറ്റും െചയ്യില്ല. ശസ്ത്രം–മരുത്തുക്കളുെട

ആയുധങ്ങൾ. ഒപ്പം–എല്ലോവരും ഒന്നു�പോെല.

4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: നീങ്ങെട്ട–ങ്ങളി�ലല്ക്കോതിരിയ്ക്കെട്ട. മനുഷ്യർ–മനുഷ്യർക്കുപ്രമോദംസു

ലഭമോണ�ല്ലോ. അത്–ആയുധം.

5. ഇക്രതുവിങ്ക�ല–നമ്മുെട യോഗത്തിൽത്തെന്ന. ശുക്ലർ–ഉജ്ജ്വലർ. പുനോനർ=

ശുദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നവർ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

6. പൂർവ്വോർദ്ധം പ�രോ�ക്ഷോക്തി: സർവ്വോംബുയുക്തർ=എല്ലോജ്ജലങ്ങ�ളോടും കൂടിയവർ.

മംഗളംവിത്തം=�ശോഭനമോയ ധനം. ഹവീഷ്പ്രദൻ–യജമോനൻ.

7. സരക്ഷരോയ്–രക്ഷക�ളോടുകൂടി. വിജ്ഞരിൽ–�സ്തോതോക്കളുെട അടുക്കൽ. നോലോപോ

ദം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:
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സൂക്തം 58.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

വിണ്ണിെനക്കോളും വളർന്നതോയ്സ്സന്തതം

തണ്ണീർ െപോഴിയ്ക്കും ഗണെത്തപ്പുകഴ്ത്തുവിൻ:

ദ്യോ�വോവികെളച്ചതയ്ക്കും, െപരുമയോൽ;

�ദ്യോവിെലത്തും, ന�ഭോഭൂക്കളിൽനിന്നിവർ! (1)

ഉഗ്ര�ര, പ്രോജ്ഞ�ര, ഗന്തോക്ക�ള, മരു–

ത്തുക്ക�ള, രുദ്രങ്കൽനിന്നോം, ഭവജ്ജനി:

പ്രൗഢ�ത�ജോബലർ നിങ്ങൾ നടക്ക�വ

�പടിയ്ക്കു,മർക്കെനക്കോണു�വോെരോക്കയും! (2)

ഹവ്യപ്രദർക്കു െപരുതന്ന�മകുവിൻ;

ഭവ്യമോെമങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രം ശ്രവിയ്ക്കുവിൻ!

വോട്ടോ, മരുത്തുക്കൾ �പോം വഴി ജീവെര:

വോയ്പിയ്ക്കു,മോശോസ്യരക്ഷയോൽ നെമ്മയും. (3)

നിങ്ങൾ കോത്തകവി നൂറു �നടും ധനം;

നിങ്ങൾ കോ�ത്തോൻ െചന്നമർത്തുസഹസ്രിയോം;

നിങ്ങൾ കോ�ത്തോൻ െപരുമോളോം, രിപുഘ്നനോം;

ഞങ്ങൾതൻസ്വത്തു വോയ്ക്കെട്ട, ധൂന്വോന�ര! (4)

ആസ്ഥെവപ്പൻ, വൃഷരുദ്രോത്മജരിൽഞോൻ:

�പർത്തു�പർത്തീക്ഷിയ്ക്ക, നെമ്മ മരുത്തുകൾ;

ക്ഷിപ്രർക്കു �രോഷം വരുമോറനുഷ്ഠിച്ച

വിസ്പഷ്ടഗൂഢപ്പിഴകൾ െകടുക്ക, നോം! (5)

കീർത്തിച്ചുവ�ല്ലോ, വിശിഷ്ടമോം �സ്തോത്ര:–മി–

സ്സൂക്തി �കൾക്ക�ട്ട, ധനോഢ്യോർ മരുത്തുക്കൾ;

ശത്രുെവ�പ്പോക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ വൃക്ഷോക്ക�ള;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള.’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. ഗണം–മരുസംഘം. ദ്യോ�വോർവികൾ=ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. െപരുമ=മഹത്ത്വം. �ദ്യോ

വ്=സ്വർഗ്ഗം. ന�ഭോഭൂക്കൾ=അന്തരിക്ഷവും ഭൂമിയും.

2. ഉഗ്രർ=�ഘോരർ. ഗന്തോക്കൾ ഗമനശീലർ. ഭവജ്ജനീ=നിങ്ങളുെട ജനനം. അർക്ക

െനക്കോണു�വോർ–ജീവികൾ.

3. ഭവ്യം=�ശോഭനം. മരുത്തുക്കൾ �പോം (സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന) വഴി ജീവിെയ (പ്രോണിവർഗ്ഗ

െത്ത) വോട്ടോ; �നെരമറിച്ചു, വൃഷ്ടിജലംെകോണ്ടു തഴപ്പിയ്ക്കും.

4. നിങ്ങൾ കോത്ത=ഭവദ്രക്ഷിതനോയ. കവി–�സ്തോതോവ്. അമർത്തു–ശത്രുക്കെള കീഴ

മർത്ത്. സഹസ്രിയോം–സഹസ്രധനവോനോയിത്തീരും ധുന്വോനർ –വൃക്ഷോദികെള കു

ലുക്കുന്നവർ.
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5. വൃഷരുദ്രോത്മജരിൽ, വൃഷോക്കളോയ (അഭീഷ്ടവർഷിണികളോയ) രുദ്രപുത്രരിൽ (മരുത്തു
ക്കളിൽ) ഞോൻ ആസ്ഥ (ആദരം, ഭക്തി) െവപ്പൻ; പരിചരിയ്ക്കോെമന്നർത്ഥം. നെമ്മ

ഈക്ഷിയ്ക്കു–നമ്മളിൽ അഭിമുഖരോയിത്തീരെട്ട. ക്ഷിപ്രർ–�വഗവോന്മോർ, മരുത്തുക്കൾ.

അനുഷ്ഠിച്ച=െചയ്തു�പോയ. വിസ്പഷ്ടഗൂഢപ്പിഴകൾ=െവളിവിലും ഒളിവിലുമുള്ള അപരോ

ധം. െകടുക്കു–മരുൽസ്തുതിയോൽ പരിഹരിയ്ക്കുക.

6. കീർത്തിച്ചു–ഞങ്ങൾ െചോല്ലി. സൂക്തി–സ്തുതി. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷകഥനം: ശത്രു

െവഞങ്ങളുെട�വരികെള.
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സൂക്തം 59.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ബൃഹതിയുംസ�തോബൃഹതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയുംഅനുഷ്ടുപ്പും

ഛന്ദോസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കളും രുദ്രനും �ദവത.

�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾആെരഇതിൽനിന്നിതിൽനിന്നുരക്ഷിയ്ക്കു�മോ,ആെരെകോ

ണ്ടുനടക്കുകയും െചയ്യു�മോ; അവന്ന്, അ�ഗ്ന, വരുണ, മിത്ര,ആര്യമോ�വ, മരുത്തുക്ക

�ള, നിങ്ങൾസുഖം നല്കുവിൻ! (1)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട രക്ഷയോൽ, പ്രിയദിനത്തിൽ യജിയ്ക്കുന്നവൻ കൂടലെര

കടക്കും; യോവെനോരുത്തൻനിങ്ങെള നിർത്തോൻ മികച്ചഹവിസ്സുതരു�മോ, അവൻ

ഗൃഹെത്തഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തും. (2)
നിങ്ങളിൽ തോെഴയുള്ളവെന�പ്പോലും വിട്ടിട്ടല്ല, വസിഷ്ഠൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്നത്: മരു

ത്തുക്ക�ള, ഇന്നുഞങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞതു തൽപരരോയ നിങ്ങെളല്ലോവരും ഒന്നിച്ചു പോ

നംെചയ്തോലും. (3)
�നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾആർക്കുനൽകി�യോ,അവന്നുനിങ്ങളുെട രക്ഷമൂലംപട

യിൽ ഇടിവു വരില്ല. നിങ്ങളുെട പുതിയ നന്മനസ്സു വെന്നത്ത�ട്ട; പിപോസുക്കളോയ

നിങ്ങളും െവക്കം വരുവിൻ! (4)
തമ്മിലുരുമ്മുന്ന ധനമുള്ള നിങ്ങൾ ഹവിസ്സുണ്ണോൻ വരുവിൻ: മരുത്തുക്ക�ള,

ഇതോ, നിങ്ങൾക്കു ഞോൻ തരുന്നുണ്ട�ല്ലോ, ഹവ്യങ്ങൾ; നിങ്ങൾ മെറ്റങ്ങോനും �പോ

യ്ക്കളയരുത് ! (5)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ദർഭയിരിയ്ക്കുവിൻ: ഞങ്ങൾക്കുസ്പൃഹണീയ

ങ്ങളോയ ധനങ്ങൾതരുവോൻ വരികയുംെചയ്  വിൻ; കനിവുറ്റ നിങ്ങൾഇവിെട �സോ

മമധുവിനോൽ മത്തുെകോണ്ടോലും, സ്വോഹോ! (6)
മറവിലിരിയ്ക്കുന്ന അവർ തിരുെമയ്യിന്നു �മോടി കൂട്ടി, നീലഹംസങ്ങൾ�പോെല

പറെന്നത്തെട്ട: ആ വിശോലമോയ ഗുണം എെന്റ ചുറ്റും, യജ്ഞത്തിൽ ഇമ്പംെകോ

ള്ളുന്നസുന്ദരമനുഷ്യർ�പോെല ഉപ�വശിയ്ക്കെട്ട! (7)
വസുക്കളോയ മരുത്തുക്ക�ള, തിരസ്കൃതനോയ യോെതോരുവൻ െകടു�കോപം പൂ

ണ്ടു ഞങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള മുറിെപ്പടുത്തുകയും വരുണപോശങ്ങളിൽ കുടുക്കുകയും

െചയ്യു�മോ; അവെന നിങ്ങൾ െപോള്ളിയ്ക്കുന്നആയുധംെകോണ്ടു െകോല്ലണം! (8)
െപോള്ളിയ്ക്കുന്ന, �ദ്രോഹികെള �പോക്കുന്ന മരുത്തുക്ക�ള, ഇതോ, ഹവിസ്സ്: സ്വ

ന്തം രക്ഷ�യോ�ട ഇതു നിങ്ങൾസ്വീകരിച്ചോലും! (9)
ഗൃഹ�മധികളും �ശോഭനദോനരുമോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾസ്വന്തം രക്ഷ�യോ

�ട വന്നോലും; �പോയ്  ക്കളയരുത് ! (10)
സ്വോധീനബലരോയി കവികളോയി സൂര്യവർണ്ണരോയിരിയ്ക്കുന്ന മരുത്തുക്ക�ള, നി

ങ്ങൾക്കുഞോൻ ഇവിെടത്ത�ന്ന യജ്ഞമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു. (11)
തൂമണം വീശുന്ന പുഷ്ടിവർദ്ധനനോയ ത്ര്യംബകെന നോം യജിയ്ക്കുക: െഞട്ടിൽ

നിന്നു െവള്ളരിയ്ക്കെയന്ന�പോെല, എെന്ന മുക്തിപര്യന്തം നിന്തിരുവടി മരണത്തിൽ

നിന്നു �മോചിപ്പിച്ചോലും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 59.
1. ഇതിൽനിന്നിതിൽനിന്ന്–ഓ�രോ ഭയത്തിൽനിന്നും. െകോണ്ടുനടക്കുക–സന്മോർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്ക്.
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2. പ്രിയദിനം–നിങ്ങൾക്കുപ്രിയമോയ ദിവസം. നിങ്ങെള നിർത്തോൻ–നിങ്ങൾ മെറ്റോ�ര

ടെത്തയ്ക്കു �പോയ്ക്കളയോതിരിപ്പോൻ.

3. വസിഷ്ഠൻ നിങ്ങെളല്ലോവെരയും നിർവ്വി�ശഷം സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. തൽപരർ–�സോമകോമർ.
4. നല്കി�യോ–അഭീഷ്ടങ്ങൾ െകോടുത്തു�വോ. വെന്നത്തെട്ട–ഞങ്ങളിൽ. പിപോസുക്കൾ–

�സോമപോ�നച്ഛുക്കൾ.

5. തമ്മിലുരുമ്മുന്ന–ഇടതിങ്ങിയ.
7. പ�രോക്ഷകഥനം: ഗുണം–മരുത്സംഘം. സുന്ദരമനുഷ്യർ–വസ്ത്രോഭരണഭൂഷിതരോയിട്ടോണ്,

ആളുകൾ യോഗത്തിനു വരിക. ഉപ�വശിയ്ക്കുക=ഇരിയ്ക്കുക.

10. ഗൃഹ�മധികൾ–മനുഷ്യഗൃഹങ്ങളിൽ െചയ്യെപ്പടുന്ന �മധ(യോഗ)�ത്തോടുകൂടിയവർ.

11. കവികൾ=ക്രോന്തദർശികൾ.
12. തൂമണം–പുണ്യയശസ്സ്. ത്ര്യംബകൻ=രുദ്രൻ. രണ്ടോംവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ദീർ

ഗ്ഘോയുഷ്കരമ�ത്ര,ഈ മന്ത്രം.

നോലോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 60.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; സൂര്യനും മിത്രോവരുണന്മോരും �ദവതകൾ.

സൂര്യ, ഉദിച്ചുയരുന്ന ഭവോൻ ഇ�പ്പോൾ �ദവന്മോരുെട ഇടയിൽഅരുളിെച്ചയ്യുെമ

ങ്കിൽ, ഞങ്ങൾസത്യമോയും മിത്രവരുണർക്ക് അനപരോധികളോയിത്തീരും; അദീന,

അര്യമോ�വ, സ്തുതിച്ചു ഭവോനു പ്രിയരുമോകും! (1)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, ഇതോ, മനുഷ്യെര �നോക്കുന്നവനും–മർത്ത്യരുെട നന്മതി

ന്മകൾവീക്ഷിയ്ക്കുന്നവനും–ചരോചരങ്ങളുെടെയല്ലംകോവല്ക്കോരനുമോയഅസൂര്യൻ ദ്യോ

വോപൃഥിവികളുെട �ന�ര ഉദിച്ചു, നടെകോള്ളുന്നു. (2)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, അന്തരിക്ഷത്തിൽ, സൂര്യെന വഹിയ്ക്കുന്ന ജലപ്രദങ്ങളോയ

ഏഴു പച്ചക്കുതിരകൾ പൂട്ടെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ജഗത്തുകെളയും ജീവികെളയും, �ഗോഗണ

ങ്ങെളഎന്ന�പോെല �നോക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, ആ ഭവൽക്കോമൻ! (3)
നിങ്ങളിരുവർക്കും മധുരോന്നങ്ങൾ തയ്യോറോയി; മിത്രനും ആര്യമോവും വരുണനു

മോകുന്നഅദിതിപുത്രന്മോർതുല്യപ്രീതി�യോ�ടആർക്കുവഴിെവട്ടുന്നു�വോ,ആസൂര്യൻ

െതളിഞ്ഞഅന്തരിക്ഷത്തിൽ �കറുകയും െചയ്തു. (4)
ഈമിത്രനുംഅര്യമോവും വരുണനുംപോരിച്ചപോപം നശിപ്പിയ്ക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ;

ഈഅപീഡിതരുംസുഖപ്രദരുമോയഅദിതിപുത്രന്മോർയജ്ഞസദനത്തിൽവർദ്ധി

യ്ക്കും! (5)
ഈദുർദ്ധർഷരോയ മിത്രോര്യമവരുണന്മോർഅജ്ഞെന�പ്പോലും കുശലനോക്കും;

വിജ്ഞനോയകർമ്മിെയപ്രോപിച്ചു, ദുഷ്കൃതം നീക്കി, നല്ല വഴിയിലൂെട െകോണ്ടു�പോക

യും െചയ്യും! (6)
ഇവർ എെന്നന്നും �ദ്യോവിെന്റയും ഭൂവിെന്റയും അജ്ഞോനം അറിഞ്ഞു, �ന�ര

നടത്തുന്നു; കണ്ടു�ള്ളടത്തും പുഴയുെട ആഴം കുറയ്ക്കുന്നു. അവർ നമ്മുെടഈ കർമ്മ

െത്ത മറുകരയിലണയ്ക്കെട്ട! (7)
അദിതിയും മിത്രനും വരുണനും രക്ഷയുള്ള യോെതോരു നല്ല ഗൃഹം �ശോഭനദോ

നന്നു നല്കു�മോ; െവമ്പൽെകോള്ളുന്നവ�ര, അതിങ്കൽ പുത്രപൗത്രെര പുലർത്തുന്ന

നമ്മൾ �ദവകെള �കോപിപ്പിയ്ക്കുന്നെതോന്നും െചയ്തു�പോകരുത് ! (8)
ആർ യോഗസോധനെത്ത സ്തുതിക�ളോടു �ചർക്കുന്നില്ല�യോ, അവൻ വരുണ

നോൽ ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പട്ടു ചില യോതനകൾ (അനുഭവിയ്ക്കും). ആര്യമോവു വി�ദ്വഷികെള

അകറ്റെട്ട. വൃക്ഷോക്ക�ള, നിങ്ങളിരുവരും �ശോഭനദോനന്നുമഹത്തോയ �ലോകം നൽ

കുവിൻ! (9)
ഒളിഞ്ഞുംെതളിഞ്ഞുമിരിയ്ക്കും, ഇവരുെട �ചർച്ച: ഇവർനിഗൂഢമോയബലംെകോ

ണ്ടു കീഴമർത്തും. വൃഷോക്ക�ള, (വി�രോധികൾ) നിങ്ങെള�പ്പടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ

കരുത്തിെന്റ കനത്തോൽഞങ്ങളിൽ കനിഞ്ഞോലും! (10)
യോവെനോരുത്തൻ അന്നവും മികച്ച ധനവും ലഭിപ്പോൻ സ്തുതികർമ്മത്തിൽ

നന്നോയി മനസ്സുെവയ്ക്കു�മോ,ആ �സ്തോതോവിെന്റസ്തവെത്തമഘവോക്കുകൾ മോനിയ്ക്കും;

വലിയ ഗൃഹത്തിന്നു നല്ല നിലവും കല്പിച്ചുെകോടുക്കും! (11)
മിത്രോവരുണ�ദവന്മോ�ര, ഇതോ, നിങ്ങൾ യജ്ഞത്തിൽ പുരസ്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടു:

ആപെത്തല്ലോം തട്ടിനീക്കി ഞങ്ങെള മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തി

യോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 60.
1. അരുളിെച്ചയ്യുെമങ്കിൽ–‘ഇവർഅപരോധികളല്ല’ എന്ന്. അര്യമോവ്=ദോതോവ്.
2. നടെകോള്ളുന്നു–അന്തരിക്ഷത്തിൽ ചരിയ്ക്കുന്നു.

3. �ഗോഗണങ്ങെള എന്ന�പോെല–ഒരിടയൻ മോടുകെള �നോക്കുന്നതു�പോെല. ഭവൽകോ
മൻ–ഭവോന്മോരിൽ തോൽപര്യമുള്ളവൻ.

4. മിത്രനും എന്നതുമുതൽ പ�രോക്ഷകഥനം:
5. വർദ്ധിയ്ക്കും–സ്തുതിെകോണ്ടും ഹവിസ്സുെകോണ്ടും.
6. കുശലൻ–കർമ്മനിപുണൻ.
8. സ്വന്തംആളുക�ളോട്: �ശോഭനദോനന്ന്–�ശോഭനദോനനോയഎനിയ്ക്ക്. െവമ്പൽെകോള്ളു
ന്നവ�ര, അ�ങ്ങോട്ടു �പോകോൻ െവമ്പുന്നആളുകെള.

9. കർമ്മങ്ങളിൽ �ദവന്മോെര സ്തുതിയ്ക്കോഞ്ഞോൽ വരുണൻ �കോപിയ്ക്കും. വി�ദ്വോഷികെള–

നെമ്മ ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്ന രോക്ഷസോദീകെള. �ശോഭനദോനന്ന്–എനിയ്ക്കു്.

10. കീഴമർത്തും–നമ്മുെട ശത്രുക്കെള.

11. മഘവോക്കൾ–ആര്യമോദികൾ. വലിയ ഗൃഹത്തിന്ന്–അവന്നു വലിയ ഗൃഹം നിർമ്മി

പ്പോൻ.

12. പുരസ്കരിയ്ക്കുക–സ്തുതിെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 61.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മിത്രവരുണർ �ദവത.

മിത്രോവരുണ�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങളുെടഅഴെകോത്ത �തജസ്സിെന പരത്തിെക്കോ

ണ്ടോണ്, സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കുന്നത്: ഉലെകല്ലോം തൃക്കൺപോർക്കുന്ന തന്തിരുവടി മനുഷ്യ

രുെട കർമ്മം മനസ്സിലോക്കും! (1)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, സുകർമ്മോക്ക�ള, നിങ്ങൾ ആരുെട �സ്തോത്രങ്ങൾ രക്ഷി

യ്ക്കുന്നു�വോ,ആരുെടകർമ്മംആണ്ടുകളോയി നിറ�വറ്റി�പ്പോരുന്നു�വോ,ആെനടുനോൾ

�കട്ട യജ്ഞവോനോയ �മധോവി നിങ്ങൾക്കുസ്തവങ്ങൾഅയയ്ക്കുന്നു. (2)
�ശോഭനദോനരോയ മിത്രോവരുണന്മോ�ര, പരന്ന പോരിെനയും െപരുതും വലുതു

മോയ വിണ്ണിെനയും കവിച്ചവരോണ്, നിങ്ങൾ. �നർവഴിയിൽ നടക്കുന്നവെര സദോ

രക്ഷിച്ചുെകോണ്ടു, നിങ്ങൾഓഷധികളിലും പ്രജകളിലും രൂപം നിർത്തുന്നു! (3)
എവരുെട ബലം മഹത്വത്തോൽ വോനൂഴികെള �വർതിരിച്ചു�വോ, ആ മിത്രവരു

ണന്മോരുെട �തജസ്സിെന ഭവോൻ �തജസ്സിെന ഭവോൻ സ്തുതിയ്ക്കുക: അയജ്വോവിന്നു

മോസങ്ങൾ പുത്രനില്ലോെത കഴിഞ്ഞു�പോകെട്ട; യജ്ഞനിരത�നോ, െകല്പു വർദ്ധിപ്പി

യ്ക്കെട്ട! (4)
വിജ്ഞ�ര, വിഭൂക്ക�ള, വൃക്ഷോക്ക�ള, ഇതോ, നിങ്ങൾക്ക്: ഇതിൽആശ്ചര്യെമോ

ന്നുംകോണില്ല, �മന്മയുംകോണില്ല. ആളുകളുെടനുണകൾദുഷ്ട�ര �കൾക്കു. നിങ്ങൾ

ക്കുള്ളവ നിഗൂഢങ്ങളോയോലും അറിയെപ്പടോതിരിയ്ക്കില്ല! (5)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, ഞോൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള യജ്ഞെത്ത നമസ്കോരങ്ങൾെകോ

ണ്ടു പൂജിയ്ക്കുന്നു. –പൂഡിതനോയ ഞോൻ നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങെള �സവി

പ്പോൻപുതിയ �സ്തോത്രങ്ങൾക്കുകഴിവുണ്ടോകെട്ട–ഈനിർമ്മിക്കെപ്പട്ട �മത്തരംസ്ത

വങ്ങൾ (നിങ്ങെള) പ്രീതിെപ്പടുത്തെട്ട! (6)
മിത്രോവരുണ�ദവന്മോ�ര, ഇതോ നിങ്ങൾ യജ്ഞത്തിൽ പുരസ്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടു:

ആപെത്തല്ലോം തട്ടിനീക്കി ഞങ്ങെള മടുകരയിെലത്തിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തി

യോൽപ്പോലിപ്പിെന,�പ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 61.
2. �കട്ട–പഠിച്ച എന്നർത്ഥം. �മധോവി–വസിഷ്ഠൻ.

3. െപരുത്–ഗുണങ്ങൾെകോണ്ട്. മഹത്ത് രൂപം നിർത്തുന്നു–ഓ�രോ രൂപവും നിലനിർ

ത്തുന്നതു നിങ്ങളോണ്.

4. �സ്തോതോവി�നോട്:
5. ഇതോ–�സ്തോത്രം. ഇതിൽ–ഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രത്തിൽ. നുണകൾ–അസ്തുത്യെരക്കുറിച്ചുള്ള

സ്തുതികൾ. �കൾക്കൂ–ശിഷ്യർ �കൾക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കുള്ളവ–നിങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള

�സ്തോത്രങ്ങൾ.



252 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 5]

സൂക്തം 62.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; സൂര്യനും മിത്രോവരുണന്മോരും �ദവതകൾ.

സൂര്യൻ എല്ലോ മനുഷ്യജോതികൾക്കും�വണ്ടി , മുകളിൽ വളെര വളെരക്കിരണ

ങ്ങ�ളോടു �ചരുന്നു; പകൽസ്സമയത്തു പരിദീപ്തനോയി, ഏകരൂപനോയി കോണെപ്പടു

ന്നു. നിയമിയ്ക്കെപ്പട്ടഈവിധോതോവു കർമ്മികളോൽ ഉ�ത്തജിപ്പിയ്ക്കുെപ്പടുന്നു. (1)
സൂര്യ, ആ നിന്തിരുവടി ഈ സ്തുത്യങ്ങളോയ നോനോവർണ്ണോശ്വങ്ങളിലൂെട

ഞങ്ങൾക്കോയി കിഴക്കുദിച്ചോലും; ഞങ്ങൾ അനപരോധികളോെണന്നു, മിത്ര�നോടും

വരുണ�നോടും ആര്യമോവി�നോടും അഗ്നി�യോടും പറയുകയും െചയ്തോലും! (2)
ദുഃഖെത്തത്തടയുന്നസത്യവോന്മോരോയ വരുണനും മിത്രനുംഅഗ്നിയുംഞങ്ങൾ

ക്ക് ആയിരം തരെട്ട–ആ ആഹ്ലോദകന്മോർ ഞങ്ങൾക്കു സ്തുത്യവും പൂജനീയമോയിട്ടു

ള്ളതുമോയിട്ടുള്ളതു നല്കെട്ട; സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങളുെടഅഭീഷ്ടം നിറ�വറ്റെട്ട! (3)
ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, അദിതിക�ള, മഹതിക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്ക

ണം. ജന്മഗുണത്തോൽഞങ്ങൾ നിങ്ങെള അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വരുണെന്റ

�യോ വോയുവിെന്റ�യോ �നതോക്കൾക്ക് അത്യന്തം പ്രിയെപ്പട്ട മിത്രെന്റ�യോ അരിശ

ത്തിൽ െപടരുത് ! (4)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള ജീവിപ്പിപ്പോൻ തൃ�ക്കകൾ നീട്ടിയോ

ലും: ഞങ്ങളുെട മോടു�മച്ചിൽനിലം െവള്ളംെകോണ്ടു നനയ്ക്കുവിൻ. ഞങ്ങെള ജനങ്ങ

ളുെടയിടയിൽ വിശ്രുതരോക്കുവിൻ. യുവോക്ക�ള, എെന്റഈവിളി �കട്ടോലും! (5)
മിത്രനും വരുണനുംആര്യമോവും ഇന്നുഞങ്ങൾക്കുംഞങ്ങളുെട പുത്രനും ധനം

തന്നരുളെട്ട; ഞങ്ങൾക്കു മോർഗ്ഗങ്ങെളല്ലോം സുഗമങ്ങളോകെട്ട; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തി

യോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 62.
1. നിയമിയ്ക്കെപ്പട്ട–പ്രജോപതിയോൽ. വിധോതോവ്–സർവകർത്തോവ് ഉ�ത്തജിപ്പിയ്ക്കെപ്പടു

ന്നു–സ്തുതിെകോണ്ട്.

3. ആയിരം–ധനം.
4. അദിതികൾ=അഖണ്ഡനീയകൾ.

5. ജീവിപ്പിപ്പോൻ–ധനം തന്ന്, അഥവോ ഹവിസ്സുസ്വീകരിച്ച്.
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സൂക്തം 63.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

മിത്രെന്റയുംവരുണെന്റയുംകണ്ണോയയോെതോരു �ദവൻഇരുട്ടിെന, �തോലിെന

െയന്ന�പോെല ചുരുട്ടുന്നു�വോ; ആ മനുഷ്യസോധോരണനോയ, വിശ്വദ്രഷ്ടോവോയ, സുഭ

ഗനോയസൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നു! (1)
ജനങ്ങൾക്ക്അനുജ്ഞനല്കുന്നവനും, മഹോനും െകോടിമരവും മഴ െപയ്യിക്കുന്ന

വനുമോയ സൂര്യൻ മുമ്പിൽ പൂട്ടെപ്പട്ട പച്ചക്കുതിരയോൽ വലിയ്ക്കെപ്പടുന്ന സമോനമോയ

രഥം തിരിച്ചുെകോണ്ട് ഉദിച്ചുയരുന്നു! (2)
ഏകരൂപമോയ �തജസ്സിെന മങ്ങിയ്ക്കോെത മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നസവിതോവ് �സ്തോ

തോക്കളോൽ �തോഷിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടുെകോണ്ട്, ഉ�ഷോമധ്യത്തിൽ ഉദിയ്ക്കുന്നു.; ഈ �ദവൻ

എനിയ്ക്കനുകൂലനോകെട്ട! (3)
വളർന്ന �തജ�സ്സോെട വിളങ്ങുന്ന ദൂരഗോമിയോയ തരണി അന്തരിക്ഷത്തിന്ന്

ഒരോഭരണമോയി ഉദിയ്ക്കുന്നു. തീർച്ചയോയും, സൂര്യനോൽഅനുജ്ഞോതരോയിട്ടോണ്, പ്രോ

ണികൾ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ െചയ്തു�പോരുന്നത്. (4)
തന്തിരുവടി അമർത്യരോൽ വഴി നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ട അന്തരിക്ഷത്തിൽ, ഒരു പറ

ക്കുന്ന പരുന്തു�പോെല വെന്നത്തുന്നു! മിത്രോവരുണന്മോ�ര, സൂര്യനുദിയ്ക്കു�മ്പോൾ,

ഞങ്ങൾ നമസ്സുകൾെകോണ്ടും ഹവിസ്സുകൾ െകോണ്ടും നിങ്ങെള പരിചരിയ്ക്കോം. (5)
മിത്രനും വരുണനുംഅര്യോമോവുംഇന്നുഞങ്ങൾക്കുംഞങ്ങളുെടപുത്രനുംധനം

തന്നരുളെട്ട; ഞങ്ങൾക്കു മോർഗ്ഗങ്ങെളല്ലോം സുഗമങ്ങളോകെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തി

യോൽെപ്പോലിപ്പിെന, െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 63.
1. �തോലിെനെയന്ന�പോെല–പരത്തിയിട്ടിരുന്ന�തോൽചുരുട്ടി െവയ്ക്കിന്നതു�പോെല. മനു

ഷ്യസോധോരണൻ– മനുഷ്യർെക്കല്ലോം ഒരു�പോെലയുള്ളവൻ.

2. അനുജ്ഞ–കർമ്മോനുമതി. െകോടിമരം–എല്ലോറ്റിെന്റയും അടയോളം. സമോനം–

സർവസോധോരണം.

4. തരണി=സൂര്യൻ.
5. നമസ്സുകൾ–സ്തുതികൾ.
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സൂക്തം 64.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

അന്തരിക്ഷത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളജലങ്ങളുെടഅധിപതിക�ള, നിങ്ങളിരുവരു

മോണ�ല്ലോ, തണ്ണീർ തന്നരുളുന്നത്; മിത്രനും, സുജോതനോയ അര്യോമോവും, നല്ല െക

ല്പുള്ള രോജോവോയ വരുണനുംഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സു�കെക്കോള്ളെട്ട! (1)
രോജോക്കന്മോ�ര, മഹത്തോയയജ്ഞംരക്ഷിയ്ക്കുന്നവ�ര, നദീപോലക�ര,ബലവോ

ന്മോ�ര നിങ്ങൾ ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും; മിത്രോവരുണന്മോ�ര ക്ഷിപ്രദോനരോയ നിങ്ങൾ

അന്തരിക്ഷത്തിൽ നിന്നുഞങ്ങൾക്ക് അന്നവും മഴയും കല്പിച്ചയച്ചോലും! (2)
മിത്രൻ, വരുണൻ, അര്യോമോവ് എന്നീ�ദ്ദവന്മോർഞങ്ങെളഏറ്റവും നല്ല വഴിക

ളിലൂെട െകോണ്ടു�പോകെട്ട: അര്യമോവ് ഞങ്ങെളപ്പറ്റി �ശോഭനദോനന്മോ�രോടരുളിെച്ച

യ്യണം. �ദവശരണരോയഞങ്ങൾഅന്നം കിട്ടി, ആഹ്ലോദിയ്ക്കുമോറോകണം! (3)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര,ആർ നിങ്ങളുെടഈരഥം മനസ്സുംെകോണ്ടുനിർമ്മിച്ചു, സ്തു

തി ഉയർത്തുകയും നിർത്തുകയും െചയ്യു�മോ; രോജോക്കന്മോ�ര, അവന്നു നിങ്ങൾ മഴ

കിട്ടിയ്ക്കണം; നല്ല നിലങ്ങളും മതിയോ�വോളം െകോടുക്കണം! (4)
വരുണ മിത്ര, നിങ്ങൾക്കുംആര്യോമോവിന്നും ഇതോ, ഒരു �സ്തോത്രം, െതളി�സോ

മം�പോെല ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: കർമ്മം രക്ഷിപ്പിൻ; സ്തവം �കൾക്കുവിൻ. നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന, �പ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 64.
3. �ശോഭനദോന�രോട്–�ദവന്മോ�രോട് അരുളിെച്ചയ്യണം, ‘ഇവർ ദയോർഹരോെണ’ ന്ന്.
4. നിർത്തുക–യോഗത്തിൽ.

5. െതളി�സോമം–അരിച്ചു െവടിപ്പുവരുത്തിയ �സോമനീർ കർമ്മം–ഞങ്ങളുെട യജ്ജം.
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സൂക്തം 65.

ഋഷിഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഏവരുെട തളരോത്തമികച്ചകരുത്തുനിറപടയിൽഎല്ലോെരയും െവല്ലു�മോആ

വിശുദ്ധബലനോയ വരുണനും മിത്രനുമോകുന്ന നിങ്ങെള ഞോൻ സൂ�ര്യോദയത്തിൽ

സൂക്തങ്ങൾെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
അവർ �ദവന്മോരിൽെവച്ചു കരുത്തരോണ�ല്ലോ: അവർ ഈശ്വരന്മോന്മോരോണ

�ല്ലോ: ആ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട പ്രജകെള വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും. മിത്രോവരുണന്മോ�ര,

ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള പ്രോപിയ്ക്കുമോറോകണം: എന്നോൽ, ദ്യോവോപൃഥിവികളും അ�ഹോരോ

ത്രങ്ങളും (ഞങ്ങെള) തടിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ! (2)
അവർ വളെരപ്പോശങ്ങളുള്ളവരും അയജ്വോവിന്നു ചിറെക്കട്ടുകളും, ശത്രുജന

ത്തിന്നു ദുർദ്ധർഷരുമോകുന്നു; മിത്രോവരുണന്മോ�ര ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള യജ്ഞ

ത്തിെന്റ വഴിയിലൂെട, �തോണിെകോണ്ട് പുഴെയന്ന�പോെല ദുരിതങ്ങൾ കടക്കുമോറോ

കണം! (3)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങളുെട യോഗത്തിൽ വെന്നത്തുവിൻ: അന്നം

െകോണ്ടും െവള്ളംെകോണ്ടും നിലം നനയ്ക്കുവിൻ;ആരുള്ളൂഉ, നിങ്ങൾക്കുമികച്ചതർപ്പി

യ്ക്കുവോൻ? നിങ്ങൾആളുകൾക്കുനല്ല ദിവ്യജലം നല്കിയോലും! (4)
വരുണ, മിത്ര, നിങ്ങൾക്കുംഅര്യോമോവിന്നും ഇതോ, ഒരു �സ്തോത്രം, െതളി�സോ

മം�പോെല ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: കർമ്മം രക്ഷിപ്പിൻ; സ്തവം �കൾക്കുവിൻ. നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 65.
1. നിറപട–ശുരന്മോർ നിറഞ്ഞയുദ്ധം.

2. ആദ്യവോക്യദ്വയം പ�രോക്ഷം: എന്നോൽ–പ്രോപിച്ചോൽ.
3. പോശങ്ങൾ–ബന്ധനസോധനങ്ങൾ. ചിറെക്കട്ടുകൾ–ബന്ധകർഎന്നർത്ഥം.

4. ആരുള്ളു–നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതു (മുന്തിയ,ഹവി�സ്സോ, �സ്തോത്ര�മോ)അർപ്പിപ്പോൻആരും
ആളോവില്ല.
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സൂക്തം 66.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും, ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും, പുര  ഉഷ്ണിക്കും ഛന്ദ

സ്സുകൾ; മിത്രോവരുണന്മോരും അദിതിയും സൂര്യനും �ദവതകൾ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’

�പോെല.)

ആവിഭോവപ്രചുരരോ–

മോ വരുണമിത്രന്മോരിൽ

എത്ത�ട്ട, നമ്മുെട ഹവി–

െസ്സോത്തസുഖദമോം �സ്തോത്രം! (1)

നൽബ്ബല�തജസ്സുകളു–

ള്ളിബ്ബലദന്മോെരയ�ല്ലോ,

െകല്പുപ�യോഗിയ്ക്കുവോനോയ്–

ക്കല്പിച്ചുനിറുത്തീ, വോ�നോർ! (2)

അംഗഗൃഹപോലകരോ

നിങ്ങൾ മിത്രവരുണ�ര,

െച�മ്മ വോഴ്ത്തും ഞങ്ങളുെട

കർമ്മം നിറ�വ�റ്റണ�മ! (3)

മിത്രൻ, സപിതോവു, ഭഗൻ,

ധ്വസ്തപോപനര്യമോവും

കല്പിച്ചയ�ക്കണ,മതി–

ങ്ങി�പ്പോൾസ്സൂ�ര്യോദയത്തിങ്കൽ! (4)

വെന്നങ്ങൾതൻ പോപമക–

റ്റുന്ന നിങ്ങൾ �പോകും�നരം

നന്നോയ് ക്ഷിപ്രം രക്ഷിതമോ–

കി,ന്നിവോസം സുദോന�ര! (5)

അത്രയുമല്ല,ധീശരോ–

മപ്പുരോന്മോര,ദിതിയും

നർമ്മഥിതമോകോത്ത വൻ–

കർമ്മത്തിന്നു ശക്തര�ല്ലോ! (6)

മിത്രോവരുണ�ര, സൂര്യ–

പ്രത്യുദ�യ നിങ്ങെളഞോൻ

പ്ര�ത്യകം വോഴ്ത്തു�ന്നൻ, ശത്രു–

ഭിത്തോമര്യമോവിെനയും (7)

ഒത്തനല്ല ധനെത്തയും

ദുർദ്ധർഷമോം ബലെത്തയും

എത്തിയ്ക്ക�ട്ട, ധീമോന്മോ�ര,

ഇസ്തുതി യജ്ഞോപ്തിെയയും! (8)

നിങ്ങളുെടയോയ്  വ�രണം,



[മ. 7: അ. 4: സൂ. 66] അഞ്ചോം അഷ്ടകം 257

ഞങ്ങളുമി�സ്തോതോക്കളും:

എത്തുെക,ങ്ങൾക്കന്നോംബുക്കൾ

മിത്ര�ദവവരുണ�ര! (9)

െകല്പിലമർത്തലോൽെപ്പരും–

മുപ്പോെരവരടക്കി�യോ;

അമ്മഹോന്മോരഗ്നിജിഹ്വർ,

കർമ്മം വോയ്പി�പ്പോര,ർക്കോഭർ! (10)

ഏവർ തീർത്തൂ, െകോല്ലം, മോസം,

രോവു, പകൽ, യജ്ഞ,മൃക്കും;

മിത്രോര്യവരുണരോ–

മദ്ദീപ്തരപ്രോപ്യബലർ! (11)

മിത്രോര്യമവരുണ�ര,

നിത്യോയ�ത്തോദകർ നിങ്ങൾ

ഉദ്വഹിപ്പതുഷസ്സിലി–

ന്നർത്ഥി�പ്പോം, സൂക്തത്തോെലങ്ങൾ. (12)

യജ്ഞവോന്മോർ യജ്ഞജോതർ

യജ്ഞസംവർദ്ധകർ, �ഘോരർ,

�നതോക്കന്മോരയജ്ഞഘ്നർ–

ഈദൃശരോം നിങ്ങളുെട

തുംഗസൗഖ്യധനം കിട്ടു–

െക,ങ്ങൾക്കുമി�സ്തോതോക്കൾക്കും! (13)

അന്തരിക്ഷോന്തികത്തിലോ

ച്ചന്ത�മറും െമയ്യദിപ്പൂ:

ആർക്കും കോഴ്ച നല്കുമതു

ശീഘ്രവിചിത്രോശ്വധൃതം. (14)

സ്ഥോവരച�രശൻസൂര്യൻ

�മവിന �തർ �തോളോൽ�ത്തോളോൽ,

എല്ലോപ്പോരിെന്റയും ചോ�ര

നല്ലതിന്നോയ് വലിയ്ക്കുന്നു,

സ്വച്ഛന്ദഗോമിക�ളഴു

പച്ചവർണ്ണക്കുതിരകൾ! (15)

ആെവണ്മ�യോടുദിയ്ക്കുന്ന

�ദവഹിതചക്ഷുസ്സിെന

നൂറ്റോണ്ടു കോണുക, ഞങ്ങൾ–

നൂറ്റോണ്ടു ജീവിയ്ക്ക, ഞങ്ങൾ! (16)

�ഹ വരുണ, മിത്രനും, ശ്രീ

�കവളർന്ന ഭവോനു�മ

�സ്തോമം �കട്ടു വെന്നത്തുവിൻ,
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�സോമമുണ്ണോനധൃഷ്യ�ര! (17)

മിത്രോവരുണ�ര, കനി–

െവോത്തനിങ്ങൾസമ്പത്തുമോയ്

വിണ്ണിൽ നിന്നു വന്നു �സോമ–

മുണ്ണുെക, തിർസ്വത്തടക്കി! (18)

മിത്രോവരുണ�ര, ഹവ്യ–

ശ്രദ്ധ പൂണ്ടുവെന്നത്തുവിൻ:

യോഗവർദ്ധക�ര, �സോമ–

നീർ കുടിപ്പിൻ, �നതോക്ക�ള! (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 66.
1. ആവിർഭോവപ്രചുരർ=വളെര പ്രോവശ്യം പ്രോദുർഭവിച്ചവർ.
2. ഇബ്ബലദർ–ബലംനല്കുന്നവരുണമിത്രന്മോർ. െകല്പുപ�യോഗിപ്പോൻ–അസുരയുദ്ധത്തിൽ.

3. അംഗഗൃഹപോലകർ–മനുഷ്യെന്റ �ദഹവും ഗൃഹവും രക്ഷിയ്ക്കുന്നവർ.
4. ധ്വസ്തപോപൻ=പോപനോശനൻ. ഈ പദം മിത്രോദികളുെടയും വി�ശഷണമോകുന്നു.

അത്–ഞങ്ങൾഅ�പക്ഷിച്ച ധനം.

5. �പോകും�നരം ഇന്നിവോസം (ഞങ്ങളുെട പോർപ്പിടം) നന്നോയ് രക്ഷിതമോകെട്ട; ഗൃഹര
ക്ഷ�യെപ്പടുത്തിയി�ട്ട, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു�പോകോവൂ.

6. അപ്പുരോന്മോർ–മിത്രവരുണോര്യമോക്കൾ. നർമ്മഥിതം–പീഡിതം.
7. ശത്രുഭിത്ത്=ശത്രുക്കെള പിളർത്തുന്നവൻ.

8. ഒത്ത–ഹിതമോയ. എത്തിയ്ക്ക�ട്ട–ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടിയ്ക്കെട്ട.

9. അന്നോംബുക്കൾ=അന്നവും െവള്ളവും.
10. അമ്മഹോന്മോർ–മിത്രവരുണോര്യമോക്കൾ. കർമ്മം–യജ്ഞം.

11. ഋക്ക്–മന്ത്രങ്ങൾ. അദ്ദീപ്തർ=ആ �തജസ്വികൾ. അപ്രോപ്യബലർ–അന്യർക്കുകിട്ടോവു

ന്നതല്ലോത്തബലമുള്ളവർ.

12. നിത്യോയ�ത്തോദകർ=എെന്നന്നുംെവള്ളം�കവശമുള്ളവർ. ഉദ്വഹിപ്പത്–വഹിച്ചു�പോരുന്ന

ധനം. അർത്ഥി�പ്പോം=യോചിയ്ക്കുന്നു.

13. യജ്ഞജോതർ=യജ്ഞത്തിന്നോയി ജനിച്ചവർ. അയജ്ഞഘ്നർ=അയഷ്ടോക്കെള ഹനി

യ്ക്കുന്നവർ. തുംഗസൗഖ്യധനം–വലിയ സുഖമുളവോക്കുന്നസമ്പത്ത്.

14. െമയ്യ്–സൂര്യമണ്ഡലം. ശീഘ്രവിചിത്രോശ്വധൃതം–ഗതി�വഗമുള്ള നോനോവർണ്ണോശ്വ

ത്തോൽ വഹിയ്ക്കെപ്പട്ടതോകുന്നു. അതു–മണ്ഡലം. സൂര്യന്നു നോനോവർണ്ണോശ്വങ്ങളുെണ്ട

ന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലോ.

15. നല്ലത്=നന്മ.
16. �ദവഹിതചക്ഷുസ്സിെന–�ദവകൾക്കു ഹിതനും, �ലോകത്തിന്നു കണ്ണുമോയിരിയ്ക്കുന്ന സൂ

ര്യെന.

17. ശ്രീ�കവളർന്നഎന്നതു രണ്ടു രണ്ടു�പരു�ടയും വി�ശഷണം. �സ്തോമം=�സ്തോത്രം.

18. എതിർസ്വത്ത്–ശത്രുക്കളുെട ധനം.
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19. ഹവ്യശ്രദ്ധ=ഹവിസ്സുകളിൽ തോൽപര്യം.
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സൂക്തം 67.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

സ്തുത്യരോയ തമ്പുരോന്മോ�ര, യോെതോന്നു നിങ്ങെള ഒരു ദൂതെനന്ന�പോെല–

മകൻ അച്ഛനമ്മമോെരെയന്ന�പോെല–ഉണർത്തു�മോ, നിങ്ങളുെട ആ രഥ�ത്തോടു

ഞോൻഹവിര്യക്തമോയയജ്ഞോർഹ�സ്തോത്രം െകോണ്ടുസ്തുതിച്ചു �നെരപറയുന്നു.(1)
ഞങ്ങളോൽ വളർത്തെപ്പട്ട അഗ്നി കത്തുകയോയി: ഇരുട്ടിെന്റ അറ്റങ്ങൾ കണ്ടു

തുടങ്ങി: ശരി, െകോടിമരമോയ കതിരവൻ വിണ്മകളുെട മുന്നിൽ അഴകിന്നോയി

ആവിർഭവിയ്ക്കുന്നു! (2)
നോസത്യരോയഅശ്വിക�ള, നിങ്ങെള ഇ�പ്പോൾ നന്നോയിെച്ചോല്ലുന്ന �സ്തോതോവു

�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു �സവിയ്ക്കുന്നു: നിങ്ങൾ ധനസ�മതമോയ �ത�രോടിച്ചു, പതിവു

വഴികളിലൂെട ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും! (3)
അശ്വിക�ള, മധുവിദ്യോകുശല�ര, രക്ഷിതോക്കളോയ നിങ്ങളുെടയോണ്, ഞോൻ;

ഭവൽക്കോമനോയഞോനി�പ്പോൾ ധ�നച്ഛയോൽ (�സോമം) പിഴിഞ്ഞു, നിങ്ങെളസ്തുതി

യ്ക്കുന്നു. തടിച്ച കുതിരകൾനിങ്ങെള െക്കോണ്ടുവരെട്ട: നിങ്ങളിരുവരുംഞങ്ങളുെട െവ

ടിപ്പിൽപ്പിഴിഞ്ഞ �തൻ നുകരുരുവിൻ! (4)
അശ്വി�ദവന്മോ�രഎെന്റധനകോമമോയ ഋജൂ�സ്തോത്രെത്തനിങ്ങൾപീഡപറ്റോ

െത �നട്ടത്തിെലത്തിയ്ക്കുവിൻ; യുദ്ധത്തിലും ബുദ്ധികെളല്ലോം രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ; കർമ്മപോ

ലക�ര, കർമ്മംെചയ്യുന്നഞങ്ങൾക്കു (ധനം) തന്നരുളുവിൻ! (5)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഈകർമ്മങ്ങളിൽഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ: ഞങ്ങൾക്ക്

പ്ര�ജോൽപോദനത്തിന്നു വറ്റോത്ത �രതസ്സുണ്ടോകെട്ട: ഞങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തന്ന പുത്ര

പൗത്രന്മോെര പുലർത്തിെക്കോണ്ടു, �ശോഭനധനരോയിത്തീർന്നു, യോഗം കഴിയ്ക്കുമോറോ

കണം! (6)
മധുപ്രിയന്മോ�ര, ഇതോ, നിങ്ങൾക്കോയി ഞങ്ങൾ െവച്ച ആ നിധി, സഖ്യത്തി

ന്നുള്ള ഒരു ദൂതെനന്ന�പോെല, സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ മനംെതളിഞ്ഞു, മനുഷ്യ

പ്രജകളുെട ഹവിസ്സശിപ്പോൻ ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും! (7)
ഭരണകർത്തോക്ക�ള, ഇരുവരും ഒപ്പം �ചർന്നോൽ നിങ്ങളുെട രഥം ഏഴുനദിക

ളിലും നടെകോള്ളും. തൃ�ക്കകളോൽ മുന്നിൽ പൂട്ടെപ്പട്ടു നിങ്ങെള വഹിയ്ക്കുന്ന പള്ളി

ക്കുതിരകൾ മന്ദിയ്ക്കോറില്ല�ല്ലോ! (8)
യോവചില ധനവോന്മോർ ഹവിസ്സയയ്ക്ക്ക്കുന്നു�വോ; യോവചിലർ ഗവോശ്വസമ്പ

ത്തു നൽകി, സൂനൃ�തോക്തികൾെകോണ്ടു ബന്ധുവിെന വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ; എങ്ങും

തങ്ങോത്തനിങ്ങൾആഹവിർദ്ധനന്മോർക്കു�വണ്ടി നിലെകോള്ളണം! (9)
യുവോക്ക�ള, അശ്വക�ള, നിങ്ങൾ ഇ�പ്പോൾഎെന്റ വിളി �കൾക്കുവിൻ: അന്ന

സഹിതമോയ ഗൃഹത്തിൽ വരുവിൻ; രത്നങ്ങൾ തരുവിൻ; �സ്തോതോക്കെള തഴപ്പിയ്ക്കു

വിൻ; ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന, െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 67.
1. ഉണർത്തു�മോ–ഞങ്ങളുെടഅടുക്കെലയ്ക്കു �പോരോൻ. പറയുന്നു–നിങ്ങെള െകോണ്ടുവരു

വോൻ.

2. വിണ്മകൾ –ഉഷസ്സ്.
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3. �സ്തോതോവ്–ഞോൻ.
4. അശ്വികളുെട മധുവിദ്യോകുശലത്വം മുൻപുപ്രതിപോദിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. �തൻ–മധുര�സോമം.
5. �നട്ടത്തിെലത്തിയ്ക്കുക–സോഫല്യെപ്പടുത്തുക. ബുദ്ധികൾ–വിജയ ചിന്തകൾ.

7. ആനിധി–�സോമം. മനുഷ്യപ്രജകൾ–ഞങ്ങൾ.

8. മുന്നിൽ –�തരിെന്റ മുമ്പിൽ.

9. അയയ്ക്കുന്നു�വോ–നിങ്ങൾക്ക്. ഹവിർദ്ധനന്മോർ–യജമോനന്മോർ.
10. അന്നസഹിതം–ഹവിസ്സ�മതം.
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സൂക്തം 68.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; വിരോട്ടും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

നല്ലകുതിരകളുള്ള�തജസ്വികളോയഅശ്വിക�ള, വരുവിൻ: ദസ്ര�ര, ഭവൽക്കോ

മെന്റസ്തുതികൾ �കൾക്കുവിൻ; ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയഹവിസ്സും ഭുജിയ്ക്കുവിൻ. (1)
നിങ്ങൾക്കു, മത്തുണ്ടോക്കുന്ന അന്നം തയ്യോറോയി: െവക്കം വരുവിൻ, എെന്റ

ഹവിസ്സു നുകരോൻ. നിങ്ങൾ ശത്രുവിെന്റ ഹവ്യം തിരസ്കരിച്ചു, ഞങ്ങളുെട (വിളി)

�കൾക്കുവിൻ! (2)
സൂര്യ�യോെടോന്നിച്ചിരിയ്ക്കുന്നഅശ്വിക�ള, ഒരുനൂറുരക്ഷകളുൾ�ച്ചർന്ന മ�നോ�വ

ഗിയോയനിങ്ങളുെട രഥംഞങ്ങളുെടഅ�പക്ഷയോൽ, �ലോകങ്ങെളപിന്നിട്ട് ഇ�ങ്ങോ

ട്ടു �പോരും! (3)
ഇതോ ഭവൽക്കോമമോയ അമ്മിക്കുഴ നിങ്ങൾക്കോയി �സോമം ചതച്ചുെകോണ്ടു,

�മ�ല്പോട്ടു �നോക്കി ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു; സുന്ദരന്മോരോയ നിങ്ങെള �മധോവി ഹവിസ്സുെകോണ്ട്

ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുന്നു! (4)
പൂജനീയമോയ ധനമുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങളുെട പക്കൽ! നിങ്ങൾഅത്രിെയ ഉമിത്തി

യ്യിൽനിന്നു �മോചിപ്പിച്ചു: അ�ദ്ദഹം നിങ്ങൾക്കുപ്രിയനോയിത്തീർന്നു രക്ഷണസുഖമ

നുഭവിയ്ക്കുന്നു! (5)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾക്കു് ഹവിസ്സർപ്പിച്ചതിനോൽ, കഴവനോയിരുന്ന ച്യവനന്ന്

അങ്ങെന തിരിച്ചുകിട്ടി: അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ രൂപം നിങ്ങൾ വീണ്ടടുത്തുവ�ല്ലോ! (6)
അശ്വിക�ള, ചങ്ങോതികളോയിനിന്ന ദുർന്നടപ്പുകോരോൽ കടൽ നടുവിൽത്തള്ള

െപ്പട്ട ഭുജ്യുവിെന–അ�ദ്ദഹം ഭവൽക്കോമനോയി ശരണം പ്രോപിച്ചൽ–നിങ്ങൾ കര

�യറ്റി! (7)
അശ്വിക�ള, െമലിഞ്ഞു�പോയ വൃകന്നു നിങ്ങൾ (ധനം) നല്കി. വിളി �കട്ടു നി

ങ്ങൾ ശയുവിെന്റ �പറുനിന്ന പയ്യിെന കർമ്മംെകോണ്ടു ശക്തിെപ്പടുത്തി, (നദിെയ)

െവള്ളംെകോെണ്ടന്ന�പോെല (പോൽെകോണ്ടു) നിറച്ചു! (8)
ഇതോ ആ �സ്തോതോവ് ഉഷസ്സുദിപ്പിൽ ഉണർന്നു, െതളിഞ്ഞ ബുദ്ധി�യോ�ട സൂ

ക്തങ്ങൾെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: അവെന പയ്യു ക്ഷീരോന്നങ്ങൾെകോണ്ടു തഴപ്പിയ്ക്കെട്ട.

നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 68.
2. അന്നം–�സോമം. ശത്രു–ഞങ്ങളുെട�വരി.
3. സൂര്യ–സൂര്യപുത്രി.
4. ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു–സ്തുതിയ്ക്കയോെണന്നു �തോന്നും!

5. രക്ഷണസുഖം–നിങ്ങളുെട രക്ഷയോലുള്ളസുഖം.

6. തിരിച്ചുകിട്ടി–യൗവനം.
8. െമലിഞ്ഞു�പോയ–കർമ്മോനുഷ്ഠോനങ്ങൾമൂലം. വൃകൻ–ഒര്യഷി. ഈ കഥകെളോെക്ക

ഒന്നോംമണ്ഡലത്തിൽത്തെന്നയുണ്ട്.

9. ആ �സ്തോതോവ്–ഞോൻ, വസിഷ്ഠൻ. ക്ഷീരോന്നങ്ങൾ=പോലോകുന്നഅന്നങ്ങൾ, െനയ്യും

മറ്റും.



[മ. 7: അ. 4: സൂ. 69] അഞ്ചോം അഷ്ടകം 263

സൂക്തം 69.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

വഴിയിൽ �ന തൂകുന്നതും, മധുപോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു ഭോസുരവും, ഹവിർവോഹി

യും, മനുഷ്യരുെട സ്വോമിയും, അന്നയുക്തവും, ദ്യോവോപൃഥിവികളിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നതു

മോയ നിങ്ങളുെട െപോന്നിൻ�തർ യുവോശ്വങ്ങെളപ്പൂട്ടി വെന്നത്തെട്ട! (1)
അശ്വിക�ള, എ�ങ്ങോെട്ടങ്കിലും എഴുന്നള്ളോെനോരുങ്ങിയ നിങ്ങൾ യോെതോന്നി

ലൂെടയോ�ണോ, �ദവകോമന്മോരിൽ െചല്ലുന്നത്; പഞ്ചഭുതങ്ങെള തഴപ്പിയ്ക്കുന്നതും മൂന്നു

നുകത്തണ്ടുള്ളതുമോയഅതുസ്തുതിയോൽ പൂട്ടെപ്പട്ടു വെന്നത്തെട്ട! (2)
ദസ്ര�ര, നിങ്ങൾ നല്ല കുതിരക�ളോടും അന്ന�ത്തോടുംകൂടി ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുവിൻ:

മധുരമോയ നിധി നികരുവിൻ. വധു�വോടുകൂടി സഞ്ചരിച്ച്, ആകോശപ്രോന്തങ്ങെള വട്ടു

കൾെകോണ്ടു ചതയ്ക്കോറുള്ളതോണ�ല്ലോ, നിങ്ങളുെട രഥം! (3)
യുവതിയോയ സൂര്യപുത്രി രോത്രിയിൽ നിങ്ങളുെട �തരിൽ �കറി. നിങ്ങൾ �ദ

വകോമെന കർമ്മംെകോണ്ടു കോത്തരുളുന്നു; അ�പ്പോൾ, തിളങ്ങുന്ന അന്നം രക്ഷിയ്ക്കു

നിങ്ങളിലണയുന്നു! (4)
�തരോളികളോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങളുെട ആ രഥം �തജസ്സുടുക്കുന്നു; പൂട്ടെപ്പട്ടു

വഴിയിെലത്തുന്നു. നിങ്ങൾ അതിലൂെട ഞങ്ങളുെട ശോന്തിയ്ക്കും സുഖത്തിനുമോയി, പു

ലർകോലത്ത്ഈയജ്ഞത്തിൽഎഴുന്നള്ളിയോലും! (5)
�നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഒരു ഗൗര�പ്പട�പോെല, തിളങ്ങുന്ന �സോമെത്തക്കുറിച്ചു

ദോഹ�ത്തോെട ഇന്നുഞങ്ങളുെടസവനത്തിൽ വന്നു �ചർന്നോലും: നിങ്ങെള വളെര

യിടങ്ങളിൽസ്തുതിച്ചു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ; എന്നോൽ മറ്റു �ദവകോമന്മോർ നിങ്ങെള പിടി

ച്ചുനിർത്തിയത് ! (6)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ സമുദ്രത്തിെലറിയെപ്പട്ട ഭുജ്യുവിെന െവള്ളത്തിൽനിന്നു

�കറ്റി–ഇളപ്പവും തളർച്ചയും ഇടർച്ചയുമില്ലോത്ത കുതിരകെളെക്കോണ്ടും, �വലകൾ

െകോണ്ടും മറുകരയണച്ചു! (7)
യുവോക്ക�ള,അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഇ�പ്പോൾഎെന്റവിളി �കൾക്കുവിൻ: അന്ന

സഹിതമോയ ഗൃഹത്തിൽ വരുവിൻ; രത്നങ്ങൾ തരുവിൻ; �സ്തോതോക്കെള തഴപ്പിയ്ക്കു

വിൻ; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 69.
1. മോധുപോത്രങ്ങൾ–മധുയുക്തമോണ്, അശ്വികളുെട രഥെമന്ന് ഒന്നോം മണ്ഡലത്തിൽത്ത

�ന്നപ്രതിപോദിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. വെന്നത്തെട്ട–ഞങ്ങളുെട യോഗത്തിൽ.

2. �ദവകോമന്മോർ–യജമോനന്മോർ. അതു–നിങ്ങളുെട രഥം. സ്തുതി–ഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രം.
3. നിധി–�സോമം. വധു–സൂര്യ. വട്ടുകൾ=ചക്രങ്ങൾ.
4. അന്നം–�സോമവും മറ്റും.
5. അത്–രഥം.
6. ഗൗരം–ഒരുതരം മോൻ. പിടിച്ചുനിർത്തരുത്–അവെര വിട്ടു, ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽത്ത

െന്ന വരണം.

7. �വലകൾ–�ദഹപ്രയത്നങ്ങൾ.
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സൂക്തം 70.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

വിശ്വവ�രണ്യരോയ അശ്വിക�ള, വരുവിൻ: നിങ്ങളുെട ഇരിപ്പു �വദിയിലോെണ

ന്നു പറയെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. സുഖകരമോയ മുതുകും �വഗവുമുള്ള കുതിര, നിങ്ങൾ ഇരിയ്ക്കു

�ന്നടത്തു, വോസസ്ഥോനെത്തന്ന�പോെല നില്ക്കെട്ട! (1)
അതികമനീയമോയ നല്ല �സ്തോത്രം നിങ്ങെള �സവിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യഗൃഹത്തിൽ

കലവും പഴുപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു: അതു നിങ്ങെള, രണ്ടു കുതിരകെള നന്നോയി പൂട്ടുന്ന

തു�പോെല പൂട്ടി, നദീസമുദ്രങ്ങെള നിരയ്ക്കുമ�ല്ലോ! (2)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു�പോന്നു, വലിയഓഷധികളിലും മനു

ഷ്യരിലുംസ്ഥിതിെചയ്യോറുണ്ട�ല്ലോ;ആനിങ്ങൾ �മഘത്തിെന്റ മുകളിലിരുന്നു,ഹവിർ

ദ്ദോതോവിന്ന് അന്നംഅയച്ചുെകോടുത്തോലും! (3)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾഓഷധികളിലും ജലങ്ങളിലുംെവച്ച് അതികമനീയമോയിട്ടു

ള്ളതും, ഋഷിമോരുെട സ്തുതികളും �കെക്കോള്ളും; ഞങ്ങൾക്കോയി വളെര രത്നങ്ങൾ

കയ്യിൽ െവയ്ക്കും. മുമ്പെത്തഇണകെള പുകൾെപ്പടുത്തും. (4)
അശ്വിക�ള നിങ്ങൾ �കട്ടുെകോണ്ട്, ഋഷിമോരുെട വളെര �ശ്രഷ്ഠകർമ്മങ്ങൾതൃ

ക്കൺപോർക്കോറുണ്ട്; അതിനോൽ മനുഷ്യെന്റ യജ്ഞത്തിൽ വരുവിൻ നിങ്ങൾക്കു

ഞങ്ങളിൽഅതികമനീയമോയ നന്മനസ്സുണ്ടോകെട്ട! (5)
നോസത്യ�ര, നിങ്ങെളയോെതോരുയജ്ഞവോൻആളുക�ളോടുകൂടി, ഹവിസ്സർപ്പി

ച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു�വോ, നിങ്ങൾ ആ വരിഷ്ഠനോയ വസിഷ്ഠങ്കൽ വെന്നത്തുവിൻ: ഇതോ,

നിങ്ങൾക്കോയി മന്ത്രങ്ങൾ െചോല്ലെപ്പടുന്നു! (6)
അശ്വിക�ള, ഇതോ, �സ്തോത്രം–ഇതോ, സ്തുതി: വൃഷോക്ക�ള,ഈ �ശോഭനസ്തവം

നിങ്ങൾ �കൾക്കുവിൻ. നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങളിലണയെട്ട!

നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 70.
1. വോസസ്ഥോനം–സ്വന്തം കുതിരോലയം. �സോമപോനം കഴിഞ്ഞോൽ, നിങ്ങൾക്കുതിരിച്ചു

�പോകോം; അതിന്നു കുതിര അടുക്കൽത്തെന്നനിന്നുെകോള്ളെട്ട.

2. �സ്തോത്രം–ഞങ്ങളുെട, മനുഷ്യഗൃഹം–യജമോനെന്റ ഗൃഹം. കുലം–പ്രവർഗ്ഗ്യെമന്ന

മണ്പോത്രം. പൂട്ടി–യജ്ഞത്തിൽബന്ധിച്ച് നിറയ്ക്കുമ�ല്ലോ–മഴെകോണ്ട്.

3. മനുഷ്യർ–യജമോനന്മോർ.
4. ഓഷധികളിൽെവച്ച് അതികമനീയം–ചരുപു�രോഡോശോദി. ജലങ്ങളിൽെവച്ച് അതി
കമനീയം–�സോമരസം. ഋഷികളുെട–ഋഷിയോയ എെന്റ. മു�മ്പെത്ത ഇണകെള–

പൂർവദമ്പതികെള.

5. �കട്ടുെകോണ്ട്–�സ്തോത്രങ്ങൾ.
6. ആളുകൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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സൂക്തം 71.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

രോത്രി �സോദരിയോയ ഉഷസ്സിെന വിട്ടു�പോവുകയോയി: ആ കറുമ്പി പകലിന്നു

വഴിെയോഴിയ്ക്കുന്നു. അതിനോൽഞങ്ങൾഅശ്വധനരും �ഗോധനരുമോയ നിങ്ങെള വി

ളിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പകലിരവു പകയെന ഞങ്ങളിൽനിന്നകറ്റു

വിൻ! (1)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ �തരിൽ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു ധനവും െകോണ്ടു വെന്നത്തു

വിൻ; പട്ടിണിയും �രോഗവും ഞങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കുവിൻ; മധുമോന്മോ�ര, പകലിരവു

ഞങ്ങെള പോരിപോലിയ്ക്കുവിൻ! (2)
സമീപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നപുലർകോലത്തുനിങ്ങളുെട രഥെത്തസു�ഖനപൂട്ടെപ്പട്ടവൃഷോ

ക്കൾ ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിയ്ക്കെട്ട–അശ്വിക�ള, തുന്നിയ കടിഞ്ഞോണും ധനവവുമുള്ള രഥ

െത്തനിങ്ങൾ തണ്ണീരിയന്ന കുതിരകെളെക്കോണ്ടു വലിപ്പിയ്ക്കുവിൻ! (3)
നൃപോലക�ര, മൂന്നു നുകത്ത�ണ്ടോടും ധന�ത്തോടും കൂടിയ, പകലിെലയ്ക്കു �പോ

കുന്ന പള്ളി�ത്തരുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക്; ന്യോസത്യന്മോ�ര, അതിലൂെട ഞങ്ങളിൽ

വെന്നത്തുവിൻ: വസിഷ്ഠൻ നിങ്ങെള സ്തുതിയ്ക്കുന്നു! (4)
നിങ്ങൾ ച്യവനെന വോർദ്ധക്യത്തിൽനിന്നു �മോചിപ്പിച്ചു; �പദ്രുവിന്ന് ഒരു ശീ

ഘ്രോശ്വെത്തകല്പിച്ചുെകോടുത്തു;അത്രിെയ ഉമിത്തീയ്യിൽനിന്നും ഇരുട്ടിൽനിന്നും കര

�യറ്റി; ജോഹുഷെന�കവിട്ടു�പോയ രോജ്യത്തു വീണ്ടും വോഴിച്ചു! (5)
അശ്വിക�ള, ഇതോ, �സ്തോത്രം–ഇതോ, സ്തുതി: വൃഷോക്ക�ള,ഈ �ശോഭനസ്തവം

നിങ്ങൾ �കൾക്കുവിൻ. നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങളിലണയെട്ട!.

നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 71.
1. കറുമ്പി–രോത്രി. അശ്വധനർ, �ഗോധനർ–അശ്വങ്ങെളയും �ഗോക്കെളയും നല്കുന്നവർ
എന്നർത്ഥം. പകയൻ–പകയുള്ളവൻ, �ദ്രോഹി.

3. വൃഷോക്കൾ–വർഷങ്ങളോയഅശ്വങ്ങൾ. തണ്ണീരിയന്ന–ജലപ്രദങ്ങളോയഎന്നർത്ഥം.

4. നൃപോലകൻ–യജമോനരക്ഷകർ.
5. �പദു–ഒരു രോജോവ്: ഒന്നോംമണ്ഡലത്തിലുണ്ട്.
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സൂക്തം 72.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

കമനീയമോയ കോന്തിെകോണ്ടും തിരുവുടൽെകോണ്ടും �ശോഭിയ്ക്കുന്നു നോസത്യ�ര,

നിങ്ങൾ സമ്പ�ത്തറിയ കോള–കുതിര�ത്തരിലൂെട വന്നോലും: വളെര സ്തുതികൾ നി

ങ്ങെള �സവിയ്ക്കുന്നു! (1)
നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾഒ�രപ്രീതി പൂണ്ടു, �ദവന്മോ�രോടുകൂടി, �തരിൽഞങ്ങളുെട

അടുക്കെലയ്ക്കു വരുവിൻ നിങ്ങളുംഞങ്ങളും തമ്മിെലസ്സഖ്യം അച്ഛൻവഴിയ്ക്കുള്ളതോണ്.

ഒരോളോണ്, (നമ്മുെട) പിതോമഹൻ; അതു നിങ്ങൾഓർ�ക്കണ�മ! (2)
�സ്തോത്രങ്ങൾഅശ്വികെളയും, ബന്ധുക്കളോയ പ്രൗഢകർമ്മങ്ങൾ ഉ�ഷോ�ദവി

കെളയും ഉണർത്തുന്നു. �മധോവി ഈസ്തുത്യകളോയ ദ്യോവ്യോപൃഥിവികെള പരിഹരി

ച്ചു, നോസത്യെര �നരിട്ടു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (3)
അശ്വിക�ള, ഉഷസ്സു പുലരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോയി �സ്തോതോക്കൾ �സ്തോത്രങ്ങൾ

സംഭരിയ്ക്കുന്നു; �ദവൻ സവിതോവു �തജസ്സുയർത്തുന്നു; അഗ്നികളും ജ്വലിയ്ക്കെപ്പട്ടു, തു

�ലോം സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (4)
നോസത്യ�ര, അശ്വക�ള, നിങ്ങൾ പടിഞ്ഞോറുനിന്നും, കിഴക്കുനിന്നും, െത

ക്കുനിന്നും, വടക്കുനിന്നും–എല്ലോടത്തുനിന്നും–പഞ്ചജനഹിതമോയ സമ്പ�ത്തോെട

വെന്നത്തുവിൻ. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 72.
1. കോള–കുതിര�ത്തർ–കോളകെളയും കുതിരകെളയും പൂട്ടിയ രഥം.

2. അച്ഛൻ–അശ്വികളുെട അച്ഛൻ, സൂര്യനും വസിഷ്ഠെന്റ അച്ഛൻ, വരുണനുമോകുന്നു.

ഒരോൾ–കശ്യപൻ: കശ്യപെന്റ പുത്രന്മോരോണ്, സൂര്യവരുണന്മോർ; അതിനോൽ അശ്വി

കളു�ടയും വസിഷ്ഠെന്റയും പിതോമഹൻ, കശ്യപൻ തെന്ന.

3. ബന്ധുക്കൾ–പ്രിയതരങ്ങൾ. �മധോവി–വസിഷ്ഠൻ.
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സൂക്തം 73.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�ദവകോമരോയി �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നഞങ്ങൾഈതമസ്സിെന്റഅപ്പുറെത്തത്തി

െച്ചർന്നു: ബഹുകർമ്മോക്കളോയി, പ്രവൃദ്ധരോയി, പ�ണ്ടജനിച്ചവരോയി, അമർത്ത്യരോ

യിരിയ്ക്കുന്നഅശ്വികെള �സ്തോതോവു വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
ഇതോ, പ്രിയ�ഹോതോവോയ മനുഷ്യൻ ഉപവിഷ്ടനോയി; നോസത്യ�ര, അശ്വിക

�ള, യജിയ്ക്കുകയും സ്തുതിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നവെന്റ മധു നിങ്ങൾഅരികത്തിരുന്നു നുക

രുവിൻ! ഞോൻഅന്നെമടുത്തുനിങ്ങെള യോഗത്തിെലയ്ക്കു വിളിയ്ക്കുന്നു. (2)
വളെരെച്ചോല്ലുന്ന നമ്മൾ വരുന്നവർക്കുഹവിസ്സു കൂട്ടുക. വൃഷോക്ക�ള, നിങ്ങളി

രുവരുംഈ നല്ല �സ്തോത്രം �കൾക്കുവിൻ: സ്തുതികൾ പോടുന്ന വസിഷ്ഠൻ, അയയ്ക്ക

െപ്പട്ട ഒരു ദൂതെനന്ന�പോെല നിങ്ങെളഅറിയിയ്ക്കുന്നു. (3)
തടിച്ച, �കക്കരുത്തുള്ള, രോക്ഷസഘ്നരോയആഹവിർവോഹികൾഞങ്ങളുെട

അടുക്കൽ വെന്നത്തെട്ട: നിങ്ങളിരുവരും മത്തുണ്ടോക്കുന്ന അന്നങ്ങളിെലത്തുവിൻ!

ഞങ്ങെള വലയ്ക്കരുത്; മംഗള�ത്തോ�ട വരുവിൻ! (4)
നോസത്യ�ര, അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ പടിഞ്ഞോറുനിന്നും, കിഴക്കുനിന്നും, െത

ക്കുനിന്നും, വടക്കുനിന്നും–എല്ലോടത്തുനിന്നും–പഞ്ചജനഹിതമോയ സമ്പ�ത്തോ�ട

വെന്നത്തുവിൻ. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 73.
1. തമസ്സിെന്റഅപ്പുറത്ത്–പ്രഭോതെവളിച്ചത്തിൽ. �സ്തോതോവ്–വസിഷ്ഠൻ.

2. മധു–മധുര�സോമം. അന്നം–ഹവിസ്സ്.
3. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: െചോല്ലുന്ന–�സ്തോത്രം. വരുന്നവർക്ക് -�ദവന്മോർക്ക്. അനന്തരവോക്യ
ങ്ങൾപ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അറിയിയ്ക്കുന്നു–െവക്കം വരോൻക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

4. ഹവിർവോഹികൾ–അശ്വികൾ. ആളുെട–ഋത്വിക്കിെന്റ. അടുത്ത വോക്യങ്ങൾ പ്രത്യ

�ക്ഷോക്തി: അന്നങ്ങൾ–�സോമങ്ങൾ. മംഗളം=നല്ലത്; ധനെമന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 74.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ബ്രഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വനികൾ �ദ

വത. (പോന)

അശ്വിക�ള, വിളിയ്ക്കുന്നു, വിൺവോഴ്ച–

യ്ക്കിച്ഛയോളുമീയോളുകൾ നിങ്ങെള.

ഞോനുമുണ്ടിതോ, കർമ്മസമ്പന്ന�ര,

ത്രോണനോർത്ഥം വിളിയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങെള:

വന്ദ്യരോം നിങ്ങൾ മർത്ത്യങ്കൽ മർത്ത്യങ്കൽ

വന്നണയു�വോര�ല്ലോ, വസുക്ക�ള! (1)

ചിത്രമോം ധനം നിങ്ങളിലുള്ളതി–

സ്സുസ്തവന്നു െകോടുപ്പിൻ, പു�രോഗ�ര;

�തർ െതളിപ്പിനി�ങ്ങോെട്ടോ�രഹൃെത്തോെട;

മോധുരിയോർന്ന �സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (2)

വന്നരികത്തിരിപ്പിന,ശ്വികെള;

ഇന്നറുംനീർ കുടിപ്പിൻ, ജിതോർത്ഥ�ര;

നിങ്ങൾ വർഷകർ തണ്ണീർ കറക്കുവിൻ;

ഞങ്ങെള വലെയ്ക്കോല്ല, വെന്നത്തുവിൻ! (3)

അഗ്ര്യർ നിങ്ങൾക്കുഹവ്യദെന്റ ഗൃഹ–

െത്തയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോമശ്വങ്ങളുണ്ട�ല്ലോ;

ആഹയങ്ങെളപ്പോയിച്ചു, ഞങ്ങളി–

ലീഹ�യോടശ്വി�ദവ�ര, വന്നോലും! (4)

അന്നമുെണ്ടോരുക്കുന്നു, നോസത്യരോ–

മശ്വിക�ള, പ്രപന്നരോം സൂരികൾ;

ഹവ്യവിത്തരോെമങ്ങൾക്കുനല്കുവി–

നവ്യയമോം യശസ്സും ഭവനവും! (5)

ആൾകളിൽെവച്ചു കർമ്മിപോലെരവർ

�തർകൾ�പോെലത്തു,മന്യസ്വനിസ്പൃഹർ;

തൻകരുത്തോൽത്തഴയ്ക്കു,മോ �നതോക്കൾ;

തക്കസദ്  മത്തിൽ വോഴ്കയും െചയ്തിടും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 74.
1. വിൺവോഴ്ച (സ്വർഗ്ഗവോസം) ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നഈആളുകൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. കർമ്മസമ്പ

ന്നർ–കർമ്മമോകുന്ന ധന�ത്തോടുകൂടിയവർ. ത്രോണനോർത്ഥം=രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി.

2. സുസ്തവൻ–നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്നവൻ. പു�രോഗർ–�നതോക്കൾ. ഒ�രഹൃ�ത്തോെട–

ഏകമന�സ്സോെട. മോധുരി=മോധുർയ്യം.

3. ജിതോർത്ഥർ=അർത്ഥം (ശത്രുധനം) അടക്കിയവർ. തണ്ണീർ കറക്കുവിൻ–മഴ െപയ്യി

യ്ക്കുവിൻ.
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4. അഗ്ര്യർ–�നതോക്കളോയ. ഈഹ=ഇച്ഛ.

5. പ്രപന്നർ–സ്തുതികൾെകോണ്ടുനിങ്ങെളപ്രോപിച്ചവർ. സൂരികൾ–�സ്തോതോക്കൾ. ഹവ്യ

വിത്തർ=ഹവിർദ്ധനന്മർ. അവ്യയം=അനശ്വരം.

6. കർമ്മിപോലർ–ഋത്വിക്കുകെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നവർ. �തർകൾ �പോെലത്തും–സമോനങ്ങൾ

�കറ്റിയ വണ്ടികൾ ഉടമസ്ഥങ്കെലന്ന�പോെല, നിങ്ങളിൽ ഹവിസ്സുകളുമോയി എത്തും.

അന്യസ്വനിസ്പൃഹർ=പരധനത്തിൽകോംക്ഷയില്ലോത്തവർ. �നതോക്കൾ–യജമോനന്മോർ.

സദ്മം=ഗൃഹം.
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സൂക്തം 75.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സ് �ദവത. (കോകളി)

വോനിലുദിച്ചു പുലർന്നുഷസ്സു, കതിൽ–

�ച്ചണിനോൽ പ്രഭോവം കോട്ടി വെന്നത്തിനോൾ;

മോറ്റോെരയും പോഴിരുട്ടി�നയും മുടി–

�ച്ചറ്റം നടന്നു തുറന്നോൾ, വഴികെള! (1)

ഞങ്ങൾക്കുഷ�സ്സ, മഹോസുഖം നല്ക, നീ;

തുംഗസൗഭോഗ്യത്തിലോക്കുകി,െന്നങ്ങെള;

ചിത്രം യ�ശോധനം �ചർക്ക, നരഹി�ത,

മർത്ത്യരോെമങ്ങളിൽ�ദ്ദവി, സോന്നെനയും! (2)

കോണെപ്പ�ടണ്ടുമുഷസ്സിെന്റ ചിത്രമോം

ഹോനിയില്ലോത്തോക്കതിർച്ചോത്തു വന്നിതോ,

�ദവകൾക്കുള്ളകർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിച്ചു,

മൂവോനിടത്തിൽ നിറഞ്ഞുപരക്കയോയ് ! (3)

പോരിെനപ്പോലിയ്ക്കുമോ വിൺമകളിതോ,

ദൂരത്തുനിന്നുെമോരുങ്ങി,െപ്പോടുന്നെന,

ചുറ്റിനടക്കുന്നു, ഭൂതങ്ങൾതൻ െവളി–

വുറ്റു�നോക്കിെക്കോണ്ടുപഞ്ചജനങ്ങളിൽ! (4)

ഭൂര്യന്നയുക്ത, മ�ഘോനി, ചിത്രധന,

സൂര്യെന്റ മങ്ക, വസുദ്രവി�ണശ്വരി,

വോർദ്ധക്യകർത്ത്രി,യൃഷിസ്തുത, യഷ്ടോക്കൾ

വോഴ്ത്തുമുഷസ്സു െവളിച്ചം വിതയ്ക്കയോയ് ! (5)

ആവിർഭവിച്ചൂ, വിളങ്ങുമുഷസ്സിെന–

യോവഹിയ്ക്കും വിചി�ത്രോജ്ജ്വലവോജികൾ;

�വവിധ്യമോർന്ന �ത�രറിഗ്ഗമിയ്ക്കുന്നു,

�സവകർക്കോയ് രത്ന�മന്തി പ്രഭോവതി! (6)

സത്യരും യജ്യരുമോയ വൻ�ദവ�രോ–

െടോത്തീജ്യയോമു�ഷോ�ദവി സത്യവതി

സുസ്ഥിരവും പിളർ�ത്തകുന്നു,�പക്കൾക്കു

വൃത്തി, പശുക്കൾ െകോതിയ്ക്കും െപരിയവൾ (7)

ഞങ്ങൾക്കുഷ�സ്സ, തരിക, വീരോശ്വ�ഗോ–

സംഗീതമോം ധനം, ധോരോളമന്നവും;

മർത്ത്യരിൽ നിന്ദ്യമോകോെയ്ക്ക,ങ്ങൾതൻ മഖം;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 75.
1. പ്രോഭവം–മഹത്ത്വം. മോറ്റോർ–നെമ്മ �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവർ. തുറന്നോൾ –പ്രോണികളുെട

�ജോലികൾക്ക്.

2. യ�ശോധനം=യശ�സ്സോടുകൂടിയധനം. സോന്നെനയും �ചർക്ക-അന്നവോവോയപുത്രെന
യും കിട്ടിയ്ക്കുക.

3. ഹോനിയില്ലോത്ത–അനശ്വരമോയ. ആ–പ്രസിദ്ധമോയ. തുടങ്ങിച്ച–പ്രഭോതത്തിലോണ�ല്ലോ,

�ദവകർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിയ്ക്കുക. മൂവോനിടത്തിൽ–അന്തരിക്ഷത്തിെന്റ വോയു–�മഘ–

പക്ഷികൾക്കോലംബങ്ങളോയ മൂന്നിടങ്ങളിൽ.

4. വിണ്മകൾ–ഉഷസ്സ്. ഭൂതങ്ങൾ=പ്രോണികൾ. �നോക്കിെക്കോണ്ടു–സോക്ഷി�ത്വന.

5. മോ�ഘോനി–ഉഷസ്സിെന്റ ഒരു �പർ. ഇത്തരം ഋക്കുകൾ മുമ്പു വ്യോഖ്യോനിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്

വസുദ്രവി�ണശ്വരി–സോധോരണധനങ്ങളു�ടയും ഉൽക്കൃഷ്ടസമ്പത്തിെന്റയും സ്വോമിനി.

6. ആവഹിയ്ക്കും–ഉഷസ്സിെന്റ �തർ വലിയ്ക്കുന്ന. �സവകർക്കോയ്–പരിചരിയ്ക്കുന്നവർക്കു

െകോടുക്കോൻ.

7. വൻ�ദവൻ=മഹോന്മോരോയ �ദവന്മോർ. ഈജ്യ=യജനീയ. സുസ്ഥിരവും–ഉറ�പ്പറിയ

ഇരുട്ടു�പോലും. വൃത്തി=ജീവനം, �മച്ചിൽപ്പുറം; രോവിെലയോണ�ല്ലോ,�പക്കൾ �മഞ്ഞു

തുടങ്ങുക. പശുക്കൾ–മോടുകളും, ഇരുട്ടിലകെപ്പട്ട മറ്റുപ്രോണികളും.

8. വീരോശ്വ�ഗോസംഗതം=പുത്ര�രോടും അശ്വങ്ങ�ളോടും �ഗോക്ക�ളോടും കൂടിയത്. പോലി
പ്പിൻ–ഉഷസ്സുകളോയ നിങ്ങൾ.
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സൂക്തം 76.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

(കോകളി)

വിശ്വ�നതോവോയ �ദവൻസവിതോവു

വിശ്വമിത്രോമൃത�ജ്യോതിസ്സുയർത്തിനോൻ;

�ദവർക്കു കണ്ണോെമോളി െപോങ്ങി, കർമ്മത്തി;-

നോവിഷ്കരിച്ചോളുഷസ്സുലെകോക്കയും! (1)

കോണോയിവന്നൂ, കതിർച്ചോർത്തണിയുന്ന,

വോ�നോരിെലത്തും വിബോധമോർഗ്ഗങ്ങൾ �മ:

െപോങ്ങീ, കിഴക്കുഷസ്സിൻെറ െകോടിമര;

മി�ങ്ങോട്ടിറങ്ങിനോൾ, �മടകൾ വിട്ടവൾ! (2)

അർക്കന്നു �നർകിഴക്കോവിർഭവിച്ച നിൻ–

തൃക്കതിർമണ്ഡലംതോനു,ഷ�സ്സ, പകൽ:

ജോരങ്കൽ, വിട്ടു�പോകോെത വീണ്ടും െപരു–

മോറുെമോരുത്തി �പോല�ല്ലോ, ലസിപ്പു നീ! (3)

ഗ്രസ്തമോം �ജ്യോതിസ്സു കണ്ടുപിടിെച്ചവർ

സിദ്ധമന്ത്രത്തോലുഷസ്സിെനക്കോട്ടി�യോ;

സത്യർ കവികളപ്പൂർവപിതോക്കൾതോൻ,

മർ�ത്ത്യതരന്മോെരോെടോത്തു മത്തോടി�യോർ! (4)

എല്ലോരു�ടയുമോം �ഗോക്കളിൽ �മളിച്ചു,

തുല്യബുദ്ധ്യോ �വർെപടോെതനിന്നോരവർ;

�ദവകർമ്മങ്ങ്ൾക്കുഹോനി വരുത്തീല,

തൂെവളിച്ചത്തിൽ നടക്കുമഹിംസകർ! (5)

കോലത്തുണർന്നുപുകഴ്ത്തും വസിഷ്ഠരോ–

ശ്രീലയോം നിെന്നസ്തുതിപ്പൂ, സ്തവങ്ങളോൽ:

ഞങ്ങൾക്കുഷ�സ്സ, സുജോ�ത, പുലർന്നരുൾ–

കി;–ങ്ങഗ്ര്യോയ് വോയ്ക്കുക, ന്ന�ഗോദോത്രി നീ! (6)

�സ്തോതൃസ്തവെത്തനയി�പ്പോൾ, വസി�ഷ്ഠോപ–

ഗീത, െവളിച്ചം വിരി�പ്പോളു, ഷസ്സിവൾ

വിത്തം സുവിശ്രുതംഞങ്ങളിൽ െവഴ്ക്കു�വോൾ:

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 76.
1. വിശ്വമ ത്രോമൃത �ജ്യോതിസ്സ് = ഏവർക്കും മിത്ര(ഹിത)വും അനശ്വരവുമോയ �തജസ്സ് .
ഒളി–ഉഷസ്സിെന്റ പ്രഭ. ആവിഷ്കരിച്ചോൾ–െവളിെപ്പടുത്തി.
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2. വോ�നോരിെലത്തും വിബോധമോർഗ്ഗങ്ങൾ–�ദവന്മോരുെട അടുക്കുെലയ്ക്കുള്ള നിർബോധമോ

ർഗ്ഗങ്ങൾ. െകോടിമരം–-അടയോളമോയ െവളിച്ചം. �മടകൾ–മോളികയും മറ്റുമോയ ഉന്ന

തപ്ര�ദശങ്ങൾ.

3. ജോരങ്കൽ–ചോരിത്രമില്ലോത്ത ഭർത്തോവിെനയും സതിയോയ സ്ത്രി ഉ�പക്ഷിയ്ക്കില്ല; അതു

�പോെല രോത്രിയുെട ജോരനോയ (രോത്രിയ്ക്കുവോർദ്ധക്യം വരുത്തുന്ന)സൂര്യങ്കൽത്തെന്നനീ

െപരുമോറുന്നു. ലസിപ്പു = �ശോഭിയ്ക്കുന്നു, കോണെപ്പടുന്നു.

4. ഗ്രസ്തം–ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞത് . �ജ്യോതിസ്സു–സൂര്യ�തജസ്സ്. സത്യർ–സത്യശീലർ.

കവികൾ അനൂപോനന്മോർ, �വദ�വദോംഗജ്ഞന്മോർ. അപ്പൂർവ പിതോക്കൾ–

അംഗിരസ്സുകൾ; ഇവർസൂര്യെന കണ്ടുപിടിച്ചത് അഞ്ചോംമണ്ഡലത്തിലുണ്ടു്. മർ�ത്ത്യത

രന്മോർ–അമർത്ത്യന്മോർ. മത്തോടി�യോർ–�സോമപോനത്തോൽ, അഥവോആഹ്ലോദത്തോ

ൽ.

5. �ഗോക്കളിൽ–പണികളിൽനിന്നു വീെണ്ടടുത്ത �ഗോക്കളിൽ, അവർ–അംഗിരസ്സുകൾ.

തുല്യബുദ്ധ്യോ–ഒ�രമന�സ്സോ�ട. തൂെവളിച്ചം–തങ്ങൾ ആവിഷ് ക്കരിച്ച ഉഷസ്സിെന്റ പ്ര

കോശം.

6. വസിഷ്ഠർ = വസിഷ്ഠനും തദ്�ഗോത്രന്മോരും . ശ്രീല = ശ്രീമതി. അഗ്ര്യ–മറ്റു �ദവന്മോെര
ക്കോൾ മുഖ്യ.

7. വസി�ഷ്ഠോപഗീത = വസിഷ്ഠന്മോരോൽ വോഴ് ത്തെപ്പട്ടവൾ. െവയ്ക്കു�വോൾ–തരുന്നവൾ.
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സൂക്തം 77.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ

(കോകളി )

ഇന്തുവർഗ്ഗെത്തെത്തോഴിലിന്നയച്ചുെകോ–

ണ്ട,ന്തി�ക�തമങ്ക�പോെല വിളങ്ങിനോൾ

ആളുകളഗ്നിെയസ്സംജ്വലിപ്പിയ്ക്കുയോ;

യോളിന �തജസ്സകറ്റീ തമസ്സിെന! (1)
പോരിനു�ന�ര പരന്നുദിച്ചൗ,ജ്ജ്വല്യ–

�മറിയ െവൺപട്ടുടുത്തുതടിച്ചിയോയ്,

െപോന്നളിദർശനീയോംഗി, �ഗോമോതോവു

മിന്നീ, പകലിെനെക്കോണ്ടുവരുന്നവർ! (2)
�ദവദൃ�ക്കന്തുമുഷസ്സ,ഴ�കറിയ

തൂെവൺകുതിരെയെക്കോണ്ടുവരുന്നവൾ

രശ്മിയോൽസ്പഷ്ട�മ കോണോയ്, വിചിത്രോർത്ഥ,

വിശ്വത്തിനോയിത്തടിച്ച സുഭഗയോൾ! (3)
സ്വത്തണച്ച,സ്തവിദ്വിട്ടോയ്പ്പുലർന്നരുൾ–

ക;–ത്രോസമോക്കുെക,ങ്ങൾക്കുവൻ�ഗോവിലം;

ശത്രുെവപ്പോയിയ്ക്കുകോ,ഹരിയ്ക്കു, ധനം;

സസ്കവെന്നത്തിയ്ക്ക, വിത്തം മ�ഘോനി, നീ! (4)
തുംഗഭോ�സ്സോ�ട പുലരുെക,ഞൾക്കുനീ;  -

െയങ്ങൾക്കു�ഷോ�ദവി, വോയ്പിയ്ക്കു, ജീവിതം;

ഞങ്ങൾക്കുവിശ്വവ�രണ്യ, രഥോശ്വ�ഗോ–

സംഗതസമ്പത്തുമന്നവും നല്ക, നീ! (5)
വിണ്ണിന്മകളോമുഷ�സ്സ, സുജോതയോം

നിെന്ന വളർപ്പൂ, വസിഷ്ഠർ നുതികളോൽ.

ഉദ്യന്മഹോധനം �ചർക്ക, നീ ഞങ്ങളിൽ;

‘സ്വസ്കിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 77.
1. അന്തി�ക–സൂര്യസമീപത്ത്. �തമങ്ക=െചറുപ്പക്കോരി, യുവതി. വിളങ്ങിനോൾ–

ഉഷസ്സ്. �തജസ്സ്–അഗ്നിയു�ട�യോ, ഉഷസ്സിെന്റ�യോ.

2. െവണ്പട്ട്–സ്വച്ഛ�തജസ്സ്. തടിച്ചിയോയ്–�ദഹപുഷ്ടി കൂടിമ�ല്ലോ, വസ്തമുടുത്തോൽ.

�ഗോമോതോവു–�ഗോക്കെള �മയോനയയ്ക്കുന്നതുെകോണ്ട്; �ഗോക്കളുെട (വോക്കുകളുെട) ജന

യിത്രി എന്നും അർത്ഥെമടുക്കോം. പുലർകോലത്തോന�ല്ലോ, പക്ഷികളും മറ്റും ശബ്ദം പുറ

െപ്പടുവിച്ചുതുടങ്ങുക.

3. �ദവദൃക്ക്–�ദവന്മോരുെട കണ്ണോയ �തജസ്സ്. തൂെവൺകുതിര–ഗമനശീലനോയ സൂ

ര്യൻ. വിചിത്രോർത്ഥം=വിചിത്രമോയ ധന�ത്തോടുകൂടിയവൾ. വിശ്വത്തിനോയി–

�ലോകവ്യവഹോരങ്ങൾക്കോയി. തടിച്ച–വിശോലയോയിച്ചമഞ്ഞ.
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4. സ്വത്തനച്ച്–ധനംഞങ്ങളുെടഅടുക്കെലത്തിച്ച് അസ്തവിദ്വിട്ടോയ്–ഞങ്ങളുെട ശത്രുവി

െനഅകറ്റി. വൻ�ഗോനിലം–വലിയ മോടു�മച്ചിൽപ്പുറം. അത്രോസം=ഭയരഹിതം. ശത്രു

െവ–ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവെന. അഹരിയ്ക്ക, ധനം–ശത്രുവിെന്റ ധനം ഞങ്ങൾക്കു

െകോണ്ടുവന്നോലും. സസ്കോവന്ന്–സ്തുതിയ്ക്കുന്നഎനിയ്ക്ക്.

5. ജീവിതം വോയ്പിയ്ക്ക–ആയുസ്സു വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും.

6. ഉദ്യന്മഹോധനം=വിളങ്ങുന്ന വലിയ സമ്പത്ത്.
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സൂക്തം 78.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

മുന്നടയോളങ്ങൾ കോണെപ്പടുന്നുണ്ടു:

ചിന്നുന്നു, �മ�ല്പോട്ടുഷസ്സിെന്റ രശ്മികൾ;

ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോരും തിളങ്ങുന്ന വൻ�തരി–

െലങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവരുന്നു, സമ്പത്തിവൾ! (1)

ദീപ്തിപൂണ്ടഗ്നി പടരുന്നു, ചുറ്റു�മ;

�സ്തോത്രങ്ങൾ പോടുന്നു, �മധോവിയോം ജനം;

യോത്രെചയ്    വൂ, മഹസ്സോലിരുട്ടുമഘ–

ച്ചോർത്തുമ�ശഷം മുടിച്ചു�ഷോ�ദവിയോൾ! (2)

കോണെപ്പടുന്നൂ, കിഴക്കുഭോഗത്തിതോ,

കോന്തി പരത്തിപ്പൂലരുമുഷസ്സവൾ:

െപറ്റോൾ, പക�ലോെന, യജ്ഞെത്ത,യഗ്നിെയ;–

യറ്റു�പോയ്, �ദ്രോഹിയും നീചവുമോമിരുൾ! (3)

ആവിർഭവിച്ചൂ, മ�ഘോനി, വിണ്ണിന്മക;–

�ളവരും കോണ്മൂ, പലരുമുഷസ്സിെന;

സോധുയുക്തങ്ങളശ്വങ്ങൾ വലിയ്ക്കുന്ന

�തർതന്നിലന്നവും െവച്ചു ക�രറിനോൾ! (4)

അങ്ങെനയിന്നുൾെതളിഞ്ഞുപുകഴ്ത്തുന്നു,

ഞങ്ങൾതൻ കൂട്ടരും, ഹവ്യോഢ്യർ ഞങ്ങളും:

ഉദ്യദുഷസ്സുകെളണ്ണ�തപ്പിയ്ക്കുവിൻ;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 78.
2. യോത്രെചയ്  വൂ–�മ�ല്പോട്ടു �പോകുന്നു. അഘച്ചോർത്തും–നമ്മുെട ദുരിത സമൂഹവും.

അ�ശഷം=മുഴുവൻ.

3. െപറ്റോൾ–പക�ലോനും യജ്ഞവും അഗ്നിയും ഉഷസ്സുദിപ്പിന്നു�ശഷമോണ�ല്ലോ, െവളി

െപ്പടുന്നത്. �ദ്രോഹി=�ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നത്. നീചം=നികൃഷ്ടം.

4. സോധുയുക്തങ്ങൾ=വഴി�പോെല പൂട്ടെപ്പട്ട. അന്നം–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

5. കൂട്ടർ–ഋത്വിക്കുകൾ. ഹവ്യോഢ്യർ–ഹവിസ്സമ്പന്നർ. ഉദ്യുദുഷസ്സുകൾ=പുലരുന്ന ഉഷ

സ്സുകളോയ നിങ്ങൾ. എണ്ണ �തപ്പിയ്ക്കുവിൻ–�ലോകെത്ത, എണ്ണ�തപ്പിച്ചതു�പോെല മി

ന്നിയ്ക്കുവിൻ.
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സൂക്തം 79.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

ഭംഗ്യോ പുലർന്നു ജഗൽപഥ്യയോമുഷ–

സ്സിങ്ങഞ്ചുജോതിയ്ക്കണർച്ചവരുത്തിനോൾ;

ഭോനുവിൽെച്ചന്നോെളോ,ളി വോയ്  ച �ഗോക്കളോൽ;

വോനൂഴികെളെത്തളിയിച്ചു, സൂര്യനും! (1)

വോനിനുചുറ്റും പ്രഭ �ചർത്തുഷസ്സുകൾ,

�സനകൾ�പോ�ല തുടങ്ങുന്നു, വിക്രമം:

നീക്കുന്നു, നിൻകതിരല്ലിെന;ദ്ദീപ്തിെയ

നീട്ടുന്നു, ഭോസ്കരൻ�കകെള�പ്പോല�വ! (2)

വിണ്ണിന്മകളോമുഷസ്സു മ�ഹശ്വരി–

യന്നം ചമച്ചോൾ, പുലർന്നുശുഭത്തിനോയ്;

െച�മ്മ ചരിയ്ക്കും മ�ഘോനിയോം �ദവി സൽ–

ക്കർമ്മശീലന്നരുളുന്നൂ, ധനങ്ങെള! (3)

എത്രനീ�യകി,യുഷ�സ്സ, പുകഴ്ത്തു�വോർ–

ക്ക,ത്ര ധനം നല്ക, വോഴ്ത്തുെമങ്ങൾക്കു�മ:

�സ്തോത്ര�ഘോഷംെകോണ്ടറിയെപ്പടുന്ന നീ

�പോയ്ത്തുറന്ന�ല്ലോ, ദൃഢോദ്രിതൻ വോതിലും! (4)

സൂരിെയസ്സൂരിെയ സ്വത്തിന്നിറക്കിയും,

സൂക്തികെളങ്ങൾക്കയച്ചും പുലർന്നു നീ

ശ്രദ്ധെവ�യ്ക്കണ�മ,ഞങ്ങൾക്കുനല്കുവോൻ;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 79.
1. ജഗൽപഥ്യ–പ്രോണികൾെക്കല്ലോം പന്ഥോവിൽ (വഴിയിൽ) ഉപകരിയ്ക്കുന്നവൾ, സഞ്ചോ

രോനുകൂല. �ഗോക്കളോൽ–െചമന്ന �ഗോക്കളോണ്, ഉഷസ്സിെന്റ വോഹനങ്ങൾ എന്ന്

അ�നകത്രപ്രസ്തോവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. വിക്രമം തുടങ്ങുന്നു–തമസ്സിെന ജയിപ്പോൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

3. ശുഭത്തിനോയ് അന്നം ചമച്ചോൾ–െവളിെപ്പടുത്തി.

4. ദൃഢോദ്രി–പണികൾ �ഗോക്കെള ഭഗോക്കെള ഒളിപ്പിച്ച ഉറപ്പുള്ളപർവതഗുഹ.

5. സൂരി–�സ്തോതോവ്. സ്വത്തിന്ന്–ധനം �നടോൻ. നല്കുവോൻ–ധനം തരുവോൻ.
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സൂക്തം 80.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

�സ്തോത്രവോക്യങ്ങൾെകോെണ്ടോ,ന്നോമരോയ്  നിന്നു

�പർത്തുണർത്തുന്നൂ, വസിഷ്ഠർ, �മധോവികൾ,

അറ്റങ്ങെളോന്നോയ വോനൂഴികൾ വിടു–

ർത്തിട്ടു; ലെകോട്ടുക്കു കോട്ടുമുഷസ്സിെന! (1)

സ്വീയ�തജസ്സോൽ നിഗൂഢതമസ്സറു–

ത്തോ യൗവനസ്ഥയുഷസ്സിതോ, വ്യക്തയോയ്:

ലോത്തുന്നു, മുന്നിൽ നിർല്ലജ്ജയുവതിയോയ്;–

�പ്പർത്തറിയിയ്ക്കുന്നു, യജ്ഞോഗ്നിസൂര്യെര! (2)

�ഗോവോജിവീരെര നല്കിയു മംഭസ്സു

തൂവിയു,െമങ്ങും തഴച്ചും, ശുഭകളോയ്

നിത്യം പുലരെട്ട, ഞങ്ങൾക്കുഷസ്സുകൾ;

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 80.
1. ഒന്നോമരോയ് നിന്നു–മറ്റു യജമോനെരക്കോൾ മുെമ്പ. അറ്റങ്ങെളോന്നോയ–അറ്റങ്ങളിൽ
ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന വിടുർത്തിട്ട്–�വർെപടുത്തി.

2. യൗവനസ്ഥ=യുവതി. മുന്നിൽ–സൂര്യെന്റ. നിർല്ലജ്ജയുവതിയോയ്–ഒരു ലജ്ജയില്ലോ

ത്ത യുവതി ഭർത്തോവിെന്റ മുമ്പിൽ ലോത്തുന്നതു�പോെല. യജ്ഞോഗ്നിസൂര്യെര അറിയി

യ്ക്കുന്നു–കർമ്മോരംഭം.

അഞ്ചോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 81.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ബ്രഹതിയും സ�തോബ്രഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഉഷസ്സ് �ദവത.

(പോന)

�പർെത്തഴുന്നള്ളിവന്നു, െവളിച്ചവും

�ചർത്തുകോണോനോയി, വിണ്ണുലകിൻ മകൾ:

കൂരിരിട്ടിെന�പ്പോകുന്നു, കോഴ്ചയ്ക്കോയ്;

വോെരോളി പരത്തുന്നു, സു�നത്രിയോൾ! (1)
സൂരെനോപ്പമയയ്ക്കുന്നു രശ്മികൾ;

തോരകങ്ങൾക്കു �ശോഭയരുളുന്നു.

അർക്കനുമിവിടുന്നും പുലരു�മ്പോ–

ളന്നെമങ്ങൾക്കുഷ�സ്സ, ലഭിയ്ക്കോവൂ! (2)
ഭൂരികോമ്യങ്ങൾ െകോണ്ടുവന്ന,ധ്വരി–

യ്ക്കോരരുളു�മോ, രത്നവും സൗഖ്യവും;

അമ്മ�ഘോനിയോം നിെന്നയുണർത്തോവൂ,

വീണ്മകളോമുഷ�സ്സ, ദ്രുതെരങ്ങൾ! (3)
കൂരിരുൾ മോയ്  ചു,ണർച്ചയുംകോഴ്ചയും

പോരി�നകമുദോരയോം നിെന്നോടോയ്

സ്വത്തിരക്കുന്നു,ഞങ്ങൾ മഹോ�ദവി;

പുത്രരമ്മയ്ക്കു�പോലോക, ഞങ്ങൾ �ത! (4)
ചിത്രവും ദീർഘകീർത്തികരവുമോം

സ്വത്തുഷ�സ്സ, തരിക, വിൺപുത്രി, നീ:

മർത്ത്യ�ഭോഗ്യങ്ങൾ നിൻപക്കലുള്ളവ–

യത്രയും നല്കു–ഞങ്ങൾ ഭൂജിയ്ക്കോവൂ! (5)
വോഴ്ത്തുെമങ്ങൾക്കുനല്ക; നീയക്ഷയ–

കീർത്തിയും, പോർപ്പിനന്ന�ഗോക്കെളയും;

�മധികൾക്കുണർ�വകുന്നസൂനൃ�തോ–

�പതയോമുഷ�സ്സോടിയ്ക്ക, മോറ്റെര! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 81.
1. സു�നത്രി=വഴി�പോെല നയിയ്ക്കുന്നവൾ.
2. ഒപ്പം–ഒന്നിച്ചുതെന്ന. തോരകങ്ങൾ=നക്ഷത്രങ്ങൾ.
3. ഭൂരികോമ്യങ്ങൾ–സ്പൃഹണീയോങ്ങളോയ ബഹുധനങ്ങൾ. അധ്വരി=യജമോന** ദ്രുതർ–
ക്ഷിപ്രകോരികൾ.

4. ഉദോര=ഗോനശീല. ഞങ്ങൾ �ത(ഭവതിയ്ക്കു), പുത്രർ അമ്മെയ്ക്കന്ന �പോെല അരുമെപ്പട്ട

വരോയിത്തീരെട്ട.

6. പോർപ്പിന്ന്=വോസത്തിന്ന്, െപോറുപ്പിന്ന്. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ***കൾ=

യഷ്ടോക്കൾ. സുനൃ�തോ�പത=പ്രിയസത്യവോക്കുകെളോടുകൂടിയവൾ.
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സൂക്തം 82.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങളുെടആളുകൾക്കുയോഗത്തിന്നുവലിയ ഗൃ

ഹം കല്പിച്ചുെകോടുക്കണം; ദീർഘയജ്ഞത്തി�ലർെപ്പട്ടവെന യോവചിലർ ഉപദ്രവി

യ്ക്കു�മോ, ആ ദുർമ്മതികെളഞങ്ങൾ െപോരുതി�ത്തോല്പിയ്ക്കുമോറോകണം! (1)
നിങ്ങളിൽ ഒരോൾ സമ്രോെട്ടന്നും, മറ്റോൾ സ്വരോെട്ടന്നും പറയുെപ്പടുന്നു: ഇന്ദ്രോ

വരുണന്മോ�ര, മഹോന്മോരും മഹോധനന്മോരുമോണ്, നിങ്ങൾ. വൃക്ഷോക്ക�ള, വലിയ

വോനത്തുെവച്ചു �ദവകെളല്ലോവരും ഓജസ്സും ബലവും നിങ്ങളിൽ �ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നുവ

�ല്ലോ! (2)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോെര, നിങ്ങൾ െവള്ളത്തിെന്റ പഴുതുകൾ തുറന്നു; കതി�രോെന

കഴിവുള്ളവനോക്കി വോനെത്തയ്ക്കുയച്ചു. െവളിവുണ്ടോക്കുന്നുഇതിെന്റ മത്തിൽനിങ്ങൾ

നിർജ്ജലനദികെള നിറയ്ക്കുന്നവിൻ; കർമ്മങ്ങെള നനയ്ക്കുവിൻ! (3)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങെളത്തെന്നയോെണ�ല്ലോ, ചുമതലക്കോർ �പോരുകളി

ലും പറ്റലർപ്പടകളിലും വിളിയ്ക്കോറുള്ളത്; നിങ്ങെളത്തെന്നയോണ�ല്ലോ, �ക്ഷമലബ്ധി

യ്ക്കും മുട്ടുമടക്കി വിളിയ്ക്കോറുള്ളത് �സ്തോതോക്കളോയ ഞങ്ങളും ദിവ്യഭൗമസമ്പത്തുകളുെട

അധീശ്വരരോയ, സുഖോഹ്വോതവ്യരോയ നിങ്ങെളത്തെന്ന വിളിയ്ക്കുന്നു. (4)
ഇന്ദ്രവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങളോണ�ല്ലോ, �ലോകത്തിെലഈ ജീവജോലെത്തെയ

ല്ലോം ബലംെകോണ്ടു നിർമ്മിച്ചത്: വരുണെന മിത്രൻ �ക്ഷമോർത്ഥം �സവിയ്ക്കുന്നു;

ഓജസ്വിയോയ മറ്റോൾ മരുത്തുക്ക�ളോെടോന്നിച്ചു, ജലം െപോഴിയ്ക്കുന്നു! (5)
മഹത്തോയധനത്തിന്നു�വണ്ടി ഇരുവരുംഈഇന്ദ്രവരുണർക്കുള്ളതനതോയ

ശോശ്വതബലെത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്നു: ഒരോൾ സ്തുതിയ്ക്കോത്ത ഹിംസകെന ഹനിയ്ക്കും;

മറ്റോൾഅല്പംെകോണ്ട് അ�നകെരഅമർത്തും! (6)
ഇന്ദ്രോവരുണ�ദവന്മോെര, നിങ്ങൾആരുെട യോഗത്തിൽ കോംക്ഷ�യോെട എഴു

ന്നള്ളു�മോ, ആ മനുഷ്യന്നു പോപം പറ്റില്ല; �ദോഷം വരില്ല; എന്തുെകോണ്ടും സന്തോപ

മുണ്ടോകില്ല. ആ മനുഷ്യെന ഒരുപദ്രവവും തീണ്ടില്ല! (7)
�നതോക്കളോയഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾക്ക്എങ്കൽപ്രീതിയുെണ്ടങ്കിൽ, ദി

വ്യമോയ രക്ഷയുംെകോണ്ട്ഇ�ങ്ങോട്ടുവരുവിൻ;സ്തുതി�കൾക്കുവിൻ. യോെതോരുസഖ്യ

വും ബന്ധുത്വവും നിങ്ങളുെട പക്കലു�ണ്ടോ, ആസുഖസോധനം കല്പിച്ചുതരുവിൻ! (8)
ആകർഷകബലന്മോരോയ ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ നി

ങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട മുന്നണി�പ്പോരോളികളോകണം: നിങ്ങളോണ�ല്ലോ, യുദ്ധത്തിൽ

അന്നുമിന്നും �നതോക്കളോൽ വിലിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്; അങ്ങെനത�ന്ന, പുത്രപൗത്രലോ

ഭത്തിന്നും! (9)
ഇന്ദ്രനുംവരുണനും മിത്രനുംആര്യമവുംഞങ്ങൾക്കുതിളങ്ങുന്നധനവുംവലിയ

വിശോലഗൃഹവും തന്നരുളെട്ട; യജ്ഞെത്ത വളർത്തുന്നഅദിതിയുെട �തജസ്സു ദയ

െചയ്യെട്ട; ഞങ്ങൾസവിതോവോയ �ദവന്നു �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 82.
1. ആളുകൾ–പുത്രപൗത്രോദികൾ.
2. ഒരോൾ–വരുണൻ. ബലം–�ശഷി.
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3. കതി�രോെന–രോഹുഗ്രസ്തനോയ സൂര്യെന. കഴിവ്=ത്രോണി. ഇത്–�സോമം. നനയ്ക്കു
വിൻ–സഫലീകരിയ്ക്കുവിൻ എന്നർത്ഥം.

4. സുഖോഹ്വോതവ്യർ=സു�ഖന വിളിയ്ക്കെപ്പടോവുന്നവർ.
5. മറ്റോൾ–ഇന്ദ്രൻ.
6. ഇരുവരും–യജമോനനും പത്നിയും. ഒരോൾ–വരുണൻ. മറ്റോൾ–ഇന്ദ്രൻ. അ�നകെര–
വളെര �വരികെള.

7. കോംക്ഷ–ഹ�വ്യച്ഛ.

9. ആകർഷകബലന്മോർ–എതിരോളികെള വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നബല�ത്തോടുകൂടിയവർ.

10. ദയെചയ്യെട്ട–ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കോതിരിയ്ക്കെട്ട.
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സൂക്തം 83.

ഋഷീച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�നതോക്കളോയ ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട ബന്ധുത്വവും �ഗോലോഭവുമിച്ചി

യ്ക്കുന്നവർ വീതിയുള്ള അശ്വപരവുെമടുത്തു കിഴ�ക്കോട്ടു �പോകുന്നു. മുടിയ്ക്കുന്നവരും

കർമ്മം നടത്തുന്നവരുമോയ ഇരുശത്രുക്കെളയും നിങ്ങൾ ഹനിയ്ക്കണം; സുദോസ്സിെന

രക്ഷിയ്ക്കണം! (1)
യോെതോന്നിൽആളുകൾെകോടി െപോങ്ങിച്ച് ഒത്തുകൂടു�മോ, യോെതോന്നിൽപ്രിയ

െപ്പട്ടെതോന്നും ഉണ്ടോകില്ല�യോ, യോെതോന്നിൽപ്രോണികളുംസ്വർഗ്ഗംകോണുന്നവരും

ഭയെപ്പടു�മോ; ആ യുദ്ധത്തിൽ, ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങെള പ്രശംസിയ്ക്ക

ണം! (2)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങൾ ഉടയ്ക്കെപ്പട്ടുകോണുകയും, ആർപ്പ്

ആകോശത്തു �കറുകയും,ആൾക്കോരുെട എതിരോളികൾ എ�ന്നോടടുക്കുകയും െച

യ്യു�മ്പോൾ, നിങ്ങൾ വിളി�കട്ടു രക്ഷയുമോയി ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളണം! (3)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾഎതിരില്ലോത്ത �ഭദെന െകോലയോയുധംെകോണ്ടു

വധിച്ചു, സുദോസ്സിെന രക്ഷിച്ചു. െവല്ലുവിളിയിൽഈതൃത്സുക്കളുെട �സ്തോത്രവും �കട്ടു.

അതിനോൽ, എെന്റ പൗ�രോഹിത്യം ഫലിച്ചു! (4)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, ആരോതിയുെട ആയുധങ്ങളും, എതിർക്കുന്ന �ദ്രോഹികളും

എെന്ന കഷ്ടെപ്പടുത്തു�മ്പോൾ, ആ ദിവസം കടക്കോൻഞങ്ങെള നിങ്ങൾ കോത്തരു

ളണം: രണ്ടുസമ്പത്തിെന്റയും തമ്പുരോന്മോരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (5)
എവയിൽ പത്തരചന്മോരോൽ പരിപീഡിതനോയസുദോസ്സിെനയും തൃത്സുക്കെള

യും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു�വോ; ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇരുകൂട്ടരും ധനലബ്ധിയ്ക്കു് ഇന്ദ്രവരു

ണന്മോരോയ നിങ്ങെളയോണ് വിളിച്ചതു്. (6)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, യജ്ഞവിഹീനരോയപത്തുരോജോക്കന്മോർ ഒെത്തോരുമിച്ചി

ട്ടും സുദോസ്സി�നോടു െപോരുതിയില്ല�ല്ലോ: �നതോക്കളോയ ഋത്വിക്കുകളുെട സ്തുതി സഫ

ലമോയി; അവരുെട യോഗങ്ങളിൽ �ദവകൾസംബന്ധിച്ചു�പോന്നു! (7)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, പത്തരചന്മോരോൽ എമ്പോടും പരിവൃതനോയ സുദോസ്സിെന

നിങ്ങൾ പ്രബലനോക്കി: അവിെട, നിർമ്മലരും ജടോധോരികളും കർമ്മികളുമോയ തൃ

ത്സുക്കൾഹവിസ്സുെകോണ്ടും സ്തുതിെകോണ്ടും പരിചരിച്ചിരുന്നുവ�ല്ലോ! (8)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര,ഒരോൾശത്രുക്കെളയുദ്ധത്തിൽ െകോല്ലും; മറ്റോൾസദോ കർ

മ്മങ്ങെള സംരക്ഷിയ്ക്കും. വൃഷോക്ക�ള, ആ നിങ്ങെള ഞങ്ങൾ വഴി�പോെല സ്തുതിച്ചു

വിളിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുസുഖം വരുത്തിയോലും! (9)
ഇന്ദ്രനും വരുണനും മിത്രനും ആര്യമോവും ഞങ്ങൾക്കു തിളങ്ങുന്ന ധനവും

വലിയ വിശോലഗൃഹവും തന്നരുളെട്ട; യജ്ഞെത്ത വളർത്തുന്ന ആദിതിയുെട �ത

ജസ്സ് ദയെചയ്യെട്ട; ഞങ്ങൾസവിതോവോയ �ദവന്നു �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 83.
1. ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവർ–യജമോനന്മോർ. അശ്വപരശു–കുതിരെയല്ലുെകോണ്ടുള്ള ഒരുതരം അരി

വോൾ. �പോകുന്നു–യോഗത്തിന്നു ദർഭ െകോയ്തുെകോണ്ടുവരോൻ. സുദോസ്സിെന–ഈ രോ

ജോവിെന്റ പു�രോഹിതന�ത്ര, വസിഷ്ഠൻ.



284 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 6]

2. സ്വർഗ്ഗം കോണുന്നവർ–യുദ്ധത്തിൽഹിതരോയി സ്വർഗ്ഗം പ്രോപിയ്ക്കുന്നവർ, വീരന്മോർ. പ്ര

ശംസിയ്ക്കണം–വീര്യം കൂടുവോൻ.

3. ഉടയ്ക്കെപ്പട്ടു–�സനികരോൽ. ആൾക്കോൾ–എെന്റ ഭടന്മോർ.
4. �ഭദൻ–സുദോസ്സിെന്റ ഒരു  ശത്രു. െവല്ലുവിളി–യുദ്ധം. തൃത്സുക്കളും വസിഷ്ഠശിഷ്യര�ത്ര.

5. അരോതി=ശത്രു. രണ്ടു–ദിവ്യവും ഭൗമവുമോയ.

6. ഇരുകൂട്ടരും–സുദ്ദോസ്സും, കൂട്ടുകോരോയ തൃത്സുക്കളും.

7. െപോരുതിയില്ല�ല്ലോ–െപോരുതോൻ ശക്തരോയില്ല�ല്ലോ.

9. ഒരോൾ–ഇന്ദ്രൻ. മറ്റോൾ–വരുണൻ.
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സൂക്തം 84.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

തമ്പുരോന്മോ�ര, ഇന്ദ്രോവരുണന്മോെര, നിങ്ങെള ഞോൻ ഹവിസ്സുെകോണ്ടും സ്തുതി

െകോണ്ടും യോഗത്തിൽ െകോണ്ടുവരോം: കയ്യിെലടുത്തജൂഹു വിവിധരൂപരോയ നിങ്ങ

ളുെട അടുക്കെലയ്ക്കുസ്വയം നടെകോള്ളുന്നു! (1)
നിങ്ങളുെട വലിയ രോജ്യമോയ സ്വർഗ്ഗം പ്രീതികരമോയിരുന്നു. കയറില്ലോെക്ക

ട്ടിൽകുടുക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ: വരുണെന്റഅരിശംഞങ്ങളി�ലശരുത്; ഇന്ദ്ര

നുംഞങ്ങൾക്കുവിശോലമോയ �ലോകം കല്പിയ്ക്കെട്ട! (2)
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ഗൃഹങ്ങളിെല യജ്ഞം �ശോഭനമോക്കുവിൻ; സൂരികളുെട

�സ്തോത്രങ്ങൾക്കു �മന്മ വരുത്തുവിൻ. �ദവന്മോർ അയച്ച സമ്പത്തുഞങ്ങളിെലത്ത

െട്ട. നിങ്ങൾസ്പുഹണീയങ്ങളോയ രക്ഷകൾ െകോണ്ടുഞങ്ങെള തഴപ്പിയ്ക്കണം! (3)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുസർവ�രണ്യമോയ സമ്പത്തും, പോർ

പ്പിടവും, ധോരോളംഅന്നവുംതരുമോറോകണം: അദിതി പുത്രനോയശൂരൻഅസത്യശീ

ലെര ഹനിയ്ക്കും; (�സ്തോതോക്കൾ�ക്കോ,) വളെര ധനം നല്കും! (4)
ഞോൻ അയയ്ക്കുന്നഈ സ്തുതി ഇന്ദ്രങ്കലും വരുണങ്കിലുെമത്തെട്ട; പുത്രപൗത്ര

ന്മോെര പുലർത്തെട്ട. ഞങ്ങൾ നല്ല രത്നങ്ങൾ �നടി, യോഗം കഴിയ്ക്കുമോറോകണം. നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 84.
2. പ്രീതികരം–മഴെകോണ്ട് എല്ലോവെരയും പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. കയറില്ലോെക്കട്ട്–�രോഗവും
മോറ്റും. കുടുക്കുന്നവർ–പോപികെള.

3. �ദവന്മോർ–നിങ്ങളിരുവരും.
4. ശൂരൻ–വരുണൻ.
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സൂക്തം 85.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, ഞോൻ നിങ്ങൾക്കു �സോമം �ഹോമിച്ച്, ഉഷോ�ദവിെയ

�പ്പോെല ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നതും, രക്ഷസ്സുകൾ തീണ്ടിയിട്ടില്ലോത്തതുമോയസ്തുതി െവടുപ്പിൽ

െചോല്ലുന്നു: അവരിരുവരും യുദ്ധയോത്രയിൽഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (1)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, ഈ െവല്ലുവിളിയിൽ ശത്രുക്കൾ മത്സരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ: െകോടി

ക്കൂറകളിൽ ആയുധങ്ങൾ വന്നുവീഴു�മ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവെര, പിന്തിരിപ്പിയ്ക്കുകയും

അങ്ങിങ്ങു പോയുകയും െചയ്യുമോറു, െകോലയോയുധം െകോണ്ടു പരി�ക്കല്പിയ്ക്കണം! (2)
സ്വയം പുകഴ്ന്ന, തിളങ്ങുന്ന തണ്ണീരുകൾ ഇന്ദ്രനും വരുണനുമോകുന്ന �ദവത

കെള യോഗശോലകളിലിരുത്തുന്നു: ഒരോൾ മനുഷ്യെര �വറുതിരിച്ചുനിർത്തും; മറ്റോൾ

എതിരില്ലോത്ത�വരികെള വധിയ്ക്കും! (3)
അദിതിപുത്രന്മോ�ര, ആർ ബലവോന്മോരോയ നിങ്ങെള വണങ്ങു�മോ, ആ സുകർ

മ്മോവോയ �ഹോതോവിന്നു തണ്ണീർ കിട്ടും; യോെതോരു ഹവിഷ്മോൻ നിങ്ങെള തർപ്പണ

ത്തിന്നു വരുത്തു�മോ, അവൻഅന്നയുക്തനോയി സൽഫലം �നടും! (4)
ഞോൻഅയയ്ക്കുന്നഈസ്തുതിഇന്ദ്രങ്കലുംവരുണങ്കലുെമത്തെട്ട; പുത്രപൗത്രന്മോ

െരപുലർത്തെട്ട. ഞങ്ങൾനല്ലരത്നങ്ങൾ�നടി, യോഗംകഴിയ്ക്കുമോറോകണം. നിങ്ങൾ

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 85.
1. ഒടുവിെല വോക്യം പ�രോക്ഷം: അവർ–ഇന്ദ്രവരുണർ.
3. തണ്ണീരുകൾ–�സോമരസങ്ങൾ. ഒരോൾ–വരുണൻ. മനുഷ്യെര–പുണ്യവോന്മോെരയും
പോപികെളയും. മറ്റോൾ–ഇന്ദ്രൻ.
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സൂക്തം 86.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; വരുണൻ �ദവത.

മഹത്വംെകോണ്ടു ചിെക്കന്നുധീരങ്ങളോകും. ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനങ്ങൾ: ഇ�ദ്ദ

ഹം വോരുറ്റ വോനൂഴികൾ ഉറപ്പിച്ചു; വലിയ സൂര്യെനയും നക്ഷത്രെത്തയും രണ്ടോയി

കോണിമോ�റർെപ്പടുത്തി; പോരിെന പരത്തി! (1)
ഞോൻ സ്വശരീരംെകോണ്ടു സംബന്ധിയ്ക്കു�മോ? എന്നു ഞോൻ വരുണെന്റ മന

സ്സിൽ പതിയും? എെന്റ ഹവിസ്സ് അരിശെപ്പടോെത �കെക്കോള്ളു�മോ? സുഖപ്രദ

െനഎന്നുഞോൻ മനംെതളിഞ്ഞുകെണ്ടത്തും? (2)
വരുണ, കോണോൻ െകോതിയ്ക്കുന്ന ഞോൻ ആ പോപം (എെന്തന്നു) �ചോദിയ്ക്കുന്നു.

�ചോദിപ്പോനോയി ഞോൻ വിദ്വോന്മോരുെട അടുക്കൽ �പോവുകയുണ്ടോയി; അ ക്രോന്തദർ

ശികൾ ഒ�രമട്ടിലോണ്, എ�ന്നോടു പറഞ്ഞത്:– ‘ഈ വരുണൻ ഭവോനിൽ ക്രുദ്ധനോ

യിരിയ്ക്കുന്നു!’ (3)
വരുണ, എെന്തോരു മഹോപരോധം ഞോൻ െചയ്തു�പോയി, �സ്തോതോവോയ സഖോ

വിെനഹനിപ്പോൻഅവിെടയ്ക്കു �തോന്നത്തക്കവിധം? ദുർദ്ധർഷ, �തജസ്വിൻ,അെത

�ന്നോടരുളിെച്ചയ്തോലും: ഞോൻസത്വരം പോപം �പോക്കി, നമ�സ്സോ�ടഅങ്ങെയസമീ

പിയ്ക്കോം. (4)
തമ്പുരോ�ന, അങ്ങ് �പതൃകങ്ങളോയ �ദ്രോഹങ്ങൾ �മോചിപ്പിച്ചോലും; ഞങ്ങൾ

�ദഹംെകോണ്ടു െചയ്തു�പോയവയും �മോചിപ്പിച്ചോലും; മോടുകെള തീറ്റോൻതുടങ്ങിയ

കള്ളെനെയന്ന�പോെലയും, കയറിൽ നിന്നു കന്നിെനെയന്ന�പോെലയും വസിഷ്ഠ

െന �മോചിപ്പിച്ചോലും! (5)
വരുണ, അതു സ്വന്തം ബലമല്ല, �ദവഗതിയ�ത്ര: അതു മദ്യമോണ്, �ക്രോധ

മോണ്, ചൂതുകളിയോണ്, അജ്ഞോനമോണ് അനുജെന്റ അടുക്കൽ ഒരു �ജ്യഷ്ഠനുണ്ട്

സ്വപ്നം�പോലും പോപജനകമോ�യയ്ക്കും! (6)
ഞോൻഅനപരോധനോയിട്ടു, വൃഷോവും ഭരിയ്ക്കുന്നവനുമോയ �ദവെന, ഒരു ദോസൻ

�പോെല തികച്ചും പരിചരിയ്ക്കുമോറോകണം: സ്വോമിയോയ �ദവൻ അജ്ഞെര വിജ്ഞ

രോക്കെട്ട; മികച്ച കവി �സ്തോതോവിെന ധനപ്രോപ്തിയ്ക്കിറക്കെട്ട! (7)
അന്നയുക്തനോയ വരുണ, അങ്ങയ്ക്കുള്ളഈ �സ്തോത്രം തിരുവുള്ളത്തിൽ വഴി

�പോെല പതിയെട്ട: ഞങ്ങൾക്കു �ക്ഷമത്തിൽ ശോന്തിവരെട്ട; ഞങ്ങൾക്കു �യോഗ

ത്തിലും ശോന്തി വരെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 86.
1. ഇ�ദ്ദഹം–വരുണൻ.
2. സംബന്ധിയ്ക്കു�മോ–വരുണ�നോട്. സുഖപ്രദെന–സുഖം തരുന്ന വരുണെന.

3. ആപോപം–ഭവോന്നു �ക്രോധം �തോന്നത്തക്കവണ്ണംഞോൻ െചയ്ത പോപം.

4. സഖോവിെന–എെന്ന.
5. �പതൃകങ്ങളോയ –പിതോക്കന്മോർ െചയ്തൂ�പോയവയോയ. മോടുകെള തീറ്റോൻ തുടങ്ങിയ
കള്ളൻ–കട്ടതിന്നുപ്രോയശ്ചിത്തം െചയ്തിട്ടു, പശുക്കെള രക്ഷിപ്പോൻ മുതിർന്ന �ചോരൻ.

6. �ദവഗതിയിലോണ്, മനുഷ്യൻ െചയ്യുന്നത്, സ്വന്തംബലത്തോലല്ല: അതു–�ദവഗതി.

അനുജെന്റ (അല്പനോയ മനുഷ്യെന്റ) അടുക്കൽ ഒരു �ജ്യഷ്ഠൻ,ഈശ്വരൻ ഉണ്ട്. സ്വപ്ന
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ത്തിൽ െചയ്തതും പോപമോയിത്തീർ�ന്നയ്ക്കും; അ�പ്പോൾ, ജോഗ്രത്തിൽ െചയ്തതു പറയോനു

�ണ്ടോ?

7. �ദവെന–വരുണെന. അജ്ഞെര–ഞങ്ങെള. കവി–പ്രോജ്ഞനോയ വരുണൻ.

8. �ക്ഷമം–ലബ്ധരക്ഷണം. ശോന്തി–ഉപദ്രവമില്ലോയ്മ. �യോഗം–അലബ്ധലോഭം. നിങ്ങൾ–
വരുണോദികളോയ �ദവന്മോർ.



[മ. 7: അ. 5: സൂ. 87] അഞ്ചോം അഷ്ടകം 289

സൂക്തം 87.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ �ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

വരുണൻസൂര്യന്നുവഴി െവട്ടി; അന്തരിക്ഷത്തിെലഅംഭസ്സുകൾനദികൾക്കയ

ച്ചു; വിമുക്തമോയ ഒരു കുതിര ബഡബകളിെലെയ്ക്കന്ന�പോെല പോഞ്ഞു�പോകോെനോ

രുങ്ങിയിട്ടു, വലിയ രോത്രികെള പകലുകളിൽനിന്നു �വർതിരിച്ചു! (1)
വരുണ, അങ്ങയുെടയോയ വോയു പ്രോണനോകുന്നു; വൃഷ്ടികർത്തോവോകുന്നു; തീറ്റ

കിട്ടിയ മോടു�പോെല, �ചർന്നു ഭോരം വഹിയ്ക്കുന്നവനോകുന്നു. ഈ വലിയ, മികച്ച വോ

നൂഴികൾക്കിടയിൽഅങ്ങയുെട എല്ലോസ്ഥോനങ്ങളും പ്രീതികരങ്ങൾതെന്ന! (2)
വരുണെന്റ �പ്രക്ഷിതരോയ പ്രശസ്തചോരന്മോർ വടിെവോത്തവോനൂഴികെള �നോ

ക്കി�പ്പോരുന്നു; കർമ്മയുക്തരും യജ്ഞസക്തരും പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനരും കവികളുമോയ

യോവചിലർ �സ്തോത്രമയയ്ക്കുന്നു�വോ അവെരയും! (3)
വരുണൻബുദ്ധിമോനോയഎ�ന്നോടരുളിെച്ചയ്തു:- ‘ഇരുപെത്തോന്നു�പരുകളുണ്ട്,

�ഗോവിന്ന് ’ സ്ഥോനത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങളും അറിവുറ്റ ആ �മധോവി തക്ക അ�ന്തവോ

സിയോയഎനിയ്ക്കുപ�ദശിച്ചുതന്നു! (4)
മൂന്നു വിണ്ണുകൾ വരുണനിൽ െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; ആറവസ്ഥക�ളോടുകൂടിയ മൂന്നു ഭൂ

മികളും പോകിയിരിയ്ക്കുന്നു. ആസ്തുത്യനോയ തമ്പുരോനോണ്, അന്തരിക്ഷത്തിൽ �ശോഭ

യ്ക്കോയിഈെയോരു െപോന്നുഴിഞ്ഞോലുമിട്ടത് ! (5)
സൂര്യെനോെത്തവരുണനോണ്, സമുദ്രെത്തനിയന്ത്രിച്ചത്: നീർത്തുള്ളി�പോെല

ധവളവർണ്ണനും, ഗൗരവമൃഗം �പോെലബലവോനും, ഗഭീര�സ്തോത്രനും, ഉദകനിർമ്മോ

തോവും, മറുകരയണയ്ക്കുന്ന സമ്പത്തുള്ളവനും, ഇക്കോണുന്നതിെന്റ അരചനുമോകുന്നു,

തന്തിരുവടി! (6)
അപരോധം െചയ്  തവങ്കലും അവിടുന്നു കനിഞ്ഞരുളും: ഞങ്ങൾ വരുണങ്കൽ

അനപരോധരോയി, ആ അദീനന്നുള്ള കർമ്മങ്ങൾ �കവളർത്തുമോറോകണം; നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 87.
1. ഒടുവിെല വോക്യത്തിൽ,അസ്തമിയ്ക്കുന്നസൂര്യെനത്തെന്നയോണ്, വരുണെനന്നുപ്രതിപോ

ദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അസ്തമയസൂര്യനോണ�ല്ലോ, രോത്രികെള ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. പോഞ്ഞു�പോ

കോൻ–അസ്തംഗമിപ്പോൻ.

3. വോനൂഴികെള–വോനൂഴികളിെല സുകൃതി–പോപികെള.
4. �ഗോശബ്ദത്തിന്നു പയ്യ് എന്നും, വോക്ക് എന്നും, ഭൂമി എന്നുംഅർത്ഥെമടുക്കോം; മൂന്നിന്നു

മോണ്ട�ത്ര, ഇരുപെത്തോന്നുപര്യോയപദങ്ങൾ. സ്ഥനം–ബ്രഹ്മ�ലോകം.

5. മൂന്നുവിണ്ണുകൾ–ഉത്തമം, മധ്യമം,അധമം. ആറവസ്ഥകൾ–വസന്തോദിഷഡ്യതുജന്യങ്ങൾ.

പോകിയിരിയ്ക്കുന്നു–വരുണനിൽ. െപോന്നുഴിഞ്ഞോൽ–ഇരുദിക്കുകെള സ്പർശിയ്ക്കുന്ന സൂ

ര്യൻ.

6. ഗഭീര�സ്തോത്രൻ–ആളുകളോൽ �കമമോയി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നവൻ. മറുകര–ദുഃഖത്തിെന്റ.

ഇക്കോണുന്നതിെന്റ–ജഗത്തിെന്റ.
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സൂക്തം 88.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

യജനീയനും സഹസ്രധനനും വർഷകനുമോയഈ മഹോെനആർ നമുക്കഭിമു

ഖനോക്കിന്നു�വോ; ആ വൃഷ്ടോവോയ വരുണന്നുപ്രിയതരമോയ ഒരു പരിശുദ്ധ�സ്തോത്രം

വസിഷ്ഠ, നീ അയച്ചോലും! (1)
ഇ�പ്പോൾ ഈ വരുണെന്റ ദർശനം ലഭിപ്പോൻ ഞോൻ അഗ്നിയുെട �സന്യ

െത്തസ്തുതിയ്ക്കോം: അവിടുന്ന് അമ്മി�മലുള്ളസുഖകരമോയ അന്നും െപരിെക പോനം

െചയ്യു�മ്പോൾ, തിരുവുടൽഎനിയ്ക്കു കോണുമോറോക്കുമ�ല്ലോ! (2)
വരുണനും ഞോനും ഒരു �തോണിയിൽ �കറും; സമുദ്രമധ്യത്തിെലയ്ക്കു തുഴയും;

െവള്ളത്തിന്നുമീെത വള്ളങ്ങളിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കും. അ�പ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഴകിന്നോയി

ഊഞ്ഞോലോടുകയോവും! (3)
വരുണൻ വസിഷ്ഠെന �തോണിയിൽ �കറ്റി; ഋഷിെയ �തജസ്സുെകോണ്ടുസുകർ

മ്മോവോക്കി; �പോകുന്നപകലുകെളയും �പോകുന്നരോത്രികെളയുംപരത്തുന്ന�മധോവി

സുദിനലബ്ധിയ്ക്കു �സ്തോതോവുമോക്കി! (4)
വരുണ, നമ്മുെട സംഖ്യം എവിെട�പ്പോയി? നോം പ�ണ്ടെത്തഅഹിംസ്യമോയ

അതി�നോടു �ചരുക. അന്നയുക്ത,ഞോൻവലുതുംകണക്കുെവച്ചിട്ടുള്ളതും ഒരോയിരം

വോതിലുള്ളതുമോയഅങ്ങയുെട ഗൃഹമണയെട്ട! (5)
വരുണ, എെന്നന്നും ബന്ധുവോയ യോവെനോരുത്തൻ പ്രിയവനോയിരിെയ്ക്ക,

അങ്ങയ്ക്കു് അപരോധം െചയ്തു�പോ�യോ, അവൻ സഖോവോയിത്തീരെട്ട: യജനീയ,

അങ്ങയുെടഞങ്ങൾപോപസഹിതരോയി (�ഭോഗം) ഭുജിയ്ക്കരുത്. �മധോവിയോയ �സ്തോ

തോവിന്നു നല്ല ഗൃഹം തന്നോലും! (6)
ഈസ്ഥിരഭൂമികളിൽ നിവസിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ (സ്തുതിയ്ക്കുന്നു): വരു

ണൻ ഞങ്ങളിൽനിന്നു കയർ അഴിച്ചുകളയും; അങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുെട മടി

യിൽ നിന്നു രക്ഷണം �നടെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങ

െള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 88.
1. ഋഷി ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: ഈ മഹോെന–സൂര്യെന.

2. �സന്യം–ജ്വോലോസംഘം. അവിടുന്ന്–വരുണൻ. അന്നം–�സോമരസം. കോണുമോ
റോക്കുമ�ല്ലോ–അഗ്നിജ്വോലകളുെട െവളിച്ചത്തിൽ.

3. വരുണൻപ്രസോദിച്ചോൽ: ഊഞ്ഞോലോടുകയോവും–നി�മ്നോന്നതങ്ങളോയ തിരകളോൽ.

4. വരുണൻ പ്രസോദിച്ചു: പരത്തുന്ന �മധോവി–സൂര്യരൂപനോയ വരുണൻ. �സ്തോതോവുമോ

ക്കി–വരുണെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്നു ദിവസങ്ങൾസുദിനങ്ങളോവും.

5. അതി�നോടു–സഖ്യ�ത്തോടു. കണക്കു–പ്രോണികളുെടെയല്ലോം.

6. ബന്ധുഔരസപുത്രൻ. അവൻ–വസിഷ്ഠൻ. സഖോവോയിത്തീരെട്ട–എെന്റഅപരോധം

അങ്ങ്ക്ഷമിച്ചോലുെമന്നു ധ്വനി. �സ്തോതോവിനു–എനിയ്ക്ക്.

7. ഈ ഋക്ക് ബന്ധുമുക്തികരമ�ത്ര; ഇതു രോത്രിയിൽ ജപിയ്ക്കുന്നവന്നു പിശോചുബോധയു

ണ്ടോകില്ല.
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സൂക്തം 89.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; വരുണൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’ �പോെല)

മൺപുരയിലല്ലൂ,ർജ്ജസ്വിൻ,

െപോമ്പുരയിൽപ്പൂ�കണം, ഞോൻ:

അൻപുെകോൾക, സുഖം നല്ക,

തമ്പുരോ�ന, വരുണ, നീ! (1)

കോറ്റോൽ വീർത്ത �തോല്ക്കുടം�പോ–

�ലറ്റം വിറെച്ചത്തുെമങ്കൽ

അൻപുെകോൾക, സുഖം നല്ക,

ശുഭദ്  ബല, സോയുധ, നീ! (2)

പൂതോത്മോ�വ, �ശഷി�കടോൽ–

െച്ചയ്തു�പോ�യന,കൃത്യം ഞോൻ;

അൻപുെകോൾക, സുഖം നല്ക,

സമ്പദ്യുത, സുബല, നീ! (3)

പോ�ഥോധിമധ്യത്തിൽ �മവും

�സ്തോതോവിന്നു ദോഹം വോയ്പൂ:

അൻപുെകോൾക, സുഖം നല്ക,

ശുഭദ്  ബല, തിരുവടി! (4)

ഏ�തോ കുറ്റമമർത്ത്യരിൽ–

െച്ചയ്തിരിയ്ക്കോം, മർത്ത്യെരങ്ങൾ;

വന്മൗഢ്യത്തോൽ വരുണ, നിൻ

ധർമ്മമു�പക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കോം.

അെത്തറ്റിനോെലങ്ങെള നീ–

യത്തൽെപ്പടുെത്തോ�ല്ല, �ദവ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 89.
1. ഊർജ്ജസ്വീൻ=ബലവോ�ന.

2. വിറച്ച്–വരുണഭയത്തോൽ. ശുഭദ്  ബല–�ശോഭിയ്ക്കുന്നബലമുള്ളവ�ന.

4. �സ്തോതോവിന്നു–ഭവെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നഎനിയ്ക്കു്.
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സൂക്തം 90.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വോയു �ദവത.

വോ�യോ, വീരനോയ ഭവോന്നുവിശുദ്ധവും മധുരവുമോയനീർഅധ്വര്യക്കൾനല്ക്കന്നു:

ഭവോൻ നിയുത്തുക്കെള പൂട്ടുക, ഇ�ങ്ങോട്ടു വരിക; പിഴിയെപ്പട്ട �സോമം മത്തിന്നോയി

കുടിയ്ക്കുക! (1)
വോ�യോ, ഈശ്വരനോയ നിന്തിരുവടിയ്ക്കു മികച്ച ആഹുതിയും, വിശുദ്ധപോയിൻ,

നിന്തിരുവടിയ്ക്കു വിശുദ്ധമോയ �സോമവും ആർ അർപ്പിയ്ക്കു�മോ, അവെന നിന്തിരുവടി

മനുഷ്യരിൽ മീെതയോക്കും; അവൻ െച�ന്നടെത്തോെക്ക �വണ്ടതു �നടും! (2)
ഈ �ദ്യോവോപൃഥിവികൾ ധനത്തിന്നോയി ആെര ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ �ദവ

െന �ദവിയോയ സ്തുതി ധനത്തിന്നോയി �പ്രരിപ്പിയ്ക്കും. അ�പ്പോൾ തെന്റ നിയുത്തു

ക്കൾ വറുതിയിൽ വിത്തം െകോടുക്കുന്ന �ശ്വതവർണ്ണനോയ വോയുവിെന്റ അടുക്കെല

ത്തും! (3)
അവർക്കുപരിശുദ്ധകളോയ ഉഷസ്സുകൾസുദിനങ്ങളോയി പുലർന്നു; അവർ �ത

ജസ്വികളോയിത്തീർന്നു, മഹത്തോയ �ജ്യോതിസ്സിെന കെണ്ടത്തി; ആ കോമയമോന

ന്മോർ �ഗോധനെത്ത �നടി; പ�ണ്ടെത്തപോഥസ്സുകൾഅവെരഅനുഗമിച്ചു! (4)
ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, യഥോർത്ഥ�സ്തോത്ര�ത്തോടും സ്വകർമ്മ�ത്തോടും കൂടിയ �തജ

ശ്വികൾഈശ്വരന്മോരോയനിങ്ങളുെടവീരവോഹ്യമോയപള്ളി�ത്തർവലിയ്ക്കുന്നു;അന്ന

ങ്ങളുംഅർപ്പിയ്ക്കുന്നു! (5)
ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, യോവചില പ്രഭുക്കന്മോർ ഞങ്ങൾക്കു ഗവോശ്വധനങ്ങളും കന

കങ്ങളൂം തരു�മോ, ആസൂരികൾ യുദ്ധങ്ങളിൽ കുതിരക�ളോടും വീരന്മോ�രോടുെമോന്നി

ച്ചു, വിപുലമോയഅന്നം കീഴടക്കുമോറോകണം. (6)
അന്നമിരക്കുന്ന, ബോ�ലച്ഛുക്കളോയ, കുതിരകൾ�പോെലയുള്ള ഞങ്ങൾ, വസി

ഷ്ഠർ, നല്ല രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി, ഇന്ദ്രവോയുക്കെള �ശോഭനസ്തുതികൾെകോണ്ടുവിളിയ്ക്കോം: നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 90.
1. നീർ–�സോമരസം.
2. �വണ്ടതു–ധനം.
3. ആ �ദവെന–വോയുവിെന. �ദവി–ഉജ്ജ്വല. അടുക്കെലത്തും–അ�ദ്ദഹെത്ത നമ്മുെട

യോഗത്തിന്നു െകോണ്ടു�പോരോൻ.

4. അവർ–വോയുവിെനസ്തുതിച്ചഅംഗിരസ്സുകൾ. സുദിനങ്ങളോയി–സുദിന�ഹതുക്കളോയി.
�ജ്യോതിസ്സിെന–സൂര്യെന. �ഗോധനെത്ത–പണികളോൽ അപഹൃതകളോയ �ഗോക്ക

െള. പോഥസ്സുകൾ=ജലങ്ങൾ. അനുഗമിച്ചു–അവർക്കധീനങ്ങളോയി. മറച്ചുനിന്നഅസു

രെന വോയു ഹനിച്ചതിനോൽ, അംഗിരസ്സുകൾക്ക് ഉഷസ്സ്, െവളിച്ചം, െവള്ളം എന്നിവ

വീണ്ടുകിട്ടി.

5. �തജസ്വികൾ–യജമോനർ. വീരവോഹ്യം–വീര്യമുള്ള അശ്വങ്ങളോൽ വഹിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടു

ന്നത്. വലിയ്ക്കുന്നു–സ്വസ്വയജ്ഞത്തിെലയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോരുന്നു. അന്നങ്ങളും അർപ്പിയ്ക്കു

ന്നു–യജ്ഞത്തിൽഹവിസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കുനി�വദിയ്കുകയും െചയ്യുന്നു.

6. അന്നം–ശത്രുക്കളുെട.
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7. കുതിരകൾ�പോെലയുള്ള–ഹവിസ്സു ചുമക്കുന്നവരോയ. നിങ്ങൾ–വോയുപ്രഭൃതികളോയ

�ദവന്മോർ.
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സൂക്തം 91.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

പണ്ടു യോവചില �സ്തോതൃവൃദ്ധന്മോർ പലവുരു െപെട്ടന്നു െചയ്ത നമസ്സുെകോണ്ടു

നിരവദ്യരോയിത്തീർന്നു�വോ, അവർ ആളുകളുെട ആ പന്നിവൃത്തിയ്ക്കു വോയുവിെന

(യജിപ്പോൻ) ഉഷസ്സിെനയും സൂര്യെനയും ഉദിപ്പിച്ചു! (1)
ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, കോമയമോനരും ഗമനശീലരും രക്ഷിതോക്കളുമോയ നിങ്ങൾ

ഉപദ്രവിയ്ക്കരുത്; മോസങ്ങളിലും വളെര സംവത്സരങ്ങളിലും രക്ഷിച്ചരുളണം. �ശോ

ഭനമോയ സ്തുതി നിങ്ങളിലണഞ്ഞു,സുഖവും പുതിയ സമ്പോദ്യവും യോചിയ്ക്കുന്നു. (2)
നിയു�ത്സവ്യനോയ, ധവളവർണ്ണനോയ �മധോവി ധോരോളം അന്നമുള്ള ധനവൃദ്ധ

ന്മോരിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. ആ �നതോക്കൾ ഒ�ര മന�സ്സോെട വോയുവിെന (യജി

പ്പോൻ) നിലെകോള്ളുന്നു–ഉന്നതിയ്ക്കുതകുന്നെതോെക്ക െചയ്യുന്നു. (3)
ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, തിരുവുടലിന്നു �വഗം എത്രയു�ണ്ടോ, ബലം എത്രയു�ണ്ടോ,

ജ്ഞോനംെകോണ്ടുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന �നതോക്കൾ എത്രയു�ണ്ടോ; അത്രയ്ക്കു വിശുദ്ധ�സോമം

വിശുദ്ധപോയികളോയ നിങ്ങൾ പോനംെചയ്യുവിൻ, ഞങ്ങളുെട ഈ ദർഭയിലിരിയ്ക്കു

വിൻ! (4)
ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, സ്പൃഹണീയമോംവണ്ണം സ്തുതുയ്ക്കെപ്പടുന്ന നിയുത്തുക്കെള ഒ�ര

�തരിനുപൂട്ടി, നിങ്ങൾഇ�ങ്ങോട്ടുവന്നോലും: ഇതോ, നിങ്ങൾക്കുമധുവിെന്റഅഗ്രഭോഗം

െകോണ്ടുവന്നിരിയ്ക്കുന്നു; ഇതിനോൽ പ്രീതിപൂണ്ടു, ഞങ്ങെള �മോചിപ്പിയ്ക്കുവിൻ! (5)
ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, വിശ്വവ�രണ്യകളോയ നിയുത്തുക്കൾ നൂറുമോയിരവുമുണ്ട�ല്ലോ,

നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ; നല്ല ധനം നല്കുന്നഅവയിലൂെട നിങ്ങൾ ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളു

വിൻ. �നതോക്ക�ള, െകോണ്ടുവരെപ്പട്ട മധു നുകരുവിൻ! (6)
അന്നമിരക്കുന്ന, ബ�ലച്ഛുക്കളോയ, കുതിരകൾ�പോെലയുള്ള ഞങ്ങൾ, വസി

ഷ്ഠർ, നല്ല രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി, ഇന്ദ്രവോയുക്കെള �ശോഭനസ്തുതികൾെകോണ്ടുവിളിയ്ക്കോം. നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 91.
1. നമസ്സ്=നമസ്കോര�മോ, �സ്തോത്ര�മോ. ഉദിപ്പിച്ചു–പ്രഭോതത്തിലോണ�ല്ലോ, വോയുയജനം.

2. സ്തുതി–ഞങ്ങളുെട. സമ്പോദ്യം=സമ്പോദി�ക്കണ്ടത്, ധനം.
3. �മധോവി–വോയു. ധനവൃദ്ധന്മോർ–വലിയ പണക്കോർ.
4. വിശുദ്ധപോയികൾ–വിശുദ്ധപോയികൾ–വിശുദ്ധമോയ �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നവർ.
5. മധു–മധുര�സോമം. അഗ്രഭോഗം ഒന്നോമെത്തപ്പോത്രം. �മോചിപ്പിയ്ക്കുവിൻ–പോപത്തിൽനിന്ന്.
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സൂക്തം 92.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

വിശുദ്ധപോയിയോയ വോ�യോ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നോലും: വിശ്വവ

�രണ്യ, ഒരോയിരമുണ്ട�ല്ലോ, അങ്ങയ്ക്കു നിയുത്തുക്കൾ. മദകരമോയ അന്നം അങ്ങയ്ക്കു

പകർന്നുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: �ദവ, അവിടുന്നോണ�ല്ലോ, ആദ്യം കുടിപ്പോൻ! (1)
യജ്ഞങ്ങളിൽ െവമ്പ�ലോെടപിഴിയുന്നവൻ �സോമം ഇന്ദ്രന്നുംവോയുവിന്നുംകു

ടിപ്പോൻ െകോണ്ടുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: നിങ്ങളിരുവർക്കുമോണ�ല്ലോ, മധുവിെന്റ പ്രഥമഭോഗം

�ദവകോമരോയഅധ്വർയ്യുക്കൾ ചമെച്ചോരുക്കോറുള്ളത്. (2)
വോ�യോ, അവിടുന്നു നിയുത്തുക്കളിലൂെട, ശോലയിലിരിയ്ക്കുന്ന ഹവിർദ്ദോതോവി

െന്റ അടുക്കൽ യോഗത്തിെന്നഴുന്നള്ളോറുണ്ട�ല്ലോ: നല്ല അന്ന�ത്തോടുകൂടിയ ധനം

ഞങ്ങൾക്കുതരിക; പുത്രൻ, ഗവോശ്വസമ്പത്ത് എന്നിവയും തരിക! (3)
യോവചിലർ വോയുവിെനയും ഇന്ദ്രെനയും സംതൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു�വോ, ജോഗതം

െചോല്ലി ശത്രുവിെന സംഹരിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ �സ്തോതോക്ക�ളോടുകൂടി ഞങ്ങൾ യുദ്ധ

ത്തിൽ ശത്രുഭടന്മോെര ആൾക്കോെരെക്കോണ്ടു കീഴമർത്തിച്ചു �വരികെള വധിയ്ക്കുമോ

റോകണം! (4)
വോ�യോ,അങ്ങ്നൂറുമോയിരവും നിയുത്തുക്കളിലൂെട,ഞങ്ങളുെടഹിംസോരഹിത

മോയ യോഗത്തിൽ വന്നു�ചർന്നോലും; ഈ സവനത്തിൽ മത്തു പൂണ്ടോലും. നിങ്ങൾ

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 92.
1. അന്നം–�സോമം.
2. മധു–മധുര�സോമം.
4. ജോഗതം–ജഗതീച്ഛന്ദോസ്സിലുള്ളസോമസൂക്തം.
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സൂക്തം 93.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ �ദവത.

ശത്രുഹന്തോക്കളോയഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, ഒരുപരിശുദ്ധമോയപുതു�സ്തോത്രംനിങ്ങൾ

ഇ�പ്പോൾ െവക്കം �കൾക്കണം: സുഖോഹ്വോതവ്യരോയ നിങ്ങളിരുവെരയും ഞോൻ

�പർത്തു�പർത്തു വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ. ആ നിങ്ങൾ കോമയമോനന്ന് അ�പ്പോൾത്ത

െന്നബലം നല്കുവിൻ. (1)
ഒപ്പം വളർന്ന, െകല്പുെകോണ്ടു തഴയ്ക്കുന്ന, �സവനീയരോയ നിങ്ങൾ ഒരു ബലം

തെന്നയോയിരുന്നുവ�ല്ലോ; ധനത്തിെന്റയും വളെര �ഭോജ്യത്തിെന്റയും ഉടമസ്ഥരോയ

നിങ്ങൾ ധർഷകമോയഅന്നം ധോരോളം തന്നരുളുവിൻ! (2)
യോവചില ഹവിഷ്മോന്മോരോയ �മധോവികൾ തിരുവുള്ളമിച്ഛിച്ചു, ബുദ്ധിയോൽ യോ

ഗത്തി�ലർെപ്പടുന്നു�വോ; അ �നതോക്കന്മോർ, കുതിരകൾ �പോർക്കളത്തിെലന്ന�പോ

െല െപരുമോറി, ഇന്ദ്രോഗ്നികെള �പർത്തു�പർത്തുവിളിയ്ക്കുന്നു. (3)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, തിരുവുള്ളമിച്ഛിയ്ക്കുന്ന �മധോവി, മുമ്പുത�ന്ന �ന�ടണ്ടിയിരുന്ന

പുകഴ്ന്നസമ്പത്തിനോയി സ്തുതികൾ പോടുന്നു: വൃത്രഘ്ന�ര, വജ്രിക�ള, നിങ്ങൾപുതിയ

ധനങ്ങൾെകോണ്ടു് ഞങ്ങെള തഴപ്പിച്ചോലും! (4)
തമ്മിൽആർത്തലറി, �ദഹബലത്തോൽ മത്സരിച്ചു െപോരുതുന്ന െപരിയ ഇരു

കൂട്ടെരന്ന�പോെല, നിങ്ങൾഅ�ദവകോമന്മോെര �ദവകോമന്മോെരെക്കോണ്ടും, �സോമം

പിഴിയോത്തവെര പിഴിഞ്ഞവെരെക്കോണ്ടും യുദ്ധത്തിൽ െകോല്ലിയ്ക്കണം! (5)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള,ഞങ്ങളുെടഈപിഴിഞ്ഞ�സോമത്തിന്നുത�ന്നനിങ്ങൾ മോനം

െതളിയുമോറു് വെന്നത്തിയോലും; ഞങ്ങെള െവടിയരു�ത! നിങ്ങെള ഞോൻ വളെര

അന്നങ്ങൾെകോണ്ടു് ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുത്തുന്നു. (6)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ഈ ഹവിസ്സുെകോണ്ടുജ്ജ്വലിച്ചിട്ടു, മിത്ര�നോടും വരുണ�നോടും

ഇന്ദ്ര�നോടും പറയണം: ഞങ്ങൾഎങ്ങോനുംപിഴെചയ്തു�പോയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ,അതിൽ

നിന്നുഭവോൻവഴി�പോെല രക്ഷിയ്ക്കണം;അതു്അര്യമോവു്,അദിതിഎന്നിവരുംവിടുർ

ത്തെട്ട! (7)
അ�ഗ്ന, ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ശീഘ്രം അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽനിന്ന്

അന്നങ്ങൾ ഒപ്പം �നടുമോ റോകണം: ഇന്ദ്രനും വിഷ്ണുവും മരുത്തുക്കളും ഞങ്ങെള ത്യ

ജി�ച്ചയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 93.
1. കോമയമോനൻ–യജമോനൻ.
2. ഒരുബലം–ശത്രുനോശനമോയ ശക്തി. ധർഷകം–ശത്രുക്കെളആക്രമിയ്ക്കുന്നതു്.

3. തിരുവുള്ളം—ഇന്ദ്രോഗ്നിപ്രസോദം.
4. �മധോവി–വസിഷ്ഠൻ, ഞോൻ.
5. ഇരുകൂട്ടെരന്ന�പോെല–രണ്ടു�സന്യങ്ങളിൽഅശക്തെര ശക്തർ�പോെല.

6. അന്നങ്ങൾ–ഹവിസ്സുകൾ.
7. പറയണം–‘ഇയ്യോൾ നമ്മുെടആളോണു്, രക്ഷണീയനോെണ’ന്നു്. അതു്–പിഴ.
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സൂക്തം 94.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ �ദവത. (‘തോ

മരക്കണ്ണൻ’�പോെല.)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങെളക്കുറി–

ച്ചുന്നത�സ്തോത്രെമോന്നിതോ,

ഇന്നുതിമോങ്കൽനിന്നുണ്ടോയ്, കോറിൽ–

നിെന്നോരു മഴ�പോല�വ. (1)

നോഥന്മോർ നിങ്ങളിന്ദ്രോഗ്നിക�ള,

�സ്തോതോവിൻ വിളി �കൾക്കുവിൻ;

ആദരിയ്ക്കുവിൻ �സ്തോത്രവും; ഫ�ലോ–

�പതമോക്കുവിൻ, കർമ്മെത്ത! (2)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, �നതോക്കന്മോ�ര,

നിന്ദ�യ്ക്കോ, നീചവൃത്തി�യ്ക്കോ,

െപോല്ലോപ്പു�പശലി�ന്നോ കീെഴ്പടു–

െത്തോ�ല്ല, ഭവോന്മോെരങ്ങെള! (3)

ഇന്ദ്രന്നുെമങ്ങളഗ്നിയ്ക്കുമയ–

യ്ക്കുന്നു, വമ്പിച്ച ഹവ്യവും,

സുഷ്ഠു�സ്തോത്രവും, കർമ്മവും, �ദോഷോ–

സ്പൃഷ്ടമോം വോക്കും രക്ഷയ്ക്കോയ്. (4)

ആരണ്ടു�പെര�യവം പുകഴ്ത്തി–

�പ്പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ, ധീമോന്മോർ

അ�ന്യോന്യം തിക്കിനിന്ന�നകം�പ–

രന്നലബ്ധിയ്ക്കും രക്ഷയ്ക്കും! (5)

അബ്ഭവോന്മോെരയോഹ്വോനംെചയ്  വൂ,

കല്പിതോന്നരോയ് �സ്തോത്രത്തോൽ,

അധ്വരോപ്തിയ്ക്കുമർത്ഥലബ്ധിയ്ക്കും

സ്തുത്യഭിരതന്മോെരങ്ങൾ. (6)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, മോറ്റോെരയമ–

ർത്തുന്നവർ നിങ്ങെളങ്ങൾക്കോയ്

അന്നവും െകോണ്ടുവന്നോലും; ദു�ഷ്പർ

തുന്നു�വോ�നെശോെല്ല,ങ്ങളിൽ! (7)

ഏെതോരു ശത്രുമോനുഷെന്റയും

ബോധഞങ്ങെളത്തീെണ്ടോ�ല്ല:

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു

തന്നരു�ളണം, സൗഖ്യെത്ത! (8)

െപോൻനിര, തുരംഗങ്ങൾ, �ഗോവുക–

െളന്നിവ �ചരും സ്വെത്തങ്ങൾ
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ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങ�ളോടർത്ഥി–

യ്ക്കുന്നെതങ്ങൾക്കുകിട്ടോവൂ! (9)

�സോമം പിഴിഞ്ഞുെവച്ചു, സപര്യോ–

കോമരോകിയ �നതോക്കൾ

ആഹ്വോനംെചയ്യുന്നുണ്ട�ല്ലോ, പ്രശ–

സ്തോശ്വരോമിന്ദ്രോഗ്നികെള. (10)

ഉക്ഥങ്ങളോലും �സ്തോത്രങ്ങളോലു–

മുദ്�ഘോഷവി�ശഷത്തോലും

�സവിയ്ക്കെപ്പടുന്നുണ്ട�ല്ലോ, ഹർഷം

തോവുമീ വൃത്രഹന്തോക്കൾ. (11)

ദുർവോദി, െകല്പൻ, ക�യ്യറിത്തി�ന്മോൻ,

ദുർവിജ്ഞ–നിമ്മട്ടു�ള്ളോെന

തച്ചുടയ്ക്കുവിന,സ്ത്രത്തോൽ നിങ്ങൾ–

തച്ചുടയ്ക്കുവിൻ, കുംഭെത്ത! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 94.
1. ഇന്നുതിമോൻ=ഈ �സ്തോതോവ്, വസിഷ്ഠൻ.

2. ഫ�ലോ�പതം=ഫല�ത്തോടു �ചർന്നതു്.

3. നീചവൃത്തി=നികൃഷ്ടത.

4. വോക്കു്—സ്തുതി.
6. കല്പിതോന്നരോയ്–ഹവിെസ്സോരുക്കി. അധ്വോരോപ്തി=യജ്ഞസിദ്ധി. അർത്ഥലബ്ധി=

ധനലോഭം. സ്തുത്യഭിരതന്മോർ=സ്തുതിതൽപരന്മോർ.

7. ദു�ഷ്പർ തുന്നു�വോൻ–�ദോഷം ചുമത്തുന്നവൻ. ഏെശോല്ല–കീഴടക്കോൻ ശക്തനോകരു

തു്.

9. തുരംഗങ്ങൾ=കുതിരകൾ.
10. സപര്യോകോമർ=പരിചരണതൽപരന്മോർ. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. പ്രശസ്തോശ്വർ
–നല്ല കുതിരകളുള്ളവർ.

11. ഉദ്�ഘോഷവി�ശഷം–മറ്റു �സ്തോത്ര�ഘോഷം. വൃത്രഹന്തോക്കൾ–ശത്രുക്കെള െകോല്ലുന്ന
ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ.

12. ദുർവോദി–�ദോഷം ചുമത്തുന്നവൻ. െകല്പൻ–െകല്പുമൂലം ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നവൻ. ദുർവി

ജ്ഞൻ–ദുർവിനീതൻ. അസ്ത്രം–ആയുധം. കുംഭെത്ത തച്ചുടയ്ക്കുവിൻ–കുടം തച്ചുടയ്ക്കുന്ന

തു�പോെല, ദുഷ്ടെന നശിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.
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സൂക്തം 95.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; സരസ്വതി �ദവത.

ഒരിരിമ്പുപുരി�പോെല ധോരയിത്രിയോയഈസരസ്വതീനദിധോരകമോയ തണ്ണീ

�രോ�ടപ്രവഹിയ്ക്കുന്നു–മഹിമോവുെകോണ്ടുമറ്റോപഗകെളെയല്ലോംഅടിെപടുത്തി, ഒരു

�തർവീഥി�പോെല നടെകോള്ളുന്നു. (1)
നദികളിൽെവച്ചു വിശുദ്ധയോയി, മലകളിൽനിന്നു സമുദ്രംവെര ഗമിയ്ക്കുന്ന,

അ�നകജീവജോലത്തിന്നു സമ്പത്തരുളുന്ന, ഏകയോയ സരസ്വതി ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞു,

നോഹുഷന്നുപോലും െനയ്യും ചുരത്തിെക്കോടുത്തു! (2)
മനുഷ്യഹിതനോയി വൃഷോവോയി വർഷിതോവോയ യോെതോരു ശിശുയജനീയക

ളോയ �യോഷിത്തുകളുെട ഇടയിൽ വളരുന്നു�വോ, അവൻ ഹവിർദ്ധനന്മോർക്കുബല

വോെന െകോടുക്കുന്നു; �നട്ടത്തിന്നോയി ശരീരം �തോർത്തിത്തുടയ്ക്കുന്നു! (3)
നമസ്കരണീയർ മുട്ടിമടക്കി െചല്ലുന്ന, നിത്യധനയോയ, സഖികെളക്കോൾ മീെത

യോയ, ആ സുഭഗയോയ സരസ്വതി ഈ യജ്ഞത്തിൽ നമ്മുെട (�സ്തോത്രം) പ്രീതി

�യോെട �കട്ടരുളെട്ട! (4)
സരസ്വതി, ഞങ്ങൾഇവ �ഹോമിച്ചു ഭവതിെയ നമസ്കരിയ്ക്കുന്നു: ഭവതി �സ്തോത്രം

�കട്ടോലും. ഞങ്ങൾ ഭവതിയുെട പ്രിയതരമോയ സുഖത്തിലിരുത്തെപ്പട്ട്, ഒരോശ്രയവൃ

ക്ഷെത്തയന്ന�പോെല (ഭവതിെയ) �സവിയ്ക്കുമോറോകണം! (5)
സുഭ�ഗ, സരസ്വതി, ഇതോ, വസിഷ്ഠൻ ഭവതിയുെട യജ്ഞത്തിെന്റ ഇരുവോതി

ലുകൾ തുറക്കുന്നു: ശൂഭ്രവർ�ണ്ണ, വർദ്ധിച്ചോലും; �സ്തോതോവിന്നു് അന്നം തന്നോലും. നി

ങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങവെള! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 95.
1. ധോരയിത്രി=ധരിയ്ക്കുന്നവൾ, ഭോരവോഹിനി. ആപഗകൾ=നദികൾ. �തർവീഥി�പോ
െല—വിശോലയോയി.

2. ആയിരംെകോല്ലെത്തയ്ക്കു് ഒരുയോഗം തുടങ്ങിയ നോഹുഷെനന്ന രോജോവിനോൽപ്രോർത്ഥി

തയോയസരസ്വതീനദിഅ�ദ്ദഹത്തിന്ന്ആകോലെത്തയ്ക്കു �വണ്ടു�വോളം പോലും െനയ്യും

െകോടുത്തു. ഇതോണു്,ഈ ഋക്കിൽ പറയുന്നതു്: അറിഞ്ഞ്–പ്രോർത്ഥനയറിഞ്ഞ്.

3. സരസ്വോൻ എന്ന മധ്യസ്ഥോനവോയുവിെനപ്പറ്റി: വർഷിതോവു്=അഭീഷ്ടവർഷി. ശി

ശു–ജനനസമയത്തു കൃശനോയി കോണെപ്പടുന്ന സരസ്വോൻ. �യോഷിത്തുകൾ–

സ്വപത്നിമോരോയ തണ്ണീരുകൾ. ബലവോെന–ബലവോനോയ പുത്രെന. �നട്ടം–

ധനോർജ്ജനം. ശരീരം–ഹവിർദ്ധനന്മോരുെട, യജമോനരുെട �ദഹം. �തോർത്തിത്തുട

യ്ക്കുന്നു–െവടുപ്പും െകല്പുമുള്ളതോക്കുന്നുഎന്നുസോരം; എന്നോല�ല്ല, ധനോർജ്ജനത്തിന്നു

�ശഷിയുണ്ടോകൂ?

4. നമസ്കരണീയർ–�ദവന്മോർ. മുട്ടുമടക്കി െചല്ലുന്ന–�ദവന്മോർ�പോലും വണങ്ങിെക്കോണ്ടു്
സമീപിയ്ക്കുന്ന; വന്ദ്യർക്കും വന്ദനീയഎന്നർത്ഥം. സഖികൾ–മറ്റുനദികൾ.

5. ഇവ–ഹവിസ്സുകൾ. ഒരോശ്രയവൃക്ഷെത്ത–പക്ഷികെളന്ന�പോെല.

6. തുറക്കുന്നു–യജ്ഞംആവിഷ്കരിക്കുന്നുഎന്നർത്ഥം. �സ്തോതോവിന്ന്–എനിയ്ക്കു്. നിങ്ങൾ

–സരസ്വതിയും മറ്റു നദികളും.
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സൂക്തം 96.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ബൃഹസ്പതിയും സ�തോബൃഹതിയും പ്രസ്തോരപംക്തിയും ഗോയത്രി

യും ഛന്ദസ്സുകൾ; സരസ്വതിയും സരസ്വോനും �ദവത.

വസിഷ്ഠ, നദികളിൽെവച്ചു ബലവതിെയക്കുറിച്ചു് നീ വലിയ �സ്തോത്രം പോടുന്നു

ണ്ട�ല്ലോ. വോനൂഴികളിൽ വോഴുന്നസരസ്വതിെയത്ത�ന്ന നീ നല്ല സ്തുതികൾെകോണ്ടു

പൂജിച്ചുെകോള്ളുക! (1)
ശുഭ്രവർ�ണ്ണ, നിന്തിരുവടിയുെട മഹിമോവിനോലോണ�ല്ലോ, മനുഷ്യർക്ക് ഇരുത

രം അന്നങ്ങൾ കിട്ടുന്നതു് ആ മരുത്സഖയോയ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചോലും;

ഹവിഷ്മോന്മോർക്കു് ധനം തന്നോലും! (2)
മംഗളയോയ സരസ്വതി മംഗളംത�ന്ന വരുത്തെട്ട: നന്ദിത ഗമനയോയ അന്ന

വതി �സ്തോത്രം �കട്ടരുളെട്ട; ജമദഗ്നിയോെലന്ന�പോെല പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്ന തന്തിരുവടി

വസിഷ്ഠന്നനുരൂപമോംവണ്ണം സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്യെട്ട! (3)
പത്നിെയയും പുത്രന്മോെരയും ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്നു �ശോഭനദോനരോയി

സമീപിച്ചു സരസ്വോ�ന വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (4)
സരസ്വോ�ന, മഴ െപയ്യുന്നവയോണ�ല്ലോ, അങ്ങയുെട മധുരജലങ്ങൾ; അവ

െകോണ്ടു ഭവോൻഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചോലും! (5)
സരസ്വോെന്റ സർവദർശനീയമോയ തടിച്ച സ്തനെത്തഞങ്ങൾആസ്വോദിയ്ക്കുമോ

റോകണം; സന്തതി, അന്നം എന്നിവെയയും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 96.
1. വസിഷ്ഠൻ ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു:

2. ഇരുതരം–ദിവ്യവും ഭൗമവുമോയ. മരുത്സഖ=മരുത്തുക്കൾ (മധ്യമസ്ഥോന�ദവകൾ)

ആകുന്നസഖോക്ക�ളോടുകൂടിയവൾ.

3. പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്ന–വസിഷ്ഠനോൽ.
6. സ്തനം–�മഘം, മഴ, സന്തതി, അന്നം എന്നിവെയസരസ്വോൻ തന്നരുളെട്ട.
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സൂക്തം 97.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രോബ്രഹ്മണസ്പതികളും ഇന്ദ്രോബൃഹ

സ്പതികളും ബൃഹസ്പതിയും �ദവത.

യോെതോന്നിൽ �ദവകോമന്മോരോയ �നതോക്കൾഇമ്പംെകോള്ളുന്നു�വോ; യോെതോ

ന്നിൽ �സോമം ഇന്ദ്രന്നോയി പിഴിയുന്നു�വോ; ഭൂമിയുെട �നതൃസദനമോയആ യജ്ഞ

ത്തിൽ മത്തുപിടിപ്പോൻ (ഇന്ദ്രൻ) സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു മു�മ്പ വെന്നത്തെട്ട, പള്ളിക്കു

തിരകളും! (1)
സഖോക്ക�ള, നമുക്കു ദിവ്യങ്ങളോയ രക്ഷകൾ വരിയ്ക്കോം: ബൃഹസ്പതി നമ്മുെട

(ഹവിസ്സു) �കെക്കോള്ളും. ദൂരത്തുനിന്നു (െകോണ്ടുവന്നു്) അച്ഛൻ�പോെല നമുക്കു

തരുന്നആവൃഷോവിന്ന് അനപരോധരോയിത്തീരണം, നമ്മൾ! (2)
ആ മികച്ച, �ശോഭനസുഖനോയ ബ്രഹ്മണസ്പതിെയത്തെന്ന നമ�സ്സോടും ഹവി

�സ്സോടുംകൂടി ഞോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. �ദവോർഹമോയ �സ്തോത്രം മഹോനോയ ഇന്ദ്രങ്കെല

ത്തെട്ട: �സ്തോതോക്കന്മോരുെട മന്ത്രത്തിെന്റഅരചനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്നു! (3)
വിശ്വവ�രണ്യനോയ, ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ട ബൃഹസ്പതി നമ്മുെട �വദി�മൽ വന്നി

രിയ്ക്കെട്ട: അവിടുന്നു ധനത്തിലും നല്ല വീര്യത്തിലുമുള്ളഅഭിലോഷം നിറ�വറ്റെട്ട; ഉപ

ദ്രവമിയന്ന നെമ്മ നിർബോധരോക്കി മറുകരയണയ്ക്കെട്ട! (4)
ആജീവനപര്യോപ്തമോയ അന്നം നമുക്കു്ഈപുരോതനരോയ �ദവന്മോർ തരുമോ

റോകണം: പരിശുദ്ധ�സ്തോത്രനും, ഗൃഹികൾക്കു യജനീയനും, നിസ്സപത്നനുമോയ ബൃ

ഹസ്പതിെയ നോം വിളിയ്ക്കുക! (5)
ആപോർപ്പിടവും തറവോടുമുള്ളബലവോനോയബൃഹസ്പതിെയ, കരുത്തുംകോന്തി

യും–സൂര്യെന്നോപ്പം വിളങ്ങുന്ന വടിവും–പൂണ്ടു് ഒപ്പം വലിയ്ക്കുന്ന കുതിരകൾ െകോണ്ടു

വരെട്ട! (6)
ആബൃഹസ്പതി പവിത്രനും പോവനനുമോകുന്നു;അവിടുന്നു് കനകോയുധനും, ഗമ

നശീലനും, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനുമോകുന്നു; നല്ല പോർപ്പിടമുള്ളആ ദർശനീയൻ സഖോക്കൾ

ക്കുവളെരഅന്നം കല്പിച്ചുെകോടുക്കും! (7)
അമ്മമോരോയ ദ്യോവോപൃഥിവീ�ദവികളോൽ വളർത്തെപ്പട്ടവനോകുന്നു, മഹോ

നോയ ബൃഹസ്പതി: സഖോക്ക�ള, നിങ്ങളും ഈ വർദ്ധനീയനോയ �ദവെന വർദ്ധി

പ്പിച്ചോലും; മികച്ച അന്നത്തിനോയി, സു�ഖന ഇറങ്ങോവുന്നവയും സു�ഖന കടക്കോവു

ന്നവയുമോയ ജലങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം തരും! (8)
ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, ഇതോ, നിങ്ങൾക്ക്–അങ്ങയ്ക്കും വജ്രപോണിയോയ ഇന്ദ്രനും–

ഒരു �ശോഭനമോയ മന്ത്ര�സ്തോത്രം രചിയ്ക്കെപ്പട്ടു: നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ;

വളെര സ്തവങ്ങൾ െചവിെക്കോള്ളുവിൻ; �സവക�രോെടറ്റടുക്കുന്ന�വരികെള നശി

പ്പിയ്ക്കുവിൻ! (9)
ബൃഹസ്പ�ത, നിങ്ങൾ–അങ്ങുംഇന്ദ്രനും–വിണ്ണിലും മന്നിലുമുള്ളസമ്പത്തിെന്റ

ഉടമസ്ഥരോണ�ല്ലോ:പുകഴ്ത്തുന്ന �സ്തോതോവിന്നുധനം തരുവിൻ; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽ

പ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 97.
1. �നതൃസദനം–�നതോക്കളുെട �മളനസ്ഥലം; �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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2. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: തരുന്ന–ധനം.
3. അവിടുന്നു്–ഇന്ദ്ര�നോ, ബ്രഹ്മണസ്പതി�യോ.
4. അഭിലോഷം–നമ്മുെട. മറുകര–ശത്രുക്കളുെട അപ്പുറം.
5. ആ–പുകഴ്ന്ന.

8. വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും–സ്തുതികൾെകോണ്ടു വളർത്തിയോലും.

9. കർമ്മങ്ങൾ–ഞങ്ങളുെട. �സവക�രോടു്–ഞങ്ങ�ളോടു്.
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സൂക്തം 98.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; തൃഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രോബൃഹസ്പതികളും �ദവത.

അധ്വര്യുക്ക�ള, ജനങ്ങളിൽെവച്ചു �ശ്രഷ്ഠനോയ ഇന്ദ്രന്നു നിങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന

�സോമനീർ �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ: ദൂരസ്ഥമോയ �പയവും ഗൗരമൃഗെത്തക്കോ�ളെറ അറിയു

ന്ന തന്തിരുവടി എ�പ്പോഴും �സോമം പിഴിയുന്നവെന�ത്തടിെച്ചല്ലും! (1)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ മുമ്പു യോെതോരു �ശോഭനോന്നം തിരുവയറ്റിലോക്കി�പ്പോന്നു�വോ,

അതു നോളിൽ നോളിൽ കുടിപ്പോൻ അങ്ങ് കോംക്ഷിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; കോമയമോനനോയ

ഭവോൻ ഹൃദയംെകോണ്ടും മനസ്സുെകോണ്ടും സ്വീകരിച്ചു, െകോണ്ടുവന്നുെവയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള

�സോമം കുടിച്ചോലും! (2)
ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നുജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്നെകല്പിന്നോയി �സോമം നുകർന്നു: അമ്മ

പറകയുണ്ടോയി, അങ്ങയുെട മഹത്വം. അങ്ങ് വിശോലമോയ അന്തരിക്ഷം നിറച്ചു; യു

ദ്ധംെകോണ്ടു �ദവന്മോർക്കു ധനമുണ്ടോക്കി! (3)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു് വലിയഊറ്റക്കോ�രോടു് െപോരുതിയ്ക്കുകയോെണങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ

�കെക്കോണ്ടുതെന്നആഹിംസകെരഅമർത്തും; അതല്ലോ, �നതോക്കളോൽപരിവൃ

തനോയി ഭവോൻതെന്ന െപോരുതുകയോെണങ്കിൽ, നല്ല യശസ്സുളവോക്കുന്നആയുദ്ധ

ത്തിൽഞങ്ങൾ ഭവോനോൽ വിജയം �നടും! (4)
ഇന്ദ്രൻപണ്ടുെചയ്തവയും, മഘവോവിെന്റനൂതനകർമ്മങ്ങളുംഞോൻ വർണ്ണിച്ചു.

അ�ദ്ദഹം അസുരമോയകെള അമർത്തി; അ�തോ�ട �സോമം അവിെടയ്ക്കു കൂടുതലോ

യി! (5)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെടതെന്നയോണു്, പ്രോണിഹിതമോയഈ �ലോകെമല്ലോം: അവി

ടുന്നു സൂര്യ�തജസ്സുെകോണ്ടു �നോക്കി�പ്പോരുന്നു. അവിടുെന്നോരോളോണു്, �ഗോപതി–

സർവ�ഗോക്കളു�ടയും പതി; അവിടുന്നുഞങ്ങൾക്കുധനം തരുമോറോകണം! (6)
ബൃഹസ്പ�ത, നിങ്ങൾ–അങ്ങുംഇന്ദ്രനും–വിണ്ണിലും മന്നിലുമുള്ളസമ്പത്തിെന്റ

ഉടമസ്ഥരോണ�ല്ലോ: പുകഴ്ത്തുന്ന �സ്തോതോവിന്നു ധനം തരുവിൻ; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തി

യോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 98.
3. അമ്മ പറകയുണ്ടോയി–മുൻമണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടു്. നിറച്ചു–സ്വ�തജസ്സുെകോണ്ട്. യുദ്ധം

െകോണ്ട്–ശത്രുക്കെള ജയിച്ചു്.

4. �നതോക്കൾ–മരുത്തുക്കൾ. ഭവോനോൽ–ഭവോെന്റസോഹോയ്യത്തോൽ.

5. കൂടുതലോയി–�സോമ�ത്തോടു് അസോധോരണസംബന്ധമുളവോയി.

6. �നോക്കി�പ്പോരുന്നു–�ലോകെത്ത.



304 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 6]

സൂക്തം 99.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വിഷ്ണുവും ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്കളും �ദവത.

കണക്കിൽക്കവിഞ്ഞതിരു�മവളർച്ച പൂണ്ടവ�ന, വി�ഷ്ണോ, അങ്ങയുെട മഹി

മോവു് അളക്കോവുന്നതല്ല: അങ്ങയുെട രണ്ടു �ലോക�മ–പൃഥിവിയും അന്തരിക്ഷവു�മ

–ഞങ്ങൾഅറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ; �ദവ, അപ്പുറം അങ്ങ�യ്ക്കഅറിഞ്ഞുകൂടു! (1)
�ദവ, വി�ഷ്ണോ, നിന്തിരുവടിയുെട മഹിമോവിെന്റ അകന്ന അറ്റം ജനിയ്ക്കുന്നവ

�നോ ജനിച്ചവ�നോ കെണ്ടത്തില്ല: നിന്തിരുവടി ദർശനീയമോയ വലിയ വിണ്ണുലകം

ഉയർത്തിയുറപ്പിച്ചു; ഭൂമിയുെട കിഴ�ക്കദ്ദിക്കും തങ്ങിനിർത്തി! (2)
മനുഷ്യന്നുെകോടുപ്പോൻഅന്നങ്ങെളയും �ഗോക്കെളയുംനല്ലപുല്ലുകെളയുംവഹി

ച്ചു�പോന്നഈവോനൂഴികെള വി�ഷ്ണോ, അവിടുന്നു് ഇരുമട്ടിൽ തോങ്ങി നിർത്തി; മന്നി

െനഎമ്പോടും മലകൾെകോണ്ടുറപ്പിച്ചു! (3)
�നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾ സൂര്യെനയും ഉഷസ്സിെനയും അഗ്നിെയയും െവളിെപ്പടു

ത്തി, യഷ്ടോവിന്നു മഹത്തോയ �ലോകം കല്പിച്ചു; വൃഷശിപ്രെനന്ന വിധ്വംസകെന്റ മോ

യകെള യുദ്ധങ്ങളിൽ നശിപ്പിച്ചു! (4)
ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ശംബരെന്റ ഉറപ്പുറ്റ െതോണ്ണൂെറ്റോമ്പതു പുരികൾ

തകർത്തു; വർച്ചിഎന്നഅസുരെന്റഎതിരറ്റനൂറോയിരംവീരന്മോെരയുംകൂട്ടെത്തോെട

െകോന്നു! (5)
ഈമഹത്തോയസ്തുതിആ വിശോലവിക്രമരും ബലവോന്മോരുമോയ മഹോന്മോെര

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെട്ട: വി�ഷ്ണോ, ഇന്ദ്ര, നിങ്ങൾക്കുഞോൻയജ്ഞങ്ങളിൽ �സ്തോത്രംഅർപ്പി

ക്കുന്നു; നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിൽഅന്നം െപരുപ്പിച്ചോലും! (6)
വി�ഷ്ണോ, അങ്ങയ്ക്കു ഞോൻ വഷ്ട്കോരം ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നു: ശിപിവിഷ്ട, അങ്ങ് എെന്റ

ഈഹവിസ്സു�കെക്കോണ്ടോലും. എെന്റ നല്ലസ്തുതിവോക്യങ്ങൾഅങ്ങെയ വളർത്ത

െട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 99.
1. മഹിമോവു്–മൂന്നടിെകോണ്ടു മുപ്പോരളന്നതു്.

3. ഇരുമട്ടിൽ–�ദ്യോവു കീ�ഴ്പോട്ടും, ഭൂവു �മ�ല്പോട്ടും �നോക്കുമോറു്.
4. �ലോകം–സ്വർഗ്ഗം. വൃഷശിപ്രൻ–ഒരസുരൻ.
5. വീരന്മോർ–ഭടന്മോർ.
6. െപരുപ്പിച്ചോലും–ഞങ്ങൾക്കു്.
7. ശിപിവിഷ്ട–രശ്മികൾ �ചർന്നവ�ന, �തജസ്വിൻ.
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സൂക്തം 100.

വസിഷ്ഠൻ; ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വിഷ്ണു �ദവത.

ആർഉരു�ഗയനോയവിഷ്ണുവിന്ന് (ഹവിസ്സു)നല്ക�മോ;ആർഇത്രയും�പ്പോന്നമനു

ഷ്യഹിതെന കൂെടെചല്ലുന്ന �സ്തോത്രംെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുകയും പരിചരിയ്ക്കുകയും െചയ്യു

�മോ; ആ മനുഷ്യൻ ഇച്ഛിച്ച ധനം �നടൂം! (1)
വി�ഷ്ണോ, കി�ട്ടണ്ടതു കിട്ടിയ്ക്കുന്നവ�ന, അങ്ങ് വിശ്വജനീനവും നിരവദ്യവുമോയ

നന്മനസ്സരുളിയോലും: ഞങ്ങൾ വഴി�പോെല �ന�ടണ്ടുന്ന, വളെര�പ്പെര ആഹ്ലോദി

പ്പിയ്ക്കുന്ന, അശ്വയുക്തമോയ ഭൂരിസമ്പ�ത്തോടു �ചരെട്ട! (2)
ഈ�ദവൻ ഒരുനൂറൂരശ്മികളുള്ള �ലോകങ്ങെള മഹിമോവിനോൽ മൂന്നടിെകോണ്ട

ളന്നുവ�ല്ലോ. വളർന്നവെനക്കോൾ വളർന്നവനോയ വിഷ്ണു നമ്മുെട സ്വോമിയോയി വര

െട്ട; തിളങ്ങുന്ന ഒന്നോണ�ല്ലോ,ഈപ്രവൃദ്ധെന്റ തിരുനോമം! (3)
�ദവകൾക്കുപോർക്കോൻെകോടുക്കോന�ത്ര, വിഷ്ണുഈ�ലോകെമല്ലോംഅളന്നത്.

തന്തിരുവടിെയസ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇളക്കം വരില്ല: സുജന്മോവോയഅവിടുന്നു വലിയ

പോർപ്പിടം കല്പിച്ചുെകോടുക്കും! (4)
ശിപിവിഷ്ട, അങ്ങയുെട ആ തിരുനോമെത്ത,ജ്ഞോതവ്യങ്ങളറിഞ്ഞ ഉടമസ്ഥ

നോയ ഞോൻ ഇ�പ്പോൾ കീർത്തിച്ചുെകോള്ളുന്നു: ഈ ഉലകിെന്റ അകലത്തു വസിയ്ക്കു

ന്നആവലിയവനോയ നിന്തിരുവടിെയഎളിയവനോയഞോൻ പുകഴ്ത്തിപ്പോടുന്നു. (5)
വി�ഷ്ണോ, ‘ഞോൻ ശിപിഷ്ടനോെണ’ന്ന�ല്ല, ഭവോൻ അരുളിെച്ചയ്തതു്; ആ �പര്

പറയോൻ െകോള്ളോ�മോ? ആതിരുവുരുഞങ്ങളിൽനിന്നു മറയ്ക്കരുതു്: മെറ്റോരുരൂപം

പൂണ്ടോണ�ല്ലോ, അങ്ങ് യുദ്ധത്തിൽ വന്നതു് ! (6)
വി�ഷ്ണോ, അങ്ങയ്ക്കു ഞോൻ വഷ്ട്കോരം ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നു: ശിപിവിഷ്ട, അങ്ങ് എെന്റ

ഈ ഹവിസ്സു �കെക്കോണ്ടോലും. എെന്റ നല്ല സ്തുതിവോക്യങ്ങൾ അങ്ങെയ വളർ

ത്തെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 100.
2. കിട്ടിയ്ക്കുന്നവ�ന–�സ്തോതോക്കൾക്ക്. അരുളിയോലും–ഞങ്ങളിൽ.
3. നോമത്തിനു രൂപെമന്നുംഅർത്ഥമുണ്ട്.

5. ഉടമസ്ഥൻ–ഹവിസ്സുകളുെട.

6. പെണ്ടോരിയ്ക്കൽ, വിഷ്ണു �വഷപ്രച്ഛന്നനോയി വസിഷ്ഠെന യുദ്ധത്തിൽ സഹോയിച്ചു.

ഇതറിഞ്ഞു വസിഷ്ഠൻ വിഷ്ണുവി�നോടു് പറയുന്നു: ആ �പര് പറയോൻ െകോള്ളോ

�മോ?–ശിപിവിശിഷ്ടൻ എന്നതിന്ന് അശ്ലീലമോയ ഒരർത്ഥമുണ്ടു്. ആ തിരുവുരു–

�വഷ്ണവരൂപം.

ആറോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: അഞ്ചോംഅഷ്ടകം
ഏഴോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 7 അനുവോകം 6
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സൂക്തം 101.

അഗ്നിപുത്രൻ കുമോര�നോ വസിഷ്ഠ�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; പർജ്ജന്യൻ �ദ

വത.

ഈ മധു ചുരത്തുന്നഅകിടിെന ഏവ കറക്കു�മോ, ആഅഗ്രം തിളങ്ങുന്ന മൂന്നു

വോക്കുകൾ നീ ഉച്ചരിയ്ക്കുക: ആ വൃഷഭൻ വത്സെനഓഷധികളുെട ഗർഭമോക്കിെക്കോ

ണ്ടു, ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന മുക്രയിടുന്നു! (1)
ആർഓഷധികെള, ആർ ജലങ്ങെള തഴപ്പിയ്ക്കു�മോ, ആർ ഉലകിെന്നല്ലം ഉടയ

വ�നോ; ആ �ദവൻ നമുക്കു മൂന്നുനിലയുള്ള ഗൃഹവും, �ത�ടണ്ടുന്ന �തജസ്സും തന്നരു

ളെട്ട! (2)
തന്തിരുവടിയുെട ഒരു രൂപം �പറു മോറിയ പയ്യോണു്; മെറ്റോരു രൂപം െപറ്റ

പയ്യും. ശരീരം യ�ഥഷ്ടമോക്കും, അവിടുന്നു്: അമ്മഅച്ഛങ്കൽനിന്നുതണ്ണീർ വോങ്ങുന്നു;

അതുെകോണ്ടു് അച്ഛനും, അതുെകോണ്ടുതെന്ന മക്കളും വളരുന്നു! (3)
എല്ലോബ്ഭവനവും മൂന്നു വിണ്ണുലകും ആരിൽ നില്ക്കുന്നു�വോ; ആരിൽനിന്നു ജലം

മൂന്നോയിപുറെപ്പടുന്നു�വോ;ആമഹോനുചുറ്റും �സക്തോക്കളോയമൂന്നുതരം �മഘങ്ങൾ

തണ്ണീർ െപോഴിയ്ക്കുന്നു! (4)
ഈ �സ്തോത്രം സ്വയംപ്രകോശനോയ പർജ്ജന്യന്ന് ഉള്ളുൽത്തട്ടെട്ട; അവിടുന്നു

സ്വീകരിയ്ക്കെട്ട. നമുക്കു സുഖകരമോയ മഴയുണ്ടോക�ട്ട; �ദവൻ രക്ഷിച്ചു�പോരുന്ന

സസ്യങ്ങൾഫലസമൃദ്ധങ്ങളോകെട്ട! (5)
ആവൃഷഭൻ വളെര�പ്പരിൽ �രതസ്സു തൂകുന്നു. അവങ്കലോണു്, ചരോചരങ്ങളുെട

ശരീരം. ആ ജലം എെന്ന നൂറ്റോണ്ടു ജീവിപ്പോൻ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽ

പ്പോലിപ്പിെന,െപ്പോഴുെമങ്ങെള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 101.
1. ഋഷി, ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: മധു–ജലം. അകിട്–�മഘം. അഗ്രം തിളങ്ങുന്ന–

പ്രണവപൂർവ്വകങ്ങളോയ. മൂന്നു വോക്കുകൾ–ഋഗ്യജ്ജൂസ്സോമസൂക്തങ്ങൾ; ഇവയോൽ പ്ര

സോദിച്ച പർജ്ജന്യൻ �മഘെത്തെക്കോണ്ടു് മഴ െപയ്യിയ്ക്കുെമന്നർത്ഥം. ആ വൃഷഭൻ–

വർഷിതോവോയ പർജ്ജന്യൻ. വത്സെന–�വദ്യുതോഗ്നിെയ. ഓഷധികളുെട ഗർഭമോ

ക്കിെക്കോണ്ടു്–സസ്യങ്ങളിൽ പ്ര�വശിപ്പിച്ചുെകോണ്ട്–മുക്രയിടുന്നു–ഇടിെവട്ടുന്നു; വൃഷ

ഭം (കോള) മുക്രയിടുമ�ല്ലോ.

2. ആ �ദവൻ–പർജ്ജന്യൻ.

3. �പറു മോറിയ പയ്യ് പോൽ െകോടുക്കില്ല�ല്ലോ; അതു�പോെല, െവള്ളമില്ലോത്തതോ

ണു്, പർജ്ജനുന്യെന്റ ഒരു രൂപം. െപറ്റ പയ്യും–െവള്ളമുള്ളതു്. യ�ഥഷ്ടമോക്കും–

നിർജ്ജലവുമോക്കും, സജലവുമോക്കും. അമ്മ–ഭൂവ്. അച്ഛൻ–�ദ്യോവ്. അതു ഹവിസ്സോ

യി കിട്ടി അച്ഛൻ (�ദ്യോവു) വളരുന്നു. അതുെകോണ്ടുതെന്ന–ആ തണ്ണീരിനോൽത്തെന്ന.

മക്കൾ–ഭൂവിെല പ്രോണികൾ.

4. മൂന്നോയി–കിഴ�ക്കോട്ടും, പടിഞ്ഞോട്ടും, കി�ഴ്പോട്ടുമോയി. �സക്തോക്കൾ–െവള്ളം പോറ്റു

ന്നവ. മൂന്നുതരം–പൗരസ്ത്യ–പോശ്ചോ�ത്യോ–ദീച്യങ്ങൾ.

5. �ദവൻ–പർജ്ജന്യൻ.

6. ഒരുകോള�പക്കളിൽ �രതസ്സു (ശുക്ലം)തൂകുന്നതു�പോെലപർജ്ജന്യൻവളെര�പ്പരിൽ

(ഓഷധികളിൽ) ജലം െപോഴിയ്ക്കുന്നു.ആ–പർജ്ജന്യൻ തന്ന.
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സൂക്തം 102.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; പർജ്ജന്യൻ �ദവത.

മഴെപയ്യിയ്ക്കുന്നഅന്തരിക്ഷപുത്രനോയപർജ്ജന്യെനപ്പറ്റി പോടുവിൻ: അ�ദ്ദഹം

നമുക്കു ഭക്ഷ്യം നല്കോൻ കനിയെട്ട! (1)
ഓഷധികൾക്കും �പക്കൾക്കും ബഡബകൾക്കും മനുഷ്യസ്ത്രീകൾക്കും ഗർഭ

മുൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, പർജ്ജന്യൻ! (2)
അ�ദ്ദഹത്തിനോയി,സ്വോ�ദറിയഹവിസ്സുവോയിൽ �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ: നമുക്കുപതി

വോയി അന്നം കല്പിച്ചുതരെട്ട! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 102.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്:
2. പർജ്ജന്യദത്തമോയ ജലത്തോലോണ�ല്ലോ. ഓഷധികൾക്കും മറ്റും സന്തോനമുണ്ടോകുന്ന

തു് !

3. വോയിൽ–�ദവന്മോരുെട മുഖമോയഅഗ്നിയിൽ.
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സൂക്തം 103.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; മണ്ഡുകങ്ങൾ �ദവത.

വ്രതമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നബ്രോഹ്മണർ�പോെല, ഒരോണ്ടു് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തവളകൾ പർ

ജ്ജന്യെന പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവോക്കുകൾ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നു! (1)
�തോൽത്തുരുത്തികൾ�പോെല ചുങ്ങി, െപോയ്കയിൽ കിടക്കുന്നഈതവളകൾ,

മഴെവള്ളം �ദഹത്തിൽ വീഴുന്ന�തോ�ട, കന്നുക�ളോടു �ചർന്ന�പക്കളുെട ഉമ്പവി

ളിെയ്ക്കോത്തശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചുതുടങ്ങും. (2)
വർഷോരംഭത്തിൽ മഴ െപയ്തോൽ, ദോഹിച്ചു െകോതിയ്ക്കുന്ന ഈ തവളകൾ

‘അക്ഖല’ എന്നു കരയുകയോയി–ഒന്നു ശബ്ദിയ്ക്കുന്ന മെറ്റോന്നിെന്റഅടുക്കൽ, മകൻ

അച്ഛങ്കെലന്ന�പോെല െചല്ലും. (3)
വർഷത്തോൽഹർഷം പൂണ്ടഇരുവരിൽ, ഒന്നു മെറ്റോന്നിെന പിന്തുടർന്നു പിടി

യ്ക്കുന്നു; മഴ�യറ്റു കുതിച്ചുചോടുന്ന ഒരു തവിട്ടുതവള ഒരു പച്ചത്തവള�യോടു സല്ലപിയ്ക്കു

ന്നു! (4)
ഈനിങ്ങളിൽ ഒന്നു മറ്റതിെന്റ വോക്കിെന, ശിഷ്യൻ ഗുരുവി�ന്റതിെനെയന്ന

�പോെല െചോല്ലുന്നു. െവള്ളത്തിൻമീെത ചോടുന്ന �ശോഭനവചനരോയ നിങ്ങളുെട മുഴ

ച്ചിരുന്ന �ദഹെമല്ലോം തഴച്ചുകഴിഞ്ഞു! (5)
ഇവയിൽഒന്നിെന്റഒച്ചപയ്യി�ന്റതു�പോെല; മെറ്റോന്നിെന്റഒച്ചആടി�ന്റതു�പോ

െല. ഒന്നു തവിട്ടുനിറത്തിൽ, മെറ്റോന്നു പച്ചനിറത്തിൽ ഇങ്ങെന നോനോരൂപെരങ്കി

ലും ഒ�ര�പർ വഹിയ്ക്കുന്നഇവ പ�ലടങ്ങളിലും ഒലിക്കൂട്ടിെക്കോണ്ടു െവളിെപ്പടുന്നു!(6)
തവളക�ള, അതിരോത്രെമന്ന �സോമയോഗത്തിൽ ബ്രോഹ്മണെരന്ന�പോെല,

നിറെപോയ്കയ്ക്കുചുറ്റുംനിലവിളി കൂട്ടുന്നനിങ്ങൾഒരോണ്ടിൽവർഷകോല ദിവസങ്ങളിൽ

പരെക്ക കോണോയിവരുന്നു. (7)
സോംവത്സരിക�സ്തോത്രം െചോല്ലുന്ന �സോമയുക്തരോയ ബ്രോഹ്മണർ �പോെല,

ഇവശബ്ദം മുതിർക്കുന്നു; ചിലവ,പ്രവർഗ്ഗ്യമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നഅധ്വര്യുക്കൾ�പോെലവിയർ

ത്തുെകോണ്ടു്, ഇ�പ്പോൾ മറവിൽനിന്നു െവളിയിൽ വരുന്നു. (8)
ഈ �നതോക്കൾ �ദവകളുെട ഏർപ്പോടിെന രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു–ഒരോണ്ടിെല

ഋതുക്കെള തട്ടിനീക്കുന്നില്ല; ഒരോണ്ടു തികഞ്ഞു മഴക്കോലം വന്നോൽ, �വനൽച്ചൂടിൽ

വലഞ്ഞഇവ വിടുതി �നടും (9)
പെയ്യോച്ചക്കോരനും,ആെടോച്ചക്കോരനും, തവിട്ടുനിറക്കോരനും, പച്ചനിറക്കോരനും

നമുക്കു ധനങ്ങൾ നല്കെട്ട; മഴക്കോലത്തു മണ്ഡൂകങ്ങൾ നൂറുനൂറു �ഗോക്കെള തരെട്ട;

ആയുസ്സും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുെട്ട! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 103.
1. ഈസൂക്തം ജപിച്ചോൽ മഴകിട്ടും: വ്രതം–സംവത്സരസത്രം. ഒരോണ്ടു്–ശരത്തുമുതൽ

വർഷർത്തുവെര. തവളകളുെട ശബ്ദം പർജ്ജന്യസ്തുതിയോക്കി കല്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

2. െപോയ്ക–�വനലിൽ െവള്ളം വറ്റിയ സരസ്സ്.
3. െകോതിയ്ക്കുന്ന–െവള്ളം കിട്ടോൻ. ‘അക്ഖല’–ശബ്ദോനുകരണം. ഒന്നു–ഒരു തവള.
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4. ഇരുവരിൽ–രണ്ടു തവളകളിൽ. തവിട്ടുതവള=തവിടിൻ നിറത്തിലുള്ള തവള. പച്ച–

പച്ചനിറം. സല്ലപിയ്ക്കുന്നു–രണ്ടിെന്റയും ഒച്ച ഒന്നു�പോെലയോകയോൽ, അതിന്നു സല്ലോ

പത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കയോണു്.

5. ഋഷി തവളക�ളോടോയി പറയുന്നു: വോക്കു്–ഒച്ച.
8. ഇവ–തവളകൾ. പ്രവർഗ്ഗ്യം–മഹോവീരെമന്ന കുലം പഴുപ്പിയ്ക്കൽ, മയക്കൽ. ഇ�പ്പോൾ

–മഴ െപയ്ക്ക�പ്പോൾ. മറവിൽനിന്നു്–അനങ്ങോെത കിടക്കുകയോയിരുന്ന മടയിൽനിന്നു്.

9. ഈ �നതോക്കൾ–മണ്ഡൂകങ്ങൾ. ഏർപ്പോടിെന—ഇന്ന ഋതുവിൽ ഇന്ന മോതിരി

എന്ന നിശ്ചയെത്ത. തട്ടിനീക്കുന്നില്ല–ഓ�രോ ഋതുവിന്നും വഴങ്ങുന്നു. വിടുതി �നടും–

മടയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങും.
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സൂക്തം 104.

വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്ര�സോമോദികൾ

�ദവത.

വൃഷോക്കളോയ ഇന്ദ്രോ�സോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ വളരുന്ന രോക്ഷസെര

തപിപ്പിയ്ക്കണം,ഹിംസിയ്ക്കണം,അടിച്ചമർത്തണം–മൂഢെരപിന്തിരിപ്പിയ്ക്കണം; ചുെട്ട

രിയ്ക്കണം; െകോല്ലണം; ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കണം; തിന്മന്മോെര ചടപ്പിയ്ക്കണം! (1)
ഇന്ദ്ര�സോമന്മോ�ര, കുറ്റം പറഞ്ഞുതട്ടി�ക്കറുന്നവെന നിങ്ങൾ കീഴമർത്തണം:

അവൻ, തിയ്യിൽ െവച്ച ചരു�പോെല തിളച്ചുകുറുകെട്ട. ‘ഇനിെയന്ത് ’‘ എന്നിങ്ങെന

നടക്കുന്ന �ഘോരോകോരെന, ബ്രോഹ്മണ �ദ്വഷിയോയ ഇറച്ചിതീനിെയ നിങ്ങൾ നിര

ന്തരമോയഅരിശത്തിന്നു ലക്ഷ്യമോക്കുവിൻ! (2)
ഇന്ദ്ര�സോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മികെളനിരോലംബമോയഇരുട്ടിൽെപ്പടുത്തി

പ്രഹരിയ്ക്കുവിൻ: അതിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനും പുറത്തു�പോകരുതു് കീഴമർത്തുന്നതോയി

ത്തീരെട്ട, നിങ്ങളുെട �ക്രോധം കലർന്നബലം! (3)
ഇന്ദ്രോ�സോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ വിണ്ണിൽ നിന്നു െകോലയോയുധം ഉണ്ടോക്കുവിൻ:

കുറ്റം പുലമ്പുന്നവെന െകോല്ലോൻ മിന്നിൽനിന്നും ഉണ്ടോക്കുവിൻ. രോക്ഷസത്തടിയ

െന വധിയ്ക്കോൻ �മഘങ്ങളിൽനിന്നു് ഇടിവോെളടുക്കുവിൻ! (4)
ഇന്ദ്ര�സോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ വോനത്തുനിന്നു് എമ്പോടും ചോട്ടുവിൻ: ഏറ്റോൽെപ്പോ

ള്ളുമോറു തിയ്യിൽപ്പഴുപ്പിച്ച, തുരുമ്പുപിടിയ്ക്കോത്ത ഇരിമ്പോയുധങ്ങൾെകോണ്ടു് തിന്മെന്റ

വോരിഭോഗം തുളയ്ക്കുവിൻ; അവർ ഒച്ചയിടോെത ഓടി�പ്പോകെട്ട! (5)
ഇന്ദ്രോ�സോമന്മോ�ര, ഞോൻ ബുദ്ധിയോൽ നിങ്ങൾക്കയയ്ക്കുന്ന ഈ �സ്തോത്രം

ബലവോന്മോരോയ നിങ്ങെള വോറു കുതിരെയെയന്ന�പോെല എമ്പോടും ചുറ്റെട്ട: നി

ങ്ങൾഈസ്തവങ്ങെള, രണ്ടു രോജോക്കന്മോെരന്ന�പോെല നിറയ്ക്കുവിൻ! (6)
ഇന്ദ്രോ�സോനന്മോ�ര, നിങ്ങൾ കുതി�ച്ചോടുന്ന കുതിരകളിലൂ�ട ഇ�ങ്ങോട്ടു വരു

വിൻ: മുടിച്ചു �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്ന രോക്ഷസന്മോെര വധിയ്ക്കുവിൻ. ഞങ്ങെള യോെതോരു �ദ്രോ

ഹി വല്ല�പ്പോഴും ഉപദ്രവിയ്ക്കു�മോ, ആ പോപിയ്ക്കു സുഖമുണ്ടോക്കരുതു് ! (7)
ഇന്ദ്ര, മനശുദ്ധി�യോ�ട െപരുമോറുന്നഎങ്കൽഅസത്യവോദിത്വം ചുമത്തുന്നെത

വ�നോ; ആ നുണയൻ, മുഷ്ടിയിെലടുത്ത െവള്ളം �പോെല ഉതിർന്നു�പോകെട്ട! (8)
പരിപക്വവചനെനഎവർ സ്വോർത്ഥപരതയോൽ പഴിയ്ക്കു�മോ, നല്ലവെന പ്രബ

ലരോയ എവർ ദുഷിയ്ക്കു�മോ, അവെര �സോമൻ പോമ്പിന്നു െകോടുക്കെട്ട; അെല്ലങ്കിൽ

നിര്യതിയുെട മടിയിലിരുത്തെട്ട! (9)
ആ�ഗ്ന, ആർ നമ്മുെട അന്നത്തിെന്റ, ആർ കുതിരകളുെട, ആർ �ഗോക്കളുെട,

ആർ ശരീരത്തിെന്റ സത്തു െകടുത്തോൻ �നോക്കു�മോ, ആ കക്കുന്നകള്ളനോയ �ദ്രോ

ഹി െകോല്ലെപ്പടെട്ട; അവെന്റ �ദഹവും മകനും നശിച്ചു�പോകെട്ട! (10)
ആർഞങ്ങെളഅഹസ്സിൽ,ആർ രോത്രിയിൽ െകോല്ലോൻ �നോക്കു�മോ, അവൻ

�ദഹ�ത്തോടും പുത്ര�നോടും �വർെപടെട്ട; �ദവന്മോ�ര, അവെന്റ യശസ്സ് ഉണങ്ങി

�പ്പോകെട്ട! (11)
ഇതു് അഭിജ്ഞർക്കു് എളുപ്പത്തിൽ അറിയോം: �നരും നുണയും തമ്മിൽ മത്സ

രിയ്ക്കയോണ്; അവയിൽ സത്യവും സരളവുമോയിട്ടുള്ള വോക്കിെന �സോമൻ രക്ഷിയ്ക്കും;

അസത്യെത്തതള്ളും! (12)
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പോപിെയയും, �ഭോഷ്കു പറയുന്നബലവോെനയും �സോമൻ വിട്ടയയ്ക്കില്ല; അരക്ക

െനഹനിയ്ക്കും, നുണയെനഹനിയ്ക്കും. ഇരുവരും ഇന്ദ്രെന്റ തടവിൽ കിടക്കും! (13)
അ�ഗ്ന, ഞോൻ അസത്യവോദിയോെണങ്കിൽ, �ദവന്മോെര ഉപഗമിയ്ക്കുന്നതു െവ

റുെതയോകുമ�ല്ലോ; ജോത�വദ�സ്സ, അവിടുന്നുഞങ്ങളിൽ അരിശെപ്പടുന്നെതന്തിന്?

നുണയന്മോെര �വണം, ഭവോൻ െകോല്ലുക! (14)
ഞോൻ ഒരരക്കനോെണങ്കിൽ–മനുഷ്യെന്റ ആയുസ്സു െകടുത്തവനോെണങ്കിൽ–

ഇന്നു മരിച്ചുെകോള്ളോം! എെന്നആർ െവറു�ത അരക്കെനന്നു വിളിച്ചു�വോ, അവൻ

ഒരു പത്തുപുത്രന്മോ�രോടു �വർെപടണം! (15)
ആർഅരോക്ഷസനോയഎെന്നരോക്ഷസെനന്നുവിളിയ്ക്കു�മോ, ഏതു രോക്ഷസൻ,

‘ഞോൻ പരിശുദ്ധനോെണ’ന്നു പുലമ്പു�മോ, അവെന ഇന്ദ്രൻ വലിയ വജ്രംെകോണ്ടു

വിധിയ്ക്കെട്ട; അവൻഎല്ലോ പ്രോണികളിലുംെവച്ചു് അധമനോയി കീഴ്പതിയ്ക്കെട്ട! (16)
യോെതോരുവൾ രോത്രിയിൽ �ദ്രോഹിപ്പോൻ �കോലം െവളുെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ടു്,

ഒരു മൂങ്ങപ്പിട�പോെല നടക്കു�മോ, അവൾ അറ്റമില്ലോക്കുഴികളിൽ കമിഴ്ന്നുവീഴെട്ട!

അമ്മിക്കുഴകൾ ശബ്ദംെകോണ്ടു് അരക്കെര ഹനിയ്ക്കെട്ട! (17)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ പ്രജകളിൽസ്ഥിതിെചയ്യുവിൻ: യോവ ചിലർ രോത്രിക

ളിൽപക്ഷികളോയി പറന്നുവരു�മോ, യോവചിലർ ഉജ്ജ്വലമോയയോഗത്തിൽഉപദ്രവി

യ്ക്കു�മോ, ആ രോക്ഷസെര നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിപ്പിടിച്ചരയ്ക്കുവിൻ! (18)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങു്അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഇടിവോൾ ചോട്ടുക; മഘവോ�വ, �സോ�മോ

�ത്തജിതെന വിശുദ്ധിെപ്പടുത്തുക; രോക്ഷസെര കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞോറു നിന്നും

െതക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും വജ്രെമയ്തു് ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കക! (19)
ഇതോ, അവർ നോയ്ക്കളുമോയി വന്നടുക്കുന്നു: യോവചില ഹിംസോശീലർ അഹിം

സ്യനോയ ഇന്ദ്രെന ഹിംസിപ്പോൻ �നോക്കു�മോ, ആ കള്ളന്മോർക്കു ശക്രൻആയുധമ

ണയ്ക്കും–തീർച്ചയോയും, ഇടിവോൾ െകോലയോളികളിൽ വീഴ്ത്തും! (20)
ഹവിസ്സു നശിപ്പിയ്ക്കോൻ �നരിട്ടണഞ്ഞ രോക്ഷസെര ഇന്ദ്രൻ െകോലെപ്പടുത്തി:

വന്ന രക്ഷസ്സുകെള ശക്രൻ, മഴു മരങ്ങെളെയന്ന�പോെല, മൺപോത്രങ്ങെളെയന്ന

�പോെല, പിളർത്തുെകോെണ്ടതിർക്കും! (21)
മൂങ്ങയുെട, െചറുമൂങ്ങയുെട, ശ്വോവിെന്റ, ചക്രവോകത്തിെന്റ, പരുന്തിെന്റ, കഴുകി

െന്റരൂപം ധരിച്ച രക്ഷസ്സിെനഇന്ദ്ര,അങ്ങ്ഹനിച്ചോലും–കല്ലുെകോെണ്ടന്ന�പോെല

ചതച്ചോലും! (22)
രക്ഷസ്സുഞങ്ങ�ളോടടുക്കരുതു്: ‘ഇെതന്ത്, ഇെതെന്ത’ന്നു �നോക്കുന്ന രോക്ഷസ

മിഥുനങ്ങെള (ഉഷസ്സ്) അകറ്റെട്ട! ഞങ്ങെള ഭൂമി ഭൂമിയിെല പോപത്തിൽനിന്നു പോ

ലിയ്ക്കെട്ട; ഞങ്ങെളഅന്തരിക്ഷം വോനിെല പോപത്തിൽനിന്നു പോലിയ്ക്കുെട്ട! (23)
ഇന്ദ്ര, ആണോയ അരക്കെനയും മോയെകോണ്ടു വലയ്ക്കുന്ന െപണ്ണിെനയും അവി

ടുന്നു െകോല്ലണം: െകോലക്കളിക്കോർ കഴുത്തു മുറിഞ്ഞു നിലവിളിയ്ക്കെട്ട; ഉദിയ്ക്കുന്ന സൂ

ര്യെനഅവർ കോണരുതു് ! (24)
�സോമ, അങ്ങു ഇന്ദ്രനും െവ�വ്വെറ �നോക്കണം, പലതരത്തിൽ �നോക്കണം,

ഉണർന്നിരിയ്ക്കണം: െകോലയോളികളോയ രോക്ഷസരുെട �നർക്കുനിങ്ങൾഇടിവോളോ

കുന്നആയുധം ചോട്ടണം! (25)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 104.
1. തപിപ്പിയ്കണം=െപോള്ളിയ്ക്കണം. മൂഢൻ, തിന്മന്മോർ എന്നിവ രോക്ഷസവി�ശഷങ്ങൾത
െന്ന.

2. ചരു–ഒരുതരം പോയസം. ‘ഇനിെയന്തു് ’ എന്നിങ്ങെന–ഒന്നിനും കൂസലില്ലോെത.
3. അതു്–ഇരുട്ട്.
5. ചോട്ടുവിൻ–ആയുധങ്ങൾ, അവർ–തിന്മന്മോർ, രോക്ഷസർ.
6. വോറു്–ബന്ധനരജ്ജു. നിറയ്ക്കുവിൻ–ഫലങ്ങൾെകോണ്ടു്.

9. പരിപക്വവചനൻ–സത്യഭോഷി. പോമ്പിന്നു െകോടുക്കെട്ട–പോമ്പിെനെക്കോണ്ടു കടിപ്പി

യ്ക്കെട്ട. നിര്യതി–പോപ�ദവത.

11. �വർെപടെട്ട–ചോകെട്ട. യശസ്സ്=കീർത്തി�യോ, അന്ന�മോ.

12. ഒരു രോക്ഷസൻ വസിഷ്ഠെന്റ നൂറുപുത്രന്മോെര വധിച്ചിട്ടു, വസിഷ്ഠെന്റ രൂപം ധരിച്ചു, ‘നീ
രോഷസനോകുന്നു, ഞോനോണ്, വസിഷ്ഠൻ’ എന്നും പറഞ്ഞു. വസിഷ്ഠെന െകോല്ലോെനോ

രുങ്ങി. അ�പ്പോൾഅവ�നോടു വസിഷ്ഠൻ െചയ്ത ശപഥമോണു്,ഈ ഋക്ക് മുതൽ: �നര്–

സത്യവചനം.

15. പുത്രന്മോ�രോടു–ബന്ധുക്ക�ളോെടോെക്കഎന്നുഹൃദയം.

17. അവൾ–ആ രോക്ഷസി. അമ്മിക്കുഴകൾ-�സോമലത ചതയ്ക്കുന്ന.

19. �സോ�മോ�ത്തജിതൻ=�സോമത്തോൽ മൂർച്ചകൂട്ടെപ്പട്ടവൻ, യജമോനൻ.

20. അവർ–രോക്ഷസർ. കള്ളന്മോർക്കു–കള്ളന്മോെര െകോല്ലോൻ. അണയ്ക്കും=മൂർച്ചകൂട്ടും.
23. മിഥുനങ്ങൾ–സ്ത്രീപുരുഷർ.
24. െകോലക്കളിക്കോർ–െകോല്ലുകഎന്നകളി കളിയ്ക്കുന്നവർ.

25. �നോക്കണം–രോക്ഷസെര.

ഏഴോംമണ്ഡലം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 1.

കണ്വ�ഗോത്രൻ �മധോതിഥിയും, �മധ്യോതിഥിയും ഋഷിമോർ; ബൃഹതിയും സ�തോബൃ

ഹതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (പോന)

അന്യെന സ്തുതിയ്ക്കോയ്വിൻ, സഖോക്ക�ള–

ഖിന്നരോെകോലോ: നീരു പിഴിെഞ്ഞോപ്പം

വോഴ്ത്തുവിൻ, െപയ്യുമിന്ദ്രെനത്തോൻ നിങ്ങൾ;

�പർത്തു�പർത്തുച്ചരിയ്ക്കുവിനു, ക്ഥവും! (1)

കോള�പോെല വലിയ്ക്കു�വോെന, വൃഷം–

�പോലിടർ�ചർത്തുകീഴമർത്തു�ന്നോെന,

രണ്ടുമോചരി�പ്പോെന,യജരെന,

രണ്ടുമുള്ള വദോന്യെന,�സ്സവ്യെന! (2)

ഇന്നരരവനത്തിനോയ് െവ�വ്വെറ

നിന്നു നിെന്നസ്തുതിപ്പതുെണ്ടങ്കിലും,

എന്നുെമന്നുമീ ഞങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രംതോ–

നിന്ദ്ര, നിെന്ന വളർപ്പതോയ്ത്തീരെട്ട! (3)

അപ്പുറം പൂകുമ�ല്ലോ, െചറുെത്തതിർ–

നില്പവെര വിറപ്പിച്ചു സൂരികൾ;

അബ്ഭവോൻ വരികി,ങ്ങു മഘവോ�വ;

തർപ്പണത്തിന്നണയ്ക്ക, വിചിത്രോന്നം! (4)

വില്ക്കുകില്ല, ഞോൻ വൻവിലയ്ക്കും നിെന്ന,–

ത്തൃക്ക�ര വജ്ര�മന്തും ബഹുധന,

ആയിരത്തിനും, പത്തോയിരത്തിനു,–

മോഹിതവജ്ര, നൂറോയിരത്തിനും! (5)

അച്ഛെനക്കോൾ വിലെപ്പട്ടവെന,നി–

യ്കിച്ഛെവയ്ക്കോെത്തോരണ്ണെനകോളും നീ;

ഇന്ദ്ര, മോതോവുമങ്ങുെമോപ്പം വ�സോ;

തന്നരുൾക, �മ സ്വത്തും മഹത്ത്വവും! (6)

എങ്ങുനീ?–െയങ്ങു �പോയി നീ? നിന്മന–

സ്സിങ്ങ�നകരില�ല്ലോ, പുരന്ദര;

വന്നണക, നീ �പോരോടും �യോദ്ധോ�വ;

വൻനുതിയുണ്ടു, പോടുന്നു പോട്ടുകോർ! (7)

നെല്പോ�ട നിങ്ങൾ പോടുവിൻ, �സവ്യനോ–

മിപ്പുരന്ദരന്നോയിട്ടു ഗോയത്രം:

വജ്രവോൻ കണ്വപുത്രർതൻ യോഗത്തിൽ

വന്നു�ചരോൻ, പുരങ്ങൾ പിളർത്തുവൻ! (8)

പത്തുപത്തുംസഹസ്രവുമുണ്ട�ല്ലോ,

പത്തു�യോജന �പോകും ഹയങ്ങൾ �ത:
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വിദ്രുതയോനരോമോ വൃഷോക്കളോ–

െലത്തുെക,ങ്ങളിൽ െവക്കം തിരുവടി! (9)

ഇന്നുഞോൻ വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, സുദുഘയോയ്

നന്ദ്യ�വഗയോം പോലുറ്റ �ധനുവും,

�തോയ�മറിയ കോമ്യമോം മെറ്റോന്നു–

മോയ പര്യോപ്തകോരിയോമിന്ദ്രെന. (10)

അർക്ക�നതശന്നത്തൽ െപടുത്ത�വ,

വക്രഗോമിവോതോശ്വദ്വയവുമോയ്,

ആർജ്ജു�നയനോം കുത്സെനോത്തണ്ടർ�കോ–

നോഞ്ഞണഞ്ഞോന,ഹിംസ്യനോം സൂര്യനിൽ (11)

�കവലം മരുന്നില്ലോെത, �ശോണിതം

ഗ്രീവയിൽനിെന്നോലിപ്പതിൻമുന്ന�മ

�ചർത്തിണക്കും, മഘവോവു സന്ധികൾ;

�പർത്തുകൂട്ടും, മുറിപ്പോടുരുധനൻ! (12)

എങ്ങൾനീചർ�പോലോെകോലോ,നിന്നൻപോ;–

െലങ്ങളിന്ദ്ര, വിഷണ്ണർ�പോലോെകോലോ;

�നർത്തകോടുകൾ�പോലോെകോലോ,വജ്രിൻ;

�സ്തോത്ര�മോതോവു, �ഗഹത്തിൽ വോെണങ്ങൾ! (13)

വൃത്രസൂദന, െവമ്പലും തള്ളലു–

െമത്തിടോെതങ്ങൾശൂര, പുകഴ്ത്തോവൂ–

�സ്തോത്രമങ്ങെയ്ക്കോരിയ്ക്കെലന്നോകിലും

�പർത്തു െചോല്ലോവു, വന്മുതെലോെത്തങ്ങൾ! (14)

എൻനുതി �കൾക്കുെമങ്കിൽ മ�ത്തകെട്ട,–

യിന്ദ്രനു ശീഘ്രെമ,ങ്ങൾതൻ �സോമങ്ങൾ,

നൂലരിപ്പിൽനിന്നിറ്റിറ്റു വീണവ,

�മെല െവള്ളം പകർന്നു വളർത്തവ! (15)

�സവകനോം സഖോവിൻ സഹസ്തുതി–

യ്ക്കോയ് വിരെഞ്ഞഴുന്നള്ളുകി,�പ്പോൾബ്ഭവോൻ:

നിങ്കെലത്തെട്ട, യഷ്ടൃതികളും;

നിെന്നഞോനും സ്തുതിയ്ക്കോവു, ഭംഗിയിൽ! (16)

�സോമമമ്മിക്കുഴയോൽപ്പിഴിയുവിൻ–

തൂമ കൂട്ടോൻ പകരുവിനംഭസ്സിൽ:

�പത്തുകിലിെന�പ്പോലുടുത്തു ജലം

�ചോർത്തിടുന്നു, �നതോക്കൾ നദികൾക്കോയ് ! (17)

മന്നിൽനി�ന്നോ, നഭസ്സിൽനി�ന്നോ, െപരും–

വിണ്ണിൽനി�ന്നോ ശുഭവ്രത, വന്നു നീ

�കവളരുകീ,െയൻപൃഥു�സ്തോത്രത്തോൽ;

ബ്ഭോവസംതൃപ്തി �ചർക്ക, ജനങ്ങളിൽ! (18)
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ഇന്ദ്രനു നിങ്ങൾ നന്നയ്പ്പിഴിയുവിൻ,

നന്ദനീയമോം മോദക�സോമെത്ത:

�പ്രമദോഖിലകർമ്മോവോമീയന്ന–

കോമെനത്തഴപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ,ഹരി! (19)

�സോമനീർ �പർത്തരിച്ചും സ്തുതിച്ചും ഞോ–

നീ മഖങ്ങളിൽ നിത്യമർത്ഥിപ്പതിൽ

�ക്രോധിയോയ്ക, സിംഹോഭനം സ്വോമി നീ:–

�യെതോരോളിരക്കില്ല, ധിനോഥങ്കൽ? (20)

സ്വോദിയന്നയോയ് �സ്തോതോവോയച്ചതോം

മോദകം(നുകരെട്ട),യുഗ്രബലൻ:

ആ ലഹരിയി�ലകുമ�ല്ലോ നമു–

ക്കോ,െരയുമുങ്കടക്കിജ്ജയി�പ്പോെന! (21)

അധ്വ�ര ഹവി�സ്സകുന്ന മർത്ത്യന്നും,

നൽസ്തവം െചോല്ലു�വോന്നും, പിഴി�വോന്നും

ഭൂരികോമ്യം െകോടുപ്പതുണ്ടു, �ദ്ദവൻ

സൂരികീർത്തിതൻസർവകോ�ര്യോദ്യതൻ! (22)

വന്നു�ചരുക, മത്തുപിടിയ്ക്കുക,

സുന്ദരധനംെകോണ്ടിന്ദ്ര�ദവ, നീ;

ഒപ്പമുണ്ട �സോമത്തോൽ നിറച്ചോലും,

തൃെപ്പരുംകുമ്പ, െപോയ്ക�പോ�ല ഭവോൻ! (23)

ഇന്ദ്ര, െപോൻ�തർക്കുപൂട്ടിയ �കസര–

തുന്ദിലങ്ങൾനൂറോയിരമശ്വങ്ങൾ,

�സ്തോമയുക്തങ്ങൾ െകോണ്ടുവ�രണ�മ,

�സോമനീർ നുകരുന്നതിന്നങ്ങെയ! (24)

െവണ്മുതുകും, മയിൽനിറലിംഗവു–

മിമ്മട്ടോമിരുെപോൽ�ത്തർക്കുതിരകൾ

ആവഹിയ്ക്കെട്ട,യി�ങ്ങോട്ടി,നിപ്പുറ്റ

ഭോവനീയോന്നമുണ്ണുവോനങ്ങെയ! (25)

സോധുരീത്യോ പിഴിഞ്ഞരിച്ചുള്ളതോം

സ്വോദുനീരിതു വോയു�പോലോശു നീ

സ്തുത്യഭിഗമ്യ, മു�മ്പ നുകർന്നോലും:

മത്തിയറ്റുെവോന്നി,സ്സുഭഗോസവം! (26)

ആർതനിച്ചടരോടിയടക്കിടും,

െചയ്തിയോൽ മഹോൻ, നൽെത്തോപ്പിയിട്ടവൻ;

അത്തരസ്വി വര�ട്ട, പിരിഞ്ഞിെടോ–

ല്ലി;–സ്തവം ശ്രവിയ്ക്കെട്ട, ത്യജിെയ്ക്കോല്ലോ! (27)

ആയുധത്തോലരച്ചുകളഞ്ഞ�ല്ലോ,

നീയുഴറിനടന്നശുഷ്ണപുരം:
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ഇന്ദ്ര, രണ്ടുകൂട്ടർക്കും വിളിയ്ക്കു�വ–

ണ്ടുന്നവനോയി, പിൻപോഭ പൂണ്ട നീ! (28)

എൻനുതികൾസൂ�ര്യോദയത്തിങ്കലു;

െമൻനുതികൾ നട്ടുച്ച�നരത്തിലും,

എൻനുതികൾസോയോഹ്നത്തി,ലല്ലിലു-

മിങ്ങു െകോണ്ടുവരെട്ട, നിെന്ന വ�സോ! (29)

‘വോഴ്ത്തുക,വോഴ്ത്തുകീ:–െയങ്ങൾ �ത ധനം

സോർത്ഥരിൽെവച്ചു കൂടുതൽ തന്ന�ല്ലോ;

അല്പിതോശ്വരോയ് വമ്പെരെക്കോന്നവർ,

സൽപ്പഥസ്ഥിതെര,ങ്ങൾ �മധ്യോതി�ഥ! (30)

പോട്ടിൽനില്ക്കും ഹയങ്ങെളശ്രദ്ധയോ

പൂട്ടിയ�ല്ലോ, ഭവോെന്റ രഥത്തിൽഞോൻ:

ആദരോർഹോർത്ഥദോനമറിഞ്ഞവൻ,

യോദവ,െനോരുസൂക്ഷ്മസന്ദർശി,ഞോൻ.’ (31)

‘ജംഗമങ്ങളോം സ്വത്തുക്കളോെരനി–

യ്ക്കിങ്ങു നല്കി�യോ, െപോൻ�തോൽവിരിെപ്പോടും;

�തരിരമ്പുമോസംഗനോമ�ദ്ദഹം

സ്ഫോരസമ്പത്തടക്കിയരുളെട്ട!’ (32)

‘അന്യെരക്കവി�ച്ചകി, പത്തോയിരം

തെന്നയ�ഗ്ന, പ്ര�യോഗജനോസംഗൻ:

െപോങ്ങി, മിന്നുെമൻകൂറ്റർ പത്തോയിരം,

െപോയ്കയിൽനിന്നു �വഴൽകൾ�പോല�വ!’ (33)

�പർത്തുകോണോയി,വെന്റ മുൻഭോഗത്തു

ചീർത്തുഞോെന്നോെരല്ലില്ലോത്ത വൻചിഹ്നം!

പോർത്തുക�ണ്ടോതി, പത്നിയോം ശശ്വതി:–

‘ചോർത്തി, നീ നോഥ, നൽ�ബ്ഭോഗസോധനം!’ (34)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: ഖിന്നരോെകോലോ–മറ്റോെരങ്കിലും സ്തുതിച്ചു െവറു�ത ക്ഷീണി�യ്ക്കണ്ടോ.
െപയ്യും–അഭീഷ്ടവർഷിയോയ.

2. വലിയ്ക്കു�വോെന–കോള വണ്ടി വലിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, ശത്രുക്കെള വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നവെന.
ഇതിെന്റ ഒരു പ്രകോരോന്തരമോണു്, അടുത്ത പദം. രണ്ടു–നിഗ്രഹവും, അനുഗ്രഹവും.

രണ്ടുമുള്ള–ദിവ്യ–ഭൗമധ�നോ�പതനോയ. വദോന്യൻ=ദോനശീലൻ. ഈ ദ്വിതീയോന്ത

പദങ്ങെളല്ലോം മുൻഋക്കിെല ഇന്ദ്രെന്റ വി�ശഷണങ്ങളോകുന്നു.

3. അവനം=രക്ഷണം.
4. സൂരികൾ–ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർ. തർപ്പണത്തിനു്–ഭവോെന തൃപ്തിെപ്പടുത്തോൻ.

5. അപരിമിതമോയ ധനെത്തക്കോളും എനിയ്ക്കു പ്രിയെപ്പട്ടവനോണു്, ഭവോൻ. അഹിതവജ്ര

–വജ്ര ധരിച്ചവ�ന. വജ്രിപദദ്വിരുക്തിആദര�ദ്യോതകമോകുന്നു.
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6. ഇച്ഛെവയ്ക്കോത്ത–എെന്റ കോര്യത്തിൽശ്രദ്ധയില്ലോത്ത. മോതോവു്–എെന്റഅമ്മ.

7. അ�നകരിൽ–വളെര യഷ്ടോക്കളിൽ. �യോദ്ധോവു്–യുദ്ധകുശലൻ, വൻനുതി=വലിയ
സ്തുതി. പോട്ടുകോർ–ഞങ്ങളുെട �സ്തോതോക്കൾ.

8. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: ഗോയത്രം–സോമം. കണ്വപുത്രർ–�മധോതിഥിയും, �മധ്യോതിഥിയും.
പുരങ്ങൾ–ശത്രുനഗരങ്ങൾ.

9. പത്തുപത്തു്–നൂറു്. പത്തു�യോജന �പോകും–ഒ�ര�പോക്കിൽ പത്തു �യോജന വഴി പി

ന്നിടുന്ന. വിദ്രുതയോനർ=ശീഘ്രഗോമികൾ. വൃഷോക്കൾ–�രത�സ്സചനസമർത്ഥർ, യു

വോക്കൾ.

10. ഇന്ദ്രെന �ധനുരൂപത്തിലും വൃഷ്ടിരൂപത്തിലും സങ്കല്പിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: മെറ്റോന്നു്–വൃഷ്ടി.

പര്യോപ്തകോരി=തികച്ചും െചയ്യുന്നവൻ.

11. ഇക്കഥ ഒന്നോം മണ്ഡലത്തിൽ തെന്നയുണ്ടു്: വക്രഗോമിവോതോശ്വദ്വയവുമോയ്–

വളഞ്ഞുതിരി�ഞ്ഞോടുന്ന വോയു�വഗികളോയ രണ്ടശ്വങ്ങെള, ഹരികെള, പൂട്ടിയ �തരിൽ.

ആർജ്ജു�നയൻ=അർജ്ജനി എന്നവളുെട പുത്രൻ. ആഞ്ഞണഞ്ഞോൻ–യുദ്ധത്തിന്ന്.

ഏതശൻ–ഒരു രോജോവ്; കുത്സൻ–അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പു�രോഹിതനോയ ഋഷി.

12. �കവലം മരുന്നില്ലോെത—മുറിമരുന്നില്ലോെതതെന്ന. �ശോണിതം=രക്തം. ഗ്രീവ=

കഴുത്ത്. സന്ധികൾ �ചർക്കോനും, മുറി കൂട്ടോനും അവിെടയ്ക്കു മരുന്നു െവണ്ടോ!

13. �നർത്ത–െകോമ്പും മറ്റുമില്ലോതോയി ക്ഷയിച്ച. കോടുകൾ–വൃക്ഷഗണങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ പു

ത്രോദിക�ളോടു �വർെപട്ടു, ക്ഷയിച്ച വൃക്ഷങ്ങൾ�പോലോകരുത്.

17. അധ്വര്യക്ക�ളോട്: തൂമ–െവടുപ്പു്. അംഭസ്സിൽ–വസതീവരീജലത്തിൽ. ഉടുത്തു–

�മഘെത്ത, �പത്തുകിലിെന (�ഗോചർമ്മെത്ത) എന്ന�പോെല ഉടുത്തു്. �നതോക്കൾ–

മരുത്തുക്കൾ. നദികൾക്കു െവള്ളം െപയ്തുെകോടുക്കുന്ന മരുത്തുക്കൾ ഇന്ദ്രെന്റഅനുചര

ന്മോരോണ�ല്ലോ; അതിനോൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു �സോമം പിഴിയുവിൻ.

14. തള്ളൽ–ഗർവ്. വന്മുതെലോത്തു്–ഭവൽപ്രസോദത്തോൽ വളെര ധനം �നടി.

15. ഉത്തരോർദ്ധം �സോമവി�ശഷണങ്ങൾ. െവള്ളം–മന്ത്രം ജപിച്ച വസതീവരി എന്ന

ജലം.

16. സഖോവ്–�സ്തോതോവ്. സഹസ്തുതി–മറ്റൃത്വിക്കുക�ളോടുകൂടി െചോല്ലുന്ന സ്തുതി: വിരഞ്ഞു്-

െവക്കം. യഷ്ട്യസ്തുതികൾ–യജമോനരുെട സ്തുതികൾ.

18. നഭസ്സ്–അന്തരിക്ഷം. ശുഭവ്രത–�ശോഭനകർമ്മോ�വ. പൃഥു=വിശോലം. ഭോവസന്തൃപ്തീ–
അഭീഷ്ടപൂർത്തി. ജനങ്ങൾ–ഞങ്ങളുെടആളുകൾ.

19. അധ്വര്യക്ക�ളോടു്: �പ്രമദോഖിലകർമ്മോവ്–എല്ലോക്കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ടും പ്രീതിെപ്പടുത്തു
ന്നവൻ. ഈയന്നകോമൻ–യജമോനൻ. ഹരി=ഇന്ദ്രൻ.

20. സിംഹോഭൻ–സിംഹതുല്യൻ. എല്ലോവരും ഇരക്കും, സ്വോമിയുെട അടുക്കൽ; ഞോനും
സ്വോമിയോയ ഭവോ�നോടു് അർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.

21. മോദകം–മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോമം. ആെരയും–ശത്രുക്കെളെയല്ലോം ജയി�പ്പോെന–

ജയിപ്പോൻ ശക്തമോയ പുത്രെന.

22. ഭൂരീകോമ്യം–വളെരദ്ധനം.
23. സുന്ദരധനംെകോണ്ടു്–അഴെകോത്ത �സോമം കുടിച്ചു്. ഒപ്പം–മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടി. െപോ

യ്ക�പോെല–സരസ്സു െവള്ളംെകോണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നതു�പോെല.



320 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 7]

24. �കസരതുന്ദിലങ്ങൾ–ധോരോളംസ്കന്ധ�രോമങ്ങളുള്ളവ. �സ്തോമയുക്തങ്ങൾ–ഞങ്ങളുെട

�സ്തോത്രങ്ങ�ളോടുകൂടിയവ, ഞങ്ങളോൽസ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവ.

25. െവളുത്ത മുതുകു്, മയിൽനിറത്തിലുള്ള ലിംഗം–ഇങ്ങെനയുള്ള, കനക�ത്തരിനു പൂട്ടുന്ന

രണ്ടു കുതിരകൾ, ഹരികൾ. ആവഹിയ്ക്കെട്ട–െകോണ്ടു�പോരെട്ട. ഇനിപ്പുറ്റ=മോധുര്യമുള്ള.

ഭോവനീയോന്നം–വരണീയമോയ �സോമം.

26. സോധുരീത്യോ=വഴി�പോെല. സ്വോദുനീർ–രസവത്തോയ �സോമനീർ. വോയു�പോെല–

വോയുവിന്ന�ത്ര, യോഗത്തിൽ ഒന്നോമതു �സോമപോനം. സ്തുത്യഭിഗമ്യ=സ്തുതികൾെകോണ്ടു

പ്രോപിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവ�ന. ആസവം=മധു, �സോമം.

27. അടക്കിടും–ശത്രുക്കെള കീഴമർത്തും. െചയ്തിയോൽ=കർമ്മംെകോണ്ടു്. മഹോൻ–

മുന്തിയവൻ.തരസ്വി=ബലിഷ്ഠൻ.

28. രണ്ടുകൂട്ടർക്കും–�സ്തോതോക്കൾക്കും,യഷ്ടോക്കൾക്കും. പിൻപോഭപൂണ്ട–ശുഷ്ണപുരദോരണോ

ന്തരം ഉജ്ജ്വലനോയിത്തീർന്ന. ശുഷ്ണോസുരെന്റ നഗരം അവിടവിെട മോറ്റെപ്പട്ടിരുന്നതു

െകോണ്ടോവോം, ഉഴറിനടന്നഎന്നവി�ശഷണം.

30. ആസംഗൻ എന്ന രോജോവു �മധ്യോതിർഥിയ്ക്കു വളെരദ്ധനം െകോടുത്തിട്ട്, തെന്ന സ്തുതി

പ്പോൻ �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു: വോഴ്ത്തുക–എെന്ന സ്തുതിയ്ക്കുക. സോർത്ഥരിൽെവച്ചു–മറ്റ് അർ

ത്ഥ(ധന)വോന്മോെരക്കോൾ. അല്പിതോശ്വരോയ്–ശത്രുക്കളുെട കുതിരകെള തുച്ഛീകരിച്ചു്

വമ്പെര—വലിയ�വരികെള. �മധ്യോതി�ഥ,ഞോൻശത്രു�ജതോവോണ്, സന്മോർഗ്ഗവർ

ത്തിയോണു്; ഇെതോെക്കപ്പിടിച്ചു്, ഭവോൻഎെന്നസ്തുതിച്ചോലും.

31. പോട്ടിൽ നില്ക്കും–നല്ല െമരുക്കമുള്ള. ഞോൻ ഭവോന്നു �തർ തന്നു; കുതിരകെളയും പൂട്ടി

ത്തന്നു. ആദരോർഹോർത്ഥദോനമറിഞ്ഞവൻ–ആദരണീയമോയഅർത്ഥം (ധനം) െകോ

ടുക്കുന്നതിൽ കുശലൻ. യോദവൻ–യദുവംശജോതൻ. ഇങ്ങെനഎെന്നസ്തുതിയ്ക്കുക.

32. �മധ്യോതിഥി ആസംഗെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ജംഗമങ്ങളോം സ്വത്തുക്കൾ–�ഗോക്കൾ. െപോൻ

�തോൽവിരിെപ്പോടും–അവയുെട മുതുകുകളിൽ സ്വർണ്ണ�ത്തോൽ വിരിപ്പുമുണ്ട്. �തരിര

മ്പും–മഹോരഥൻഎന്നർത്ഥം. സ്ഫോരസമ്പത്ത്–ശത്രുക്കളുെട ബഹുധനം.

33. അസംഗങ്കൽ പ്രസോദിപ്പോൻ അഗ്നി�യോടു പ്രോർത്ഥിയ്ക്കൂന്നു: പത്തോയിരംതെന്ന–

തികച്ചും പതിനോയിരം ഗവോദികെള. പ്ര�യോഗജൻ–പ്ര�യോഗെനന്ന രോജോവിെന്റ

പുത്രൻ. എൻകൂറ്റർ–എനിയ്ക്കു് ആസംഗൻ തന്ന വിത്തുകോളകൾ. �വഴൽകൾ–

െപോയ്കയിലുണ്ടോകുന്ന �വഴൽപ്പുല്ലുകൾ; ഇവ െപോയ്കയിൽ നിന്നു കൂട്ടംകൂട്ടമോയി െപോ

ങ്ങിവരുന്നതു�പോെല, കൂറ്റന്മോർആസംഗങ്കൽനിന്നോവിർഭവിച്ചു.

34. ഈആസംഗൻ ഒരിക്കൽ �ദവശോപംമൂലം നപുംസകമോയി�പ്പോയി. അതിൽ ഖിന്ന

യോയ പത്നി, ശശ്വതി വമ്പിച്ച തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. അവളുെട തപസ്സോൽ ഭർത്തോവിന്നു പു

രുഷത്വവും വീണ്ടുകിട്ടി. രോത്രിയിൽ അതറിഞ്ഞുസന്തുഷ്ടി പൂണ്ടു ശശ്വതി ഭർത്തോവിെന

െകോണ്ടോടി: നോലോംപോദംമോത്രമോണു, ശശ്വതീവോക്യം. ഇവൻ–ആസംഗൻ. വൻചി

ഹ്നം–വലിയ ലിംഗം. നോഥ, ഭർത്തോ�വ, നീ നൽ�ബ്ഭോഗസോധനം ചോർത്തി, അണി

ഞ്ഞു–അങ്ങയ്ക്കുപുരുഷലിംഗം കിട്ടി. അംഗിരസ്സിെന്റ മകള�ത്ര, ശശ്വതി.
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സൂക്തം 2.

�മധോതിഥിയും പ്രിയ�മധനും ഋഷികൾ; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ;

ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോെല)

ഇപ്പിഴിെഞ്ഞോരന്നം വ�സോ,

കല്പിച്ചു നുകർന്നു ഭവോൻ

നിർഭരം നിറയ്ക്ക, വയർ:

നിർഭയ, തരുന്നുഞങ്ങൾ. (1)

�നതോക്കെളടുത്തമ്മിതൻ

മീ�ത കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞതോയ്,

�മഷ�രോമഗോളിതമോയ്,

�മ നനെച്ചോരശ്വം�പോലോയ്, (2)

സ്വോദുവോയ �സോമം ഗ�വ്യോ–

�പതമോക്കി യവം�പോെല

നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങ–

ളിമ്മഖത്തിലങ്ങയ്ക്കിന്ദ്ര. (3)

ഇന്ദ്ര�നകൻ �സോമമു�ണ്മോൻ–

ഇന്ദ്രൻത�ന്ന നീർ കുടി�പ്പോൻ;

സർവോന്നവോന,വിടുന്നു

ദിവ്യരിലും മർത്ത്യരിലും! (4)

തൂമ പൂണ്ട ദുഷ്പ്രോപമോം

�സോമവും മറ്റന്നങ്ങളും

പ്രീതനോക്കോതിരിയ്ക്കില്ലീ,

സ്ഫീതനോയസുചിത്തെന! (5)

�വെറചിലരി�ദ്ദഹെത്ത,

�വടർ മൃഗത്തിെന�പ്പോെല,

ഗവ്യം �കെക്കോണ്ടോരോയുന്നു,

െചോവ്വില്ലോ�ത സ്തുതിയ്ക്കുന്നു! (6)

നന്നോയ്പ്പിഴിഞ്ഞതുനുക–

രുന്ന �ദവനോമിന്ദ്രന്നോയ്

�സോമം പിഴിയ�ട്ട, നിജ–

ധോമത്തിങ്കൽ മൂന്നുവട്ടം! (7)

മുപ്പോത്രത്തിൽപ്പകർന്നു, നീ;–

രപ്പടി മുച്ചമസങ്ങൾ

സംപൂർണ്ണങ്ങളോക്കെപ്പട്ടൂ,

സംഭൃതമോം യജ്ഞെമോന്നിൽ! (8)

�പർത്തിരിയ്ക്കുെപ്പട്ട,�നക–

പോത്രസ്ഥമോം നിങ്കൽ മ�ധ്യ
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ക്ഷീരം �ചർക്കെപ്പട്ടൂ, �തരും:

ശൂരെന മത്തോടിയ്ക്ക, നീ! (9)

അത്രഞങ്ങൾപിഴിഞ്ഞ, വ–

ന്മ�ത്തകുമിെത്തളി�സോമം

നി�ന്നോടിന്ദ്ര, യോചിയ്ക്കുന്നു,

തന്നിൽ�ച്ചർക്കും പദോർത്ഥെത്ത. (10)

�ചർത്തോലു,മതി�സ്സോമത്തിൽ–

�പ്പർത്തുപു�രോഡോശങ്ങളും:

നിൻപക്കലുണ്ടിന്ദ്ര, ഭൂരി–

സമ്പെത്തന്നു �കൾപ്പുണ്ടു �മ! (11)

നിന്മനസ്സിൽ നിപീതങ്ങൾ,

ദുർമ്മധുമത്തുകൾ�പോെല

�പോർ െചയ്കയോണ;–കിടിെന–

�പ്പോെല പുകഴ്ത്തുന്നു, പ്രോജ്ഞർ! (12)

സ്വത്തുണ്ടോ�മ, ഹര്യശ്വ,സ്വ–

െത്തോത്തനിെന്നസ്തുതിയ്ക്കുകിൽ:

നിെന്ന�പ്പോലോം ഖ്യോതോഢ്യങ്കൽ–

നിന്നു�പോലും കിട്ടും െമച്ചം! (13)

ഉക്ഥസ്തവം െചോല്ലുന്നതു,–

മിഗ്ഗോയത്രം പോടുന്നതും

പോർത്തറിഞ്ഞീടു�വോന�ല്ലോ,

�സ്തോത്രവിഹീനെന്റ�വരി! (14)

ഇന്ദ്ര, ശക്ത, ഹിംസക�ന്നോ,

െവന്നമർത്തുെമോരുത്ത�ന്നോ,

വിട്ടുെകോടുെക്കോെല്ലങ്ങെള;–

പ്പുഷ്ടി �ചർക്ക, െചയ്തിയോൽ നീ! (15)

ത്വൽക്കോമർ സഖോക്കെളങ്ങ

ളുൾക്കോമ്പിതിൽത്തെന്നയൂന്നി

ഉക്ഥങ്ങളോൽസ്തുതിയ്ക്കുന്നു,

ശക്ര, നിെന്നക്കണ്വന്മോരും. (16)

കൃത്യവോനോമങ്ങെയ്ക്കോരു

പുത്തൻയോഗം െചയ്യുന്നുഞോൻ

അന്യസ്തവം െചോല്ലോ, വജ്രിൻ:

നിെന്ന�യഞോനറിയുള്ളു! (17)

തുഷ്ടികരം, പിഴിയലോ–

ണി;–ഷ്ടമല്ലു,മ്പർക്കുറക്കം;

എന്നതിനോലോ നിസ്തന്ദ്രർ

വെന്നത്തു�മ, വന്മത്തിന്നോയ് ! (18)
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അന്നവുമോയ് െവക്കം വരി–

ക,െങ്ങങ്ങളിൻ–നോണി�യ്ക്കണ്ടോ–

തോരു�ണ്യോദ്യൽപത്നിയുെട

ചോരെത്തോരു മഹോൻ�പോെല! (19)

ദുസ്സഹപ്രഹോരൻ ഭവോ–

നസ്മൽ പോർ�ശ്വ വരികി�പ്പോൾ;

�വകു�ന്നരെത്തയ്ക്കോെക്കോ�ല്ല,

വർക്കത്തറ്റ വരൻ�പോെല! (20)

മൂവുലകിന്നുദ്ഭൂതനോ–

മീ വീരെന്റഹൃദയവും,

ഭൂരിദമോം നന്മനസ്സും

�തറുന്നവര�ല്ലോ, ഞങ്ങൾ! (21)

�ഹോമിയ്ക്കൂ, സകണ്വന്നോശു:

നോമറിയുന്നതില്ല�ല്ലോ,

അ�ല്പതരരക്ഷനോമി–

െക്കല്പെനക്കോൾ കീർത്തിമോെന! (22)

മർത്ത്യഹിതനോകുമിന്ദ്ര–

ന്നുത്തമമോം ചഷകത്തിൽ

െവയ്ക്കൂ, �സോമം പിഴി�വോ�ന:

ശക്രവീരൻ നുകരെട്ട! (23)

സൗഖ്യദരോം �സ്തോതോക്കെള

�നർക്കറിഞ്ഞിത്തിരുവടി

വോജി�ഗോസമ്പന്നമന്നം

വോഴ്ത്തികൾക്കു (െകോടുക്കു�മ)! (24)

സ്തുത്യസ്തുത്യമോയ �സോമ–

െമത്തിയ്ക്കുവിൻ, പിഴി�വോ�ര,

പോരമിമ്പെപ്പടു�ത്തണ്ടും

വീരശൂരനോമിന്ദ്രന്നോയ് ! (25)

നീരശിപ്പോൻ വെന്നത്ത�ട്ട,

ദൂെര നിന്നീടോെതങ്ങളിൽ;

(�വരികെള)യടക്ക�ട്ട,

ഭൂരിത്രോണൻ വൃത്രോന്തകൻ! (26)

െകോണ്ടുവരികിങ്ങു, മന്ത്രം–

െകോണ്ടു പൂട്ടും സുഖോശ്വങ്ങൾ

�സ്തോത്രവിശ്രുതനും ധൃത–

�സ്തോത്രനുമോം സഖോവിെന! (27)

വന്നോലും: സ്വോദുവോയ്, �സോമം;

വന്നോലും: �ചർന്നതോയ്, �സോമം;
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ഒപ്പം മത്തിച്ഛി�പ്പോനി,വൻ

െതോപ്പിെവച്ച കർമ്മിൻ, സർ�ഷ! (28)

കർമ്മിെയ വളർത്തും �സ്തോത്ര–

കർത്തോക്കളും സ്തുതികളും

വർദ്ധിപ്പിപ്പൂ, െകല്പിന്നും വൻ–

സ്വത്തിന്നുമോയ് നിെന്നയിന്ദ്ര! (29)

അങ്ങയ്ക്കുള്ളനുതികളു,–

മങ്ങയ്ക്കുള്ളശസ്ത്രങ്ങളും

ഒപ്പമുൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു,

െകല്പങ്ങയ്ക്കുസൂക്തിവോഹ്യ! (30)

ഭൂരികർമ്മോവഗ്ര്യൻ വജ്ര–

ധോരിയോമി�ദ്ദഹംത�ന്ന

അന്നം കല്പിച്ചരുളുന്നു,

മു�ന്നമുതല്ക്കുധർഷിതൻ! (31)

നന്നോയ് വലംതൃ�ക്കെകോ�ണ്ട

െകോന്നോനി,ന്ദ്രനോ വൃത്രെന

വോരുറ്റ െചയ്തിയോൽ മഹോൻ,

ഭൂരിദിക്കിൽപ്പൂരുഹൂതൻ! (32)

ആരിൽ നില്പൂ, പ്രജകെള–

�പ്പരും, െകല്പു,മമർത്തലും;

അ�ദ്ദഹം െകോണ്ടോടുമ�ല്ലോ,

വിത്തമർപ്പിയ്ക്കുന്നവെര! (33)

െചയ്തുെകോണ്ടോനിെതല്ലോ�മ,

മീെതെയന്നു �കൾവിെപ്പ�ട്ടോൻ;

�മധോനുഷ്ഠോയികൾക്കന്ന–

ദോതോവുമോണി,ന്ദ്രനിവൻ! (34)

ഉൾപ്പോകഹീനങ്കൽനിന്നു–

മിപ്രഹർത്തോവോെരക്കോക്കും,

ക്ഷിപ്രന�ഗ്ഗോകോംക്ഷി ധനം

സുപ്രഭുവോയ് �നടുമ�ല്ലോ! (35)

അശ്വഗോമി, �നതോക്കെളോ–

ത്തുൾശ്ശൗര്യോൽ വൃത്രെനെക്കോ�ന്നോൻ

സത്യശീലൻ, �സവി�പ്പോെന–

സ്സംരക്ഷി�പ്പോനി,�മ്മധോവി! (36)

അധ്വരം െചയ്തോലും, സക്ത–

ചിത്തനോയ് നീ പ്രിയ�മധ,

ദത്ത�സോമംെകോണ്ടു �നരോം

മത്തുെകോള്ളുമീയിന്ദ്രന്നോയ് ! (37)
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വർണ്ണ്യയശസ്തന്നോയ്,പ്പുരു–

തന്വോഢ്യന്നോയ്,ത്തരസ്വിയ്ക്കോയ്

അ�ന്നഷിയ്ക്കോയ്,സ്സൽപതിയ്ക്കോയ്–

ക്കണ്വസൂ�നോ, പോടുക, നീ! (38)

�തടോൻ തരമില്ലോെതയും

മോടുകെള നല്കിയ�ല്ലോ,

അശ തങ്കൽ െവച്ച മുമ്പ–

ക്കോര്യവ്രതൻസഖോവിവൻ! (39)

ഇത്ഥംസ്തുതിയ്ക്കുന്ന കണ്വ–

പുത്രനോം �മധ്യോതിഥിെയ

ആടോയ്െച്ചന്നു വജ്രിൻ, ഭവോൻ

കൂെടെക്കോണ്ടു�പോന്നുവ�ല്ലോ! (40)

തന്നു, നോല്പതിനോയിരം

സന്ദോതോവോം നീ വിഭി�ന്ദോ;

പില്പോെടോെരണ്ണോയിരവും

കല്പിച്ചിവ�ന്നകിയ�ല്ലോ! (41)

�തോയങ്ങെള വളർത്തു�ന്നോർ,

ഗോയകെരപ്പുലർത്തു�ന്നോർ–

ആയിരുതോയോെരസ്സിദ്ധി–

യ്ക്കോയിപ്പുകഴ്ത്തു�ന്നനി,വൻ! (42)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. അന്നം–�സോമം. നിർഭയ=ഭയമില്ലോത്തവ�ന. തരുന്നു–�സോമം.

2. �മഷ�രോമഗോളിതം–കമ്പിളിയരിപ്പയിൽഅരിയ്ക്കെപ്പട്ടതു്. �മനനെച്ചോരശ്വ�പോലോയ്
–നനച്ചു തുടച്ച കുതിര�പോെല ശുചിയും ദീപ്തവുമോയി.

3. ഗ�വ്യോ�പരുമോക്കി–പോലും മറ്റും �ചർത്ത്. യവം–പു�രോഡോശെമന്നർത്ഥം.

4. നീർ–�സോമരസം. സർവോന്നവോൻ=എല്ലോ അന്നങ്ങ(ഹവീസ്സുക)�ളോടും കൂടിയവൻ;
ദിവ്യരിലും (�ദവകളിലും) മത്ത്യരിലുംെവച്ചു, �സോമപോയിയും, സർവോന്നവോനും, ഇന്ദ്രൻ

തെന്ന.

5. സ്ഫീതൻ=പ്രവൃദ്ധൻ, എങ്ങും വ്യോപിച്ചവൻ. സുചിത്തൻ=�ശോഭനഹൃദയൻ.

6. െചോവ്വില്ലോ�ത–ചീത്തയോയി.

7. നന്നോയ്പ്പിഴിഞ്ഞിതു–ശുചിയോയ �സോമ�മഇന്ദ്രൻനുകരുകയുള്ളൂ. നിജധോമത്തിങ്കൽ

–സ്വന്തം യജ്ഞഗൃഹത്തിൽ. മൂന്നുവട്ടം–സവനത്രയത്തിൽ.

8. മുപ്പോത്രം–മുന്നു പോത്രങ്ങൾ: �ദ്രോണകലശം, പൂതഭൃത്തു്, ആധവനീയം. നീർ–

�സോമരസം. മുച്ചമസങ്ങൾ–സവനത്രയത്തിെല ചമസങ്ങൾ. സമ്പൂർണ്ണങ്ങോളോക്ക

െപ്പട്ടു–�സോമരസംെകോണ്ടു നിറയ്ക്കെപ്പട്ടു. സംഭൃതം–ഋത്വിക്കുകൾ വഴി�പോെല ഭരിച്ച

ത്.
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9. �സോമ�ത്തോടു പറയുന്നു: മ�ധ്യ–ഇടയിൽ. മിത്രോവരുണന്മോർക്കുള്ള ചമസങ്ങളിൽ;

�തരും �ചർക്കെപ്പട്ടൂ–മൂന്നോംസവനത്തിൽ. ശൂരെന–ശൂരനോയ ഇന്ദ്രെന.

10. തന്നിൽ, �സോമത്തിൽ, �ചർക്കും പദോർത്ഥെത്ത–ക്ഷീരോദിെയ.

11. അതു്–ക്ഷീരോദി. പു�രോഡോശയങ്ങളും �സോമത്തിൽ �ചർത്തോലും–പു�രോഡോശങ്ങൾ

ഭക്ഷിച്ചിട്ടു, മീ�ത �സോമം കുടിച്ചോലുെമന്നർത്ഥം. �കൾപ്പുണ്ടു�മ–ഞോൻ �കട്ടിട്ടുണ്ടു്.

അതുെകോണ്ടോണു്, ഭവോ�നോടു ഞോൻ യോചിയ്ക്കുന്നതു്.

12. നിപീതങ്ങൾ–കുടിയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമങ്ങൾ. നിന്മനസ്സിൽ–അങ്ങയുെട ഉള്ളിൽ. ദുർമ്മധു
മത്തുകൾ=ചീത്തമദ്യലഹരികൾ. �പോർ െചയ്ക്കയോണു്– ‘ഇന്ദ്രെനഞോൻ മത്തുപിടിപ്പി

യ്ക്കും, ഞോൻ മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കും’ എന്നിങ്ങെന തമ്മിൽത്തല്ലുകയോണു്. അത്രയ്ക്കു �സോമം

വയറ്റിലോക്കിയ ഭവോെന, പയ്യിെന്റ ക്ഷീരപൂർണ്ണമോയ അകിടിെനെയന്ന�പോെല പ്രോ

ജ്ഞർ (�സ്തോതോക്കൾ) സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

13. ഖ്യോതോഢ്യൻ–പ്രസിദ്ധനോയ ധനികൻ. മറ്റുധനികങ്കൽനിന്നു�പോലും �സ്തോതോവിന്നു
െമച്ചം (വലിയ�നട്ടം)കിട്ടും;അ�പ്പോൾ,അങ്ങെയസ്തുതിച്ചോൽതീർച്ചയോയുംസ്വത്തുണ്ടോ

വുെമന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലോ!

14. �സ്തോത്രവിഹീനെന്റ�വരി–സ്തുതിയ്ക്കോത്തവെന്റ ശത്രുവോയ ഇന്ദ്രൻ. അതുെകോണ്ടുനോ

മും സ്തുതിയ്ക്കുക.

15. പുഷ്ടി �ചർക്ക–ഞങ്ങൾക്കുധോരോളം ധനം തരിക. െചയ്തി  =കർമ്മം.

16. ഇതു്–ത്വൽസ്തുതി. കണ്വന്മോരും–ഞങ്ങളുെട പുത്രോദികളോൽ കണ്വ�ഗോത്രക്കോരും.
17. കൃത്യവോൻ=കർമ്മവോൻ. നിെന്ന�യഞോനറിയുള്ളൂ–എനിയ്ക്കു മെറ്റോരു സ്തുത്യനില്ല.
18. ഉറക്കം–മനുഷ്യെന്റകർമ്മമോന്ദ്യം ഉമ്പർക്കിഷ്ടമല്ല. ആനിസ്തന്ദ്രർ–ആലസ്യരഹിതരോയ

�ദവന്മോർ. വന്മത്തിനോയ്–�സോമം കുടിച്ചു മത്തടിപ്പോൻ.

19. അന്നവുമോയ്–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ. നോണി�യ്ക്കണ്ടോ–‘വലിയവനോയഞോൻഈഎളി

യവരിൽഎങ്ങെന െചല്ലും’ എന്നുസ�ങ്കോചെപ്പ�ടണ്ടോ. യുവതിയോയ പത്നിയുെട അടു

ക്കെലയ്ക്കു �പോകോൻ മഹോനും (�മ�ലക്കിടയിലുള്ള ഭർത്തോവും) ലജ്ജിയ്ക്കോറില്ല�ല്ലോ.

20. ദുസ്സുഹപ്രഹോരൻ–എതിരോളികൾക്കു സഹിയ്ക്കോവതല്ലോെത പ്രഹോര (ആയുധപ്ര

�യോഗ) �ത്തോടുകൂടിയവൻ. അസ്മൽപോർ�ശ്വ=ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ. വർക്കത്തറ്റ

(ഗുണഹീനനോയ) വരൻ (ജോമോതോവു് ) വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടോലും സോയംകോല

�ത്തഗൃഹത്തിൽ െചല്ലൂ; അങ്ങ് അങ്ങെനയോകരു�ത!

21. മൂവുലകിന്നുദ്ഭൂതനം–മുപ്പോരിന്നു�വണ്ടി ജനിച്ച. ഭൂരിദം=ബഹുപ്രദം. നന്മനസ്സ്–

അനുഗ്രഹബുദ്ധി.

22. അധ്വര്യുവി�നോടു്: സകണ്വന്ന്–കണ്വസഹിതനോയ ഇന്ദ്രന്നോയി
24. സൗഖ്യദർ–തനിയ്ക്കു സുഖം നല്കുന്നവർ.
25. സ്തുത്യസ്തുത്യം–അതിസ്തുത്യം.
26. നീരശിപ്പോൻ–�സോമരസം കുടിപ്പോൻ. ഭൂരിത്രോണൻ=വളെര രക്ഷകളുള്ളവൻ.
27. സുഖോശ്വങ്ങൾ–സുഖകരങ്ങളോയരണ്ടുഹരികൾ. �സ്തോത്രവിശ്രുതൻ=സ്ത്രുതികൾെകോണ്ടു

പുകഴ്ന്നവൻ. ധൃത�സ്തോത്രൻ=�സ്തോത്രങ്ങെള എടുക്കു(സ്വീകരിയ്ക്കു)ന്നവൻ. സഖോവിെന–

ഇന്ദ്രെന.

28. �സോമം സ്വോദുവോയ്–ആസ്വോദ്യമോയിക്കഴിഞ്ഞു. �ചർന്നതോയ്–പോലും മറ്റും �ചർക്ക
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െപ്പട്ടതോയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവൻ (�സ്തോതോവു് ) ഒപ്പം (ഭവോ�നോടുകൂടി) മത്തുെകോള്ളോൻ

ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. സർ�ഷ=ഋഷിമോ�രോടു് (�സ്തോതോക്ക�ളോടു)കൂടിയവ�ന.

29. െകല്പിന്നും വൻസ്വത്തിന്നുമോയ്–ബലവും, വലിയ ധനവും ലഭിപ്പോൻ.

30. ശസ്ത്രങ്ങൾ–ഉക്ഥങ്ങൾ. സൂക്തിവോഹ്യ=സ്തുതികൾെകോണ്ടു വഹിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവ�ന.

31. അഗ്ര്യൻ–�ദവന്മോരിൽെവച്ചു മുഖ്യൻ. കല്പിച്ചരുളുന്നു–�സ്തോതോക്കൾക്കു നല്കി�പ്പോരു

ന്നു.

32. ഭൂരിദിക്കിൽപ്പുരുഹൂതൻ–വളെരയിടങ്ങളിൽ വളെരയോളുകളോൽ വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ.
33. അമർത്തൽ–ശത്രുക്കെള. ആരിൽ നില്പൂ–ആർക്കധീന�മോ. വിത്തം–ഹവിസ്സ്.

34. ഇെതല്ലോ�മ–വൃത്രവധോദികൾ. മീെത–ബലംെകോണ്ടുമികച്ചവൻ. �മധോനുഷ്ഠോയികൾ

–യോഗംെചയ്യുന്നവൻ.

35. ഉൾപ്പോകഹീനൻ–മനഃപക്വതയില്ലോത്ത ശത്രു. ഇപ്രഹർത്തോവു്–രണകുശലനോയ

ഇന്ദ്രൻ. ക്ഷിപ്രൻ–ശീഘ്രകോരി. ഇന്ദ്രരക്ഷിതൻ �ഗോധനങ്ങെള �നടും; നല്ല പ്രഭുവുമോ

കും.

36. അശ്വഗോമി=അശ്വങ്ങളിലൂെട ഗമിച്ചു്. �നതോക്കെളോത്തു്–മരുത്സ�മതനോയി. ഇ�മ്മ

ധോവി–ഇന്ദ്രൻ.

37. ഋഷി, ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: സക്തചിത്തനോയ്–മനസ്സ് ഇന്ദ്രങ്കലുറപ്പിച്ചു്. �നരോം

=യഥോർത്ഥമോയ.

38. വർണ്ണ്യയശസ്കൻ=വർണ്ണി�യ്ക്കണ്ടുന്ന യശസ്സുള്ളവൻ. പൂരുതന്വോഢ്യൻ=വളെര ശരീര

ങ്ങളുള്ളവൻ. തരസ്വി=�വഗവോൻ. അ�ന്നഷി–ഹവി�കോംക്ഷി. സൽപതിയ്ക്കോയി–

സൽപതിയോയ ഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചു്. കണ്വസൂ�നോ–�ഹ �മധോതി�ഥ.

39. മോടുകെള–പണികളോൽ അപഹരിയ്ക്കെപ്പട്ട �ഗോക്കെള. �തടോൻ തരമില്ലോെതയും–

അവയുെട കോൽപോടു�പോലും വഴിയിലില്ലോയിരുന്നു, എന്നിട്ടും. നല്കി–വീണ്ടുെകോടുത്തു.

ആർക്കു് ? ആശ തങ്കൽ (ഇന്ദ്രങ്കൻ)െവച്ച മുമ്പർക്കു്–�നതോക്കളോയ �ദവന്മോർക്കു്.

ആര്യവ്രതൻ–പ്രശസ്തകർമ്മോവു് സഖോവീവൻ–സഖോവോയ ഇന്ദ്രൻ.

40. ഇന്ദ്രൻ �മഷരൂപം ധരിച്ചു െചന്നു �മധ്യോതിഥിെയ െകോണ്ടു�പോന്നു എെന്നോരുതിഹോ

സമുണ്ടു്.

41. ഋഷി വിഭിന്ദുരോജോവിെന്റ ദോനെത്ത പ്രശംസിക്കുന്നു: നോല്പതിനോയിരം–ധനം. സന്ദോ

തോവു്=ദോനശീലൻ.

42. ഗോയകർ–�സ്തോതോക്കൾ. ഇരുതോയോെര–ദ്യോവോപൃഥിവികെള. സിദ്ധി–ധനലോഭം.
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സൂക്തം 3.

�മധ്യോതിഥി ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും അനുഷ്ടുപ്പം ഗോയത്രിയും ഛന്ദ

സ്സുകൾ: ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങളുെട �ഗോരസം �ചർത്തസ്വോ�ദറിയ നീർ നുകർന്നു ഭവോൻ മത്തു

െകോണ്ടോലും. ഒെത്തോരുമിച്ചു മത്തുപിടിപ്പി�യ്ക്കണ്ടുന്ന ഭവോൻ ബന്ധുവോയിനിന്നു

ഞങ്ങെള തഴപ്പിച്ചോലും: അങ്ങയുെട തിരുവുള്ളംഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (1)
ഹവിഷ്മോന്മോരോയ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങയ്ക്കു നന്മനസ്സുണ്ടോകണം: എതിരോളിയ്ക്കു�വ

ണ്ടി അങ്ങ് ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കരുതു്. പ്രോർത്ഥനീയങ്ങളോയ വിചിത്രരക്ഷകൾെകോ

ണ്ടുഞങ്ങെള പോലിച്ചോലും; ഞങ്ങെള നീണ്ടസുഖത്തിലോക്കിയോലും! (2)
ബഹുധന, എെന്റഈ സ്തുതികൾ അങ്ങെന വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെട്ട; അഗ്നിെയ്ക്കോത്ത

�തജസ്സുള്ളവിശുദ്ധരോയ വിപശ്ചിത്തുകളും �സ്തോത്രങ്ങൾ പോടുന്നു. (3)
ആയിരം ഋഷിമോരോൽ പ്രബലനോക്കെപ്പട്ട തന്തിരുവടി സമുദ്രം�പോെല പര

ന്നു: തെന്റ യഥോർത്ഥമോയ മഹിമോവും െകല്പും യോഗങ്ങളിൽ �സ്തോതൃരോജ്യത്തു പുക

ഴ്ത്തെപ്പടുന്നു! (4)
ഭജിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾയോഗത്തിന്ന് ഇന്ദ്രെനത്തെന്ന, യജ്ഞംതുടങ്ങിയോൽഇന്ദ്ര

െനത്തെന്ന, യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രെനത്തെന്ന, ധനം കിട്ടോൻ ഇന്ദ്രെനത്തെന്ന വിളിച്ചു

െകോള്ളുന്നു (5)
ഇന്ദ്രൻ ബലെപ്പരുമയോൽ വോനൂഴികെള പരത്തി; ഇന്ദ്രൻ സൂര്യെന പ്രകോശി

പ്പിച്ചു. ഇന്ദ്രങ്കൽ ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നു, ഉലെകല്ലോം; ഇന്ദ്രങ്കൽത്ത�ന്ന, പിഴിയുന്ന �സോമ

വും! (6)
ഇന്ദ്ര, മു�മ്പ കുടിപ്പോൻ അങ്ങെയ മനുഷ്യർ സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു; സമ്മിളിതരോയ

ഋഭുക്കളും പുകഴ്ത്തുന്നു; മരുത്തുക്കളും പുരോതനനോയ ഭവോെന വോഴ്ത്തിപ്പോടുന്നു! (7)
�സോമത്തിെന്റ ലഹരി വ്യോപിച്ചോൽ, ഇന്ദ്രൻ ഇ�ദ്ദഹത്തിന്നു വീര്യവും ബലവും

വളർത്തും: തെന്റആ മഹിമോവിെന ആളുകൾ ഇ�പ്പോഴും മു�മ്പെത്ത�പ്പോെല മുറയ്ക്കു

പുകഴ്ത്തുന്നു! (8)
അങ്ങ് യോെതോന്നുെകോണ്ടു യജ്ഞഹീനരിൽനിന്നു ധനം ഭൃഗുവിന്നു നല്കി�യോ,

യോെതോന്നുെകോണ്ടു കണ്വപുത്രെന രക്ഷിച്ചു�വോ; ആ സുവീര്യവും, ആ അന്നവും മു

�മ്പ കിട്ടോൻഞോൻഅങ്ങ�യോടു യോചിയ്ക്കുന്നു. (9)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ െപരുെവള്ളം കടലിെലയ്ക്കയച്ചുവ�ല്ലോ; ഭവോെന്റ ആ ബലം വർ

ഷകമോകുന്നു. ഭൂമി യോെതോന്നിന്നധീന�മോ, ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ആ മഹിമോവു് ഉടനടി

�നടോവുന്നതല്ല! (10)
ഇന്ദ്ര, പുരോതന, ഞോൻ അങ്ങ�യോടു യോചിയ്ക്കുന്ന സുവീ�ര്യോ�പതമോയ ധനം

ഞങ്ങൾക്കു തന്നോലും: �സവ�നച്ഛവോയ ഹവിഷ്മോന്നു മു�മ്പ െകോടുക്കുക; �സ്തോതോ

വിനും െകോടുക്കുക! (11)
ഇന്ദ്ര, യോെതോന്നിനോൽ അങ്ങ് പുരുപുത്രെന രക്ഷിച്ചു�വോ, അതു ഞങ്ങളുെട

ഈ കർമ്മനിരതന്നു െകോടുത്തോലും; ഇന്ദ്ര, രുശമൻ, ശ്യോവകൻ, കൃപൻ എന്നിവ

െര ഭവോൻരക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ,അപ്രകോരംഈസ്വർഗ്ഗപ്രോപണീയെനശക്തനോക്കിയോ

ലും! (12)
ഇ�ന്നെത്ത വോയോടിമനുഷ്യനു�ണ്ടോ, (ഇന്ദ്രെന) വോഴ്ത്തുന്നു? പ�ണ്ടെത്ത �സ്തോ
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തോക്കൾതെന്ന ഇന്ദ്ര�ന്റതോയ ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മഹത്വത്തിൽ െചെന്നത്തിയിട്ടില്ല

�ല്ലോ! (13)
ഇന്ദ്ര,ഏതു �സ്തോതോക്കളുണ്ട്, �ദവയജനമിച്ഛിയ്ക്കുന്നു? ഏെതോരു �മധോവിയോയ

ഋഷി അെങ്ങത്തിയ്ക്കും? മഘവോ�വ, ഭവോൻ എ�പ്പോൾ പിഴിയുന്നവെന്റ വിളിയിൽ,

എ�പ്പോൾ പുഴ്ത്തുന്നവെന്റ വിളിയിൽ, വെന്നത്തും? (14)
ആ മധുരതരങ്ങളോയ ശസ്ത്രങ്ങളും �സ്തോത്രങ്ങളും, ഒപ്പം ജയിച്ചു ധനം �നടിയ,

രക്ഷയ്ക്കിടിവില്ലോത്ത, അന്നം �തടുന്ന �തരുകൾ �പോ�ല �മ�ല്പോട്ടു �പോകുന്നു! (15)
കണ്വർ�പോെല ഭൃഗുക്കൾ ആ ധ്യോനിയ്ക്കെപ്പട്ട വിഭൂവിെനത്ത�ന്ന, സൂര്യരശ്മി

കൾ�പോെല, പ്രോപിച്ചു; പ്രിയ�മധരോയ മനുഷ്യരും ഇന്ദ്രെനത്തെന്ന പൂജിച്ചു �സ്തോ

ത്രങ്ങൾ പോടി. (16)
ഇന്ദ്ര, വൃതെന അെമ്പെക്കോന്നവ�ന, ഭവോൻ ഹരികെള പൂട്ടുക:മഘവോ�വ,

മഹോബലനോയ അങ്ങ് മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടി, �സോമം കുടിപ്പോൻ, ദൂരത്തുനിന്നു്

ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളുക! (17)
ഇതോ, കർമ്മികളോയ �മധോവികൾ അങ്ങെയ, യജ്ഞത്തിൽ സംബന്ധി

പ്പോൻ, വീണ്ടും വീണ്ടും സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. മഘവോ�വ, ഇന്ദ്ര, �സ്തോത്രവോഹ്യ, ആ ഭവോൻ,

ഒരഭിലോഷിെയന്ന�പോെല, ഞങ്ങളുെട വിളി�കട്ടോലും! (18)
ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നുവൃതെനവലിയപള്ളിവില്ലുകൾെകോണ്ടു് നി�ശ്ശഷം നിഹനിച്ചു;

മോയോവിയോയഅർബുദൻ, മൃഗയൻഎന്നിവെരയും നിഹനിച്ചു; മലയിൽനിന്നു് �ഗോ

ക്കെള പുറത്തിറക്കി! (19)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു വൃത്രക്കൂറ്റെന അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നും നിർഗ്ഗമിച്ചു്, ആ

കരുത്തു കോണിച്ച�പ്പോൾ, അഗ്നികളും, സൂര്യനും, ഇന്ദ്രന്നുള്ളതോയ �സോമോമൃതവും

ആെകത്തിളങ്ങി! (20)
എനിയ്ക്കു് ഇന്ദ്രനും മരുത്തുക്കളുെമന്ന�പോെല, കുരയോണപുത്രനോയപോകസ്ഥോ

മോവുംഎല്ലോറ്റിലുംെവച്ചു, വോനി�ലോടുന്നസൂര്യൻ �പോെലസ്വയം തിളങ്ങുന്നതു് ദോനം

െചയ്തു! (21)
എനിയ്ക്കു പോകസ്ഥോമോവു നല്ല ചുമലുള്ള, തടിച്ച, ധനോർജ്ജനത്തിന്നുതകുന്ന

ഒരു െചംകുതിരെയ തന്നു! (22)
അതിന്നുപകരം,പത്തു ധുരന്ധരങ്ങൾ, തുഗ്രപുത്രെന ഗൃഹത്തിെലയ്ക്കു കുതിരക

െളന്ന�പോെല, (എെന്ന) വഹിച്ചു�പോരുന്നു! (23)
വിപുലമോയഅന്നവും, വീതിയുള്ള വസ്ത്രവും, എണ്ണയും, െകല്പുംആർ തന്നു�വോ;

ആനോലോമനോയ, െചങ്കുതിരെയത്തന്ന, രക്ഷിതോവോയപോകസ്ഥോമോവിെനഞോൻ

സ്തുതിച്ചു. (24)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. നീർ–�സോമരസം.
3. വിപശ്ചിത്തുക്കൾ=വിദ്വോന്മോർ, ഉദ്  ഗോതോക്കൾ.

4. ഋഷിമോർ–അതീന്ദ്രിയജ്ഞരോയ �സ്തോതോക്കൾ. പ്രബലനോക്കെപ്പട്ട–സ്തുതികൾ െകോ

ണ്ടോണ�ല്ലോ, �ദവതകൾക്കുബലം വർദ്ധിയ്ക്കുന്നതു്. തെന്റ–ഇന്ദ്രെന്റ �സ്തോതൃരോജ്യത്തു്

–�സ്തോതൃസംഘത്തിൽ, �സ്തോതോക്കളുെടഇടയിൽ.

5. �സോമവും ഇന്ദ്രങ്കൽത്ത�ന്ന, ഇന്ദ്രെന്റ വയറ്റിൽത്ത�ന്ന ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നു.
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7. സമ്മിളിതർ–ഒത്തു�ചർന്നവർ.

8. ഇ�ദ്ദഹത്തിന്നു്–യജമോനന്നു്.

9. യജ്ഞഹീനരിൽനിന്നു്–യജ്ഞമനുഷ്ഠിയ്ക്കോത്തവരിൽനിന്നു പിടിച്ചടക്കി.

10. വർഷകം–അഭീഷ്ടവർഷി. അന്തിമവോക്യം പ�രോക്ഷം:
11. ഹവിഷ്മോൻ–യജമോനൻ.
12. പൂരു–ഒരു രോജോവ്. കർമ്മനിരതന്ന്–യജമോനന്നു്. രുശമനും, ശ്യോവകനും, കൃപനും

രോജർഷിമോർതെന്ന. സ്വർഗ്ഗപ്രോപണീയെന–സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോകെപ്പ�ട

ണ്ടവെന, യജമോനെന. ശക്തനോക്കിയോലും–ധനസ്മൃദ്ധിെകോണ്ടു യോഗോനുഷ്ഠോനത്തി

ന്നു കഴിവുള്ളവനോക്കിയോലും.

13. വോഴ്ത്തുന്നു–വോഴ്ത്തോനോളോകുന്നു? അല്പബുദ്ധികൾക്കു പുകഴ്ത്തോവുന്നവനല്ല, ഇന്ദ്രൻ! ഇന്ദ്ര

�ന്റതോയ–മറ്റോർക്കുമില്ലോത്ത. െചെന്നത്തിയിട്ടില്ല�ല്ലോ–മഹത്ത്വമറിഞ്ഞു സ്തുതിപ്പോൻ

ശക്തരോയിട്ടില്ല�ല്ലോ.

14. ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവർതെന്നയില്ല; പിെന്നയ�ല്ല, അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നവർ? അെങ്ങത്തിയ്ക്കും–സ്തുതി

ഭവോങ്കലണയ്ക്കും.

15. ഒപ്പം–ശത്രുക്കെള ഒന്നിച്ച് �മ�ല്പോട്ടു–ഭവോെന്റഅടുക്കെലയ്ക്കു്.
16. സൂര്യരശ്മി�പോെല–സൂര്യരശ്മികൾ ഭുവനെത്ത പ്രോപിയ്ക്കുന്നതു�പോെല. പ്രിയ�മധർ=

യജ്ഞതൽപരർ.

18. അഭിലോഷി=അഭിലോഷമുള്ളവൻ, വിളിയ്ക്കെപ്പടോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ.
19. അർബുദൻ, മൃഗയൻ–രണ്ടസുരന്മോർ.
20. നിർഗ്ഗമിപ്പിച്ചു്–പുറെത്തയ്ക്കിറക്കി. ആ കരുത്തു്–വൃത്രവധവീര്യം. �സോമോമൃതം=

അമൃതു�പോലുള്ള �സോമനീർ.

21. കുരയോണപുത്രനോയ പോകസ്ഥോമോവു്–കുരയോെണെന്റ മകൻ, പോകസ്ഥോമോെവന്ന

രോജോവു്. എല്ലോറ്റിലും സർവധനങ്ങളിലും. തിളങ്ങുന്നതു്–ഉജ്ജ്വലമോയ ധനം.

23. ആ ഒരശ്വത്തോൽ വഹിയ്ക്കെപ്പടുന്നതിെന വഹിപ്പോൻ പത്തു കുതിരകൾ �വണം! ധുര

ന്ധരങ്ങൾ–ഭോരം ചുമക്കുന്നഅശ്വങ്ങൾ. തുഗ്രപുത്രെന–സമുദ്രത്തിൽ എറിയെപ്പട്ട ഭു

ജ്യുവിെന.

24. നോലോമനോയ–തെന്റ മുതുമുത്തച്ഛൻ, മുത്തച്ഛൻ, അച്ഛൻ എന്നീ മൂന്നു�പർ�പോെലത

െന്നസുചരിതനോയ.
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സൂക്തം 4.

കണ്വ�ഗോത്രൻ �ദവോതിഥി ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും പുര  ഉഷ്ണിക്കും

ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, കിഴക്കും പടിഞ്ഞോറും വടക്കും െതക്കും ആളുകൾ അങ്ങെയ വിളിയ്ക്കുന്നു

ണ്ടു്; �ശ്രഷ്ഠ, അത്യന്തം കീഴമർത്തുന്നവ�ന, എന്നോലും, ഭവോൻ ആൾക്കോരോൽ തു

�ലോം സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടു്, അനുപുത്രങ്കലും തുർവശങ്കലും എഴുന്നള്ളി! (1)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു് രുമൻ,രുശമൻ, ശ്യോവകൻ, കൃപൻ എന്നിവരുെട അടുക്കൽ

മത്തടിയ്ക്കുയോയിരിയ്ക്കോം; എന്നോലും, അങ്ങെയ �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നകണ്വന്മോർ മന്ത്രം

െകോണ്ടു വരുത്തുന്നു. ഇന്ദ്ര, വെന്നത്തിയോലും! (2)
ഒരു ദോഹം പൂണ്ടഗൗരമൃഗം െവള്ളം നിറഞ്ഞതടോകത്തിെലയ്ക്കു �പോകുന്നെത

പ്രകോര�മോ, അപ്രകോരംഅവിടുന്നു,ബന്ധുത്വം പൂണ്ടു,ഞങ്ങളുെടഅടുക്കെലയ്ക്കു െവ

ക്കം വന്നോലും: കണ്വരിൽ, ഒന്നിച്ചു വഴി�പോെല പോനംെചയ്തോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, �സോമംഅങ്ങെയ, പിഴിഞ്ഞവന്നുധനം െകോടുക്കോൻഇമ്പ

െപ്പടുത്തെട്ട: ഇരുപലകകൾെകോണ്ടു പിഴിഞ്ഞതു കട്ടുകുടിച്ചുവ�ല്ലോ, ഭവോൻ; അതു

നിമിത്തം, മികച്ച ബലം അവിടുന്നു വഹിയ്ക്കുന്നു! (4)
അ�ദ്ദഹം വീരകർമ്മത്തോൽ കീഴമർത്തു; കരുത്തുെകോണ്ടു് അരിശം െകോടുത്തു.

മഹോനോയ ഇന്ദ്ര, പട�യ്ക്കറ്റവെരെയല്ലോം അവിടുന്നു വൃക്ഷങ്ങെള�പ്പോെല അടക്കി

നിർത്തി! (5)
ആർ സ്തുതി ഭവോന്നയയ്ക്കു�മോ, അവൻ, ഒരോയിരം �പോരോളിക�ളോടു് �ചർന്നവ

െന�പ്പോെലയോവും; ആർ �സ്തോത്രം െചോല്ലിെക്കോണ്ടു ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കു�മോ, അവന്നു

യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കെള�പ്പോക്കുന്നവൻ പിറക്കും! (6)
ബലിഷ്ഠനോയ ഭവോെന്റ സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കു പിെന്ന ഭയം �വണ്ടോ,

തളർച്ച �വണ്ടോ; പ്രശംസനീയമോണു്, വൃക്ഷോവോയ ഭവോെന്റ മഹോകർമ്മം; തുർവശ

െനയും യദുവിെനയുംഞങ്ങൾകണ്ടിട്ടുണ്ടു് ! (7)
വൃക്ഷോവ് ഇട�ത്തആസനംെകോണ്ടു (ഭുവനെത്ത) മറയ്ക്കുന്നു. മുറിവുെപടുത്തുന്ന

വൻ ഇ�ദ്ദഹെത്തപീഢിപ്പിയ്ക്കില്ല. �തൻ�പോെലയുള്ള മധുരദ്രവ്യം �ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു,

�സോമത്തിൽ: അങ്ങ് െവക്കം വരിക; ഒ�ന്നോടുക; കുടിയ്ക്കുക! (8)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങയുെടസഖോവ് എെന്നന്നുംഅശ്വ–രഥ–�ഗോക്ക�ളോടുകൂടിയവനും

സുന്ദരോംഗനുമോയിത്തീരും; ധന�ത്തോടും അന്ന�ത്തോടും �ചരും; ആഹ്ലോദകനോയി

സഭയിൽ െചല്ലും! (9)
മഘവോ�വ, അങ്ങ്, ദോഹമുള്ള ഒരു മരമോൻ�പോെല, പോത്രങ്ങളിൽ െകോണ്ടുവ

ന്നിട്ടുള്ള �സോമത്തിെന്റ അടുക്കൽ വന്നോലും: �വണ്ടു�വോളം കുടിച്ചോലും. ഇതുെകോ

ണ്ടോണ�ല്ലോ, അവിടുന്നു നോളിൽ നോളിൽ മഴെപയ്യിയ്ക്കുന്നതും മഹത്തരമോയ ബലം

�നടുന്നതും! (10)
അധ്വ�ര്യോ, ഭവോൻ �സോമം പിഴിയുക, ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോൻ: വൃക്ഷോക്കളോയഹരി

കെള പൂട്ടിയിരിയ്ക്കും; വൃത്രഘ്നൻ വരികയുമോയി! (11)
നിന്തിരുവടി ആരിൽ �സോമംെകോണ്ടു സംതൃപ്തനോകു�മോ, ആ ഹവിർദ്ദോതോവ്

സ്വയംഅറിയും. ഇതോ,അങ്ങയ്ക്കു�യോഗ്യമോയഅന്നംപകർന്നുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: അതി

ങ്കൽ വരിക, ഓടുക; കുടിയ്ക്കുക! (12)
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അധ്വര്യുക്ക�ള, നിങ്ങൾ �തരിലിരിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രന്ന്, അമ്മി�മൽ െവച്ച അമ്മിക്കു

ഴകൾെകോണ്ടു് �സോമം പിഴിയുവിൻ: യജ്ഞസോധനം പിഴിയുന്നഇവ വി�ശ�ഷണ

വിളങ്ങുന്നു! (13)
അന്തരിക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന വൃഷോക്കളോയ ഹരികൾ ഇന്ദ്രെന കർമ്മങ്ങളിൽ

െകോണ്ടുവരെട്ട–(മറ്റു)യജ്ഞ�സവികളോയ കുതിരകളും അങ്ങെയ സവനങ്ങൾക്ക്

ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടുവരെട്ട! (14)
പുരുവിത്തനോയ പൂഷോവിെന ഞങ്ങൽ സഖ്യത്തിന്നോയി ഭജിയ്ക്കുന്നു: ശക്ര, പു

രുഹൂത, വി�മോചക, ആ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള ബുദ്ധിെകോണ്ടു ധനത്തിനും (ശത്രു)

നിഗ്രഹത്തിന്നും ശക്തരോക്കിയോലും! (15)
വി�മോചക, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു, ക്ഷൗരക്കത്തിെയ്ക്കന്ന�പോെല മൂർച്ച വരുത്തി

യോലും; സമ്പത്തും തന്നോലും. അങ്ങയുെട പക്കലോണ്, ഞങ്ങൾക്കു് എളുപ്പത്തിൽ

ക്കിട്ടോവുന്ന �ഗോധനം: ഇതു ഭവോൻ മനുഷ്യന്നയയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ! (16)
�തജസ്സുപൂണ്ടപുഷോ�വ, ഞോൻഅങ്ങെയ ചമയിയ്ക്കോനോഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു, സ്തുതിയ്ക്കോ

നോഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. വ�സോ, �സ്തോത്രങ്ങൾ സംഭരിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്ന സോമവോന്നു സുഖം

നല്കോത്തവെനസ്തുതിപ്പോൻഞോനോഗ്രഹിയ്ക്കുന്നില്ല! (17)
�തജസ്സു പൂണ്ട പൂഷോ�വ, �ദവ, �പക്കൾ വല്ല�പ്പോഴും പുല്ലു�തടി �പോ�യ

യ്ക്കും; ആ ധനം നിലനി�ല്ക്കണ�മ! അവിടുന്നു ഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചു, സുഖെപ്പടുത്തണം;

അന്നം ധോരോളം തരണം! (18)
വിളങ്ങുന്നസുഭഗനോയകുരുംഗരോജോവിെന്റയോഗദോനോവസരത്തിൽ,ഞങ്ങൾ

ക്ക്ആളുകളിൽെവച്ച്, ഒരു നൂറശ്വങ്ങ�ളോടുകൂടിയ വളെരദ്ധനം കിട്ടി. (19)
ഹവിഷ്മോനോയ കണ്വപുത്രെന്റ �സ്തോതോക്കളും, �തജസ്സിയന്ന പ്രിയ�മധരും

വോങ്ങിയ�പോെല, ഋഷിയോയ ഞോനും അറുപതിനോയിരം പരിശുദ്ധ�ഗോക്കെള മുഴു

വൻ പ്രതിഗ്രഹിച്ചു. (20)
എനിയ്ക്കുകിട്ടിയ�പ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളും പിറുപിറുത്തു:–‘ഇവർക്കു മികച്ച �ഗോക്കെള

കിട്ടി; ഇവർക്കു മികച്ച കുതിരകെള കിട്ടു!’ (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. കീഴമർത്തുന്നവ�ന–ശത്രുക്കെള. ആൾക്കോരോൽ–അനുവിെന്റ പുത്രൻ, തുർവശൻ

എന്നീ രോജോക്കന്മോരുെട �സ്തോതോക്കളോൽ.

2. രുമൻ മുതലോയ നോലു�പരും രോജോക്കന്മോര�ത്ര. മത്തടിയ്ക്കുകയയിരിയ്ക്കോം–�സോമം കു

ടിച്ചു്.

3. കണ്വരിൽ–കണ്വപുത്രന്മോരുെട ഇടയിൽ.
4. കട്ടു: ഇക്കഥ മുമ്പുണ്ടു്.
5. ആദ്യഭോഗം പ�രോക്ഷകഥനം: കീഴമർത്തു–ശത്രുക്കെള. അരിശം–ശത്രുക്കളുെട. വൃക്ഷ

ങ്ങെള�പ്പോെല–നിശ്ചലനോക്കി.

6. �പോക്കുന്നവൻ–ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുന്ന പുത്രൻ.

7. ഭയം �വണ്ടോ–ഭയെപ്പ�ടണ്ടിവരില്ല. തുർവശനും യദുവും ഭവൽപ്രസോദംമൂലംഎത്രസു
ഖത്തിലിരിയ്ക്കുന്നു!

8. മുറിവുെപടുത്തുന്നവൻ–യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധൻ; ഒരു �പോരോളിയും ആളോകില്ല, ഇന്ദ്രെന പീഢി

പ്പിയ്ക്കോൻ. മധുരദ്രവ്യം–കുറുക്കിയ പോലും മറ്റും.
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9. സഖോവ്–സഖ്യം ലഭിച്ചവൻ.
10. ദോഹമുള്ള ഒരു മരമോൻ�പോെല–മരമോൻ തടോകത്തിൽ െചല്ലുന്നതു�പോെല. ഇതു–

�സോമപോനം.

12. സ്വയം അറിയും–പരോ�പക്ഷകൂടോെതഎല്ലോം മനസ്സിലോക്കും. അന്നം–�സോമം.
13. ഇവ–അമ്മിയും അമ്മിക്കുഴയും.
14. കർമ്മങ്ങളിൽ–നമ്മുെട,അടുത്തവോക്യംപ്രത്യക്ഷം: യജ്ഞ�സവികൾ=യജ്ഞത്തിൽ

െചല്ലുന്നവ.

15. ഇതുമുതൽ നോലൃക്കുകൾ പൂഷോവി�നയും ഇന്ദ്രെനയും പരോമർശിയ്ക്കുന്നവയ�ത്ര: പുഷോ
വ്=പുഷോെവന്ന �ദവൻ; ഇന്ദ്രപക്ഷത്തിൽ �പോഷകൻ. ശക്ര–ശക്ത. പുരുഹൂത=

വളെരആളുകളോൽ വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടവ�ന. വി�മോചക–പോപത്തിൽനിന്നു �മോചിപ്പിയ്ക്കുന്ന

വ�ന.

16. ഇതു–�ഗോധനം. മനുഷ്യന്ന്–സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്ന്.

17. സ്തുതിയ്ക്കുന്ന സോമജ്ഞന്നു സുഖം നല്കോൻ ഭവോ�ന ഉള്ളൂ; അതിനോൽ, ഞോൻ മെറ്റോരു

�ദവെനസ്തുതിപ്പോനോഗ്രഹിയ്ക്കുന്നില്ല.

18. �പക്കൾ–ഞങ്ങളുെട. ആ ധനം നിലനി�ല്ക്കണ�മ–�പക്കെള പുലികൾ പിടിയ്ക്കുക

യും മറ്റും െചയ്യോെത �നോക്കണ�മ.

19. ഋഷി മൂന്നൃക്കുകൾെകോണ്ടു കുരുംഗരോജോവിെന്റ ദോനെത്ത സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: യോഗദോനം–

ദക്ഷിണ.

20. കണ്വപുത്രൻ–�മധോതിഥി. പ്രിയ�മധർ–പ്രിയ�മധനും, കൂട്ടരും. ഇവർക്കും കുരുംഗൻ
െകോടുക്കുകയുണ്ടോയി. പ്രതിഗ്രഹിച്ചു–സ്വീകരിച്ചു.

21. ഇവർ–�ദവോതിഥി മുതലോയ ഋഷികൾ. ‘നമുെക്കോന്നും കിട്ടിയില്ല’ എന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ

�പോലും പിറുപിറുത്തു–ഇലകളുെട മർമ്മശബ്ദമോണു്. ഈപിറുപിറുക്കൽ.

ഏഴോമദ്ധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 5.

കണ്വ�ഗോത്രൻ ബ്രഹ്മോതിഥി ഋഷി; ഗോയത്രിയും ബൃഹതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സു

കൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

ദൂരത്തുനിന്നു്, ഇവിെടയുള്ളവൾ�പോെല, യോെതോരു ഭോസുരോംഗി െവണ്മ വരു

ത്തി�യോ–െവളിച്ചം വിവിധമോയി പരത്തി�യോ; (1)
ആഉഷസ്സിെന, ദസ്രരോയഅശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ �നതോക്കെളന്ന�പോെല, മന

സ്സുെകോണ്ടൂ പൂട്ടുന്ന �തജ�സ്സറിയ �തരിലൂ�ട വഴിെപോെല പ്രോപിയ്ക്കുന്നു! (2)
അന്നധനോന്വിതന്മോ�ര, �നോക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്കുള്ള�സ്തോത്രങ്ങൾ: ഞോൻസ്തു

തി, ഒരു ദൂതൻ�പോല െകോണ്ടുവരുന്നു! (3)
വളെര�പ്പർക്കുപ്രിയെപ്പട്ട, വളെര മത്തടിയ്ക്കുന്ന, വളെരദ്ധനമുള്ളഅശ്വിക�ള,

ഞങ്ങളുെട രക്ഷണത്തിന്നുകണ്വന്മോർ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (4)
പൂജനീയ�ര, ബലം തു�ലോം നല്കുന്നവ�ര, അന്നദോതോക്ക�ള, ധനത്തിെന്റ ഉട

മസ്ഥ�ര, ഹവിർദ്ദോതോവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ഗമിയ്ക്കുന്നവ�ര, (5)
ആനിങ്ങൾ �ദവകെള യജിയ്ക്കുന്ന ഹവിഷ്പ്രദന്നു�വണ്ടി, നല്ല യജ്ഞ�ത്തോടുകൂ

ടിയതും നിരപോയവുമോയ�പ�മച്ചിൽനിലം െവള്ളംെകോണ്ടു നനച്ചോലും! (6)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾപരുന്തുകൾെക്കോപ്പം പറക്കുന്നകുതിരകളിലൂ�ടഞങ്ങളു

െട �സ്തോത്രത്തിൽ ശീഘ്രം വെന്നത്തുവിൻ: (7)
ഇവയിലൂെടയോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ ദൂരത്തുനിന്നു് എല്ലോ നക്ഷത്രങ്ങളിലും മൂന്നു

പകലും മൂന്നു രോവും മുഴുവൻ ചുറ്റിനടക്കോറുള്ളതു് ! (8)
പ്രോതഃസ്തുത്യ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു�ഗോക്കെളയും,അന്നവുംസമ്പത്തുംതരു

വിൻ; ലോഭമോർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നിടുവിൻ! (9)
അശ്വികെള, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു�ഗോക്കൾ,അശ്വങ്ങൾ, നല്ല �തരുകൾ, നല്ല

പുത്രന്മോർ എന്നിവ�യോടുകൂടിയ സമ്പത്തുംഅന്നവും െകോണ്ടുവരുവിൻ! (10)
�മോടിയുെട ഉടമസ്ഥരോയ ദസ്ര�ര, െപോന്നിൻ�തരുള്ള പ്രവൃദ്ധരോയ നിങ്ങൾ

�സോമമധു നുകർന്നോലും! (11)
അന്നധനോന്വിതന്മോ�ര, നിങ്ങൾഹവിസ്സമ്പന്നരോയഞങ്ങൾക്ക് എമ്പോടും വി

ശോലമോയി അധൃഷ്യമോയ ഗൃഹം തന്നോലും! (12)
ആളുകളുെട �സ്തോത്രത്തിൽ െചല്ലോറുള്ളവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ: െവക്കം വരു

വിൻ; അന്യരുെട അടുക്കെലയ്ക്കു �പോകരുതു് ! (13)
സ്തുത്യർഹരോയഅശ്വിക�ള,ഈതന്നമദകരവും മ�നോജ്ഞവുമോയമധുനുകർ

ന്നോലും! (14)
എല്ലോെരയും പുലർത്തത്തക്ക,ബഹുസ്തുത്യമോയ, നൂറുമോയിരവും ധനം നിങ്ങൾ

ഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവരുവിൻ! (15)
�നതോക്ക�ള,അശ്വിക�ള, നിങ്ങെളവളെരയിടങ്ങളിൽ മനീഷികൾവിളിയ്ക്കുന്നു

ണ്ടോവും; എന്നോലും, നിങ്ങൾ കുതിരകളിലൂെട വരുവിൻ! (16)
അശ്വിക�ള,ആളുകൾ ദർഭ മുറിച്ചു, ഹവിെസ്സോരുക്കി, വട്ടെമല്ലോം കൂട്ടി നിങ്ങെള

വിളിയ്ക്കുന്നു! (17)
അശ്വിക�ള, ഇ�പ്പോൾഞങ്ങളുെടഈ �സ്തോത്രം നിങ്ങെള െകോണ്ടുവരോൻ നി

ങ്ങളുെട െതോട്ടടുക്കെലത്തെട്ട! (18)
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അശ്വിക�ള, നിങ്ങളുെട �തരിൽ െവച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലോ, ഒരു മധു�ത്തോൽത്തുരുത്തി;

അതിൽനിന്നു കുടിയ്ക്കുവിൻ! (19)
അന്നധനോന്വിതന്മോ�ര, ഞങ്ങളുെട നോല്കോലികൾക്കും മക്കൾക്കും �പക്കൾ

ക്കുംസുഖമുളവോകുമോറു, നിങ്ങൾ ഒരുപോടന്നംഅതിൽ െകോണ്ടുവന്നോലും! (20)
പ്രോതഃസ്തുത്യ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വോനിെല അന്നം ഒരു തുളയിലൂെടെയ

ന്ന�പോെല െപോഴിയ്ക്കുവിൻ; നദികൾ നിർമ്മിയ്ക്കുവിൻ! (21)
�നതോക്ക�ള, നിങ്ങെള കടലിെലറിയെപ്പട്ട തുഗ്രപുത്രൻ എ�പ്പോൾ സ്തുതിച്ചു?

നിങ്ങളുെട കുതിര�ത്തർ െചന്ന�പ്പോൾ! (22)
നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ�മടയിൽപീഡിതനോയകണ്വന്നുവളെര രക്ഷകൾെകോ

ടുക്കുകയുണ്ടോയ�ല്ലോ; (23)
വർഷണധനന്മോ�ര, ആ സുപ്രശസ്തങ്ങളോയ നവീനരക്ഷക�ളോ�ട വെന്നത്തു

വിൻ: ഞോൻ നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; (24)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ കണ്വെനയും, പ്രിയ�മധെനയും, ഉപസ്തുതെനയും, സ്തുതി

ച്ചഅത്രിെയയും രക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ; (25)
ധനമിച്ഛിച്ച അംശുവിെനയും �ഗോകോംക്ഷിയോയ അഗസ്ത്യെനയും അ�നഷി

യോയ �സോഭരിെയയും നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ; (26)
വർഷണധനന്മോ�ര, അശ്വിക�ള, അത്ര�യ്ക്കോ അതിലുമധിക�മോ സുഖം നിങ്ങ

�ളോടു് ഞങ്ങൾസ്തുതിച്ചു യോചിയ്ക്കുന്നു. (27)
അശ്വിക�ള, െപോന്നിൻനുകത്തണ്ടും െപോന്നിൻ കടിഞ്ഞോണുമുള്ള, വോനിലുരു

മ്മുന്ന �തരിലോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇരിയ്ക്കോറുള്ളതു് ! (28)
നിങ്ങളുെട ഇരുപ്പടി െപോന്നുെകോണ്ടു്, അച്ചുതണ്ടു് െപോന്നുെകോണ്ടു്, ഇരുചക്ര

ങ്ങൾ െപോന്നുെകോണ്ടു്– (29)
അതിലൂെട, അകലത്തുനിന്നോയോലും നിങ്ങൾഞങ്ങളിൽ വെന്നത്തുവിൻ; വർ

ഷണധനന്മോ�ര, എെന്റഎെന്റഈനല്ലസ്തുതിെയസമീപിയ്ക്കുവിൻ! (30)
അശ്വിക�ള, അമൃത�ര, നിങ്ങൾ അസുരപുരികളുടച്ചു്, അന്നങ്ങൾ ദൂരത്തുനിന്നു

െകോണ്ടുവരണം! (31)
വളെരെപ്പോന്നുള്ള നോസത്യരോയ അശ്വക�ള, നിങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന അന്നങ്ങ

�ളോടും യശസ്സുക�ളോടും കൂടി ഞങ്ങളിൽ വെന്നത്തിയോലും! (32)
നിങ്ങെള െമഴുെക്കോലിെമയ്യരോയ, പക്ഷികൾെക്കോത്ത കുതിരകൾ ഇവിെട

യജ്ഞ ം ശരിയ്ക്കനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നവങ്കെലയ്ക്കു െകോണ്ടുവരുമോറോകെട്ട! (33)
യോെതോന്നിൽഅന്നം െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു�വോ, നിങ്ങളുെടആസ്തുത്യമോയ രഥെത്ത

�സന്യം എതിർത്തുപദ്രവിയ്ക്കില്ല! (34)
നോസത്യ�ര, കുതി�ച്ചോടുന്ന കുതിരകെളപ്പൂട്ടിയ െപോന്നിൻ�തരിലൂ�ട നിങ്ങൾ

മ�നോ�വ�ഗന വന്നോലും! (35)
വർഷണധനന്മോ�ര, നിങ്ങൾഉണർവുറ്റ മൃഗെനനിഹനിച്ചുവ�ല്ലോ;ആനിങ്ങൾ

ഞങ്ങൾക്കു് അന്നവും ധനവും കിട്ടിയ്ക്കുവിൻ! (36)
അശ്വിക�ള, ആ നിങ്ങൾ എനിയ്ക്കു പുതിയ ധനം തരുവിയ്ക്കുവിൻ: �ചദിപുത്രൻ

കശുനൂെറോട്ടകങ്ങെളയും പതിനോയിരം �പക്കെളയും തരികയുണ്ടോയ�ല്ലോ! (37)
ഇ�ദ്ദഹം എനിയ്ക്കു െപോെന്നോളിതിരണ്ട പത്തരചന്മോെര ദോസരോക്കിത്തന്നു:

�ചദ്യെന്റ കോല്ക്കീഴിലോണ്, പ്രജകൾ;ആളുകൾ പരെക്ക പയറ്റുള്ളവരുമോണു് ! (38)
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ആരുംആളോവില്ല,ഈ �ചദികൾ �പോകുന്നവഴിയിലൂെട നടക്കോൻ: മെറ്റോരോ

ളില്ല, ഇത്ര വളെര അറിഞ്ഞുെകോടുക്കോൻ! (39)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
2. ആഉഷസ്സിെന പ്രോപിയ്ക്കുന്നു–ഉഷസ്സുദിപ്പിന്നു�ശഷമോണ�ല്ലോ അശ്വികെള സ്തുതിയ്ക്കുക.

3. അന്നധനോന്വിതന്മോ�ര–�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടുപ്പോൻ അന്നവും ധനവുെമടുത്തവ�ര.

ദൂതൻ�പോെല–ദൂതൻസ്വോമിയുെടആജ്ഞെകോണ്ടുവരുന്നതു�പോെല.

4. കണ്വന്മോർ–കണ്വ�ഗോത്രന്മോർ. സ്തുതിയ്ക്കുന്നു–നിങ്ങെള.
6. നല്ല യജ്ഞ�ത്തോടുകൂടിയതും–�പക്കളുെട പുഷ്ടിയോലോണ�ല്ലോ, യോഗം നടക്കുന്നതു്.

7. പറക്കുന്ന–പോയുന്ന.
8. ഇവ–മുകളിൽപ്പറഞ്ഞകുതിരകൾ.

14. തന്ന–ഞങ്ങൾതന്ന. മധു–മധുര�സോമം.
19. മധു�ത്തോൽത്തുരുത്തി–ഞങ്ങൾതന്ന �സോമനീർ നിറച്ച �തോൽത്തുരുത്തി.

20. അതിൽ–�തരിൽ.
21. വോനിെലഅന്നം–മഴെവള്ളം.
22. എ�പ്പോൾസ്തുതിച്ചു എന്ന �ചോദ്യത്തിെന്റ മറുപടിയോണ് അടുത്തവോക്യം.

23. ഈകഥ ഒന്നോംമണ്ഡലത്തിലുണ്ട്: പീഡിതൻ–അസുരന്മോരോൽ കണ്വൻ–ഋഷി.

25. ഉപസ്തുതൻ–ഋഷിതെന്ന.
27. അത്രയ്ക്കു്–അവർക്കു നിങ്ങളിൽ നിന്നു കിട്ടി�യട�ത്തോളം.

28. വോനിലുരുമ്മുന്ന–അത്യുന്നമോയ.
30. അതിലൂെട–അ�ത്തരിൽ�ക്കറി.

31. അമൃതർ–മരണരഹിതർ.
33. െമഴുെക്കോലിെമയ്യർ–െമഴുെക്കോലിയ്ക്കുന്നതോയി �തോന്നുന്ന, അത്ര സ്നിഗ്ദ്ധമോയ ഉട�ലോ

ടുകൂടിയവ.

34. �സന്യം–ഏെതോരു ശത്രു�സനയും.
36. ഉണർവുറ്റ–കൃത്യങ്ങളിൽഅമോന്തിയ്ക്കോത്ത. മൃഗൻ–ഒരസുരൻ.

37. �ചദിയുെട മകൻ കശു എന്ന രോജോവു തന്നതു, നിങ്ങളുെട �പ്രരണയോലോണ�ല്ലോ; വീ

ണ്ടും പുതിയ ധനങ്ങൾ മറ്റു ധനവോന്മോെരെക്കോണ്ടുതരുവിയ്ക്കുവിൻ.

38. ഇ�ദ്ദഹം–കശു. �ചദ്യൻ=�ചദിപുത്രൻ.
39. �ചദികൾ–കശുവിെന്റഅച്ഛൻ മുതലോയവർ.
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സൂക്തം 6.

കണ്വപുത്രൻ വത്സൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ആർ ഓജസ്സുെകോണ്ടു, മഴ െപയ്യുന്ന പർജ്ജന്യൻ�പോെല മുന്തി നില്ക്കുന്നു�വോ,

ആ ഇന്ദ്രൻ വത്സെന്റ �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു! (1)
സത്യത്തിെന്റ സന്തോനെത്ത വോനം നിറയ്ക്കുന്ന വോജികൾ എ�പ്പോൾ വഹിയ്ക്കു

�മോ, അ�പ്പോൾ �മധോവികൾ യജ്ഞത്തിൽ വരുത്തോൻ (സ്തുതിയ്ക്കുന്നു). (2)
കണ്വന്മോർ �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു് ഇന്ദ്രെന യജ്ഞസോധകനോക്കിയോൽ,

ആയുധം ഇരട്ടിപ്പോെണന്നുപറയുന്നു! (3)
െചല്ലുന്ന പ്രജകെളോെക്ക ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �ക്രോധത്തിന്നു, സമുദ്രത്തിന്നു നദി

കൾ�പോെല വഴങ്ങുന്നു! (4)
ഇന്ദ്രെന്റ ആ ബലം തിളങ്ങുന്നു: അവിടുന്നു് വോനൂഴികൾ രണ്ടിെനയും �തോലി

െന�പ്പോെല പരത്തും, ചുരുട്ടും! (5)
വിറപ്പിച്ച വൃത്രെന്റയും തല അ�ദ്ദഹം നൂറുെമോട്ടുള്ള വീര്യവത്തോയ വജ്രംെകോ

ണ്ടു െകോയ്തുവ�ല്ലോ! (6)
ഞങ്ങൾ �സ്തോതോക്കളുെട മുമ്പിൽെവച്ച്, അഗ്നിജ്വോല�പോെല തിളങ്ങുന്നഈ

സ്തുതികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും െചോല്ലുന്നു! (7)
ഗുഹയിെല യോവചിലസ്തുതികൾസ്വയം െചന്നു് ഉജ്ജ്വലിച്ചു�വോ, അവ െചോല്ലി

കണ്വന്മോർ �സോമം തൂകുന്നു. (8)
ഇന്ദ്ര, ആ ഗവോശ്വയുക്തമോയ സമ്പത്തും മികച്ച അന്നവും മു�മ്പ ഞങ്ങൾക്കു

കിട്ടുമോറോകണം! (9)
സംരക്ഷകനോയസത്യരൂപെന്റനന്മനസ്സ്എനിയ്ക്കുതെന്ന�കവന്നിരിയ്ക്കുന്നുവ

�ല്ലോ; അതിനോൽഞോൻ, സൂര്യൻ�പോെലആവിർഭവിച്ചു! (10)
യോെതോന്നുെകോണ്ടുഇന്ദ്രൻബലവോനോകു�മോ; ആസതോതന �സ്തോത്രത്തോൽ

കണ്വെനന്ന�പോെല, ഞോൻ വോക്കുകെളഅലംകരിയ്ക്കുന്നു! (11)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങെയസ്തുതിയ്ക്കോത്തവരിലും, സ്തുതിച്ച ഋഷിമോരിലും െവച്ചു് എെന്റനല്ല

സ്തുതിയോൽത്തെന്നഅവിടുന്നു വർദ്ധിച്ചോലും! (12)
തന്തിരുവടിയുെട അരിശം വൃത്രെന സന്ധി�തോറും ചതച്ചു് അട്ടഹോസമിട്ട�തോ

�ട, തണ്ണീരുകൾ കടലിയ്ക്കയയ്ക്കെപ്പട്ടു! (13)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു് ശുഷ്ണോസുരങ്കൽ തൃക്കയ്യിെല വജ്രം ചോട്ടി: ഓജസ്വിൻ, അങ്ങു്

വൃഷോവോെണന്നോണ�ല്ലോ, �കൾവി! (14)
വിണ്ണുക�ളോ, അന്തരിക്ഷങ്ങ�ളോ, മന്നുക�ളോ ബലംെകോണ്ടു വജ്രപോണിയോയ

ഇന്ദ്ര�നോടടുക്കില്ല! (15)
ഇന്ദ്ര, ആർ ഭവോെന്റ തഴച്ച തണ്ണീരിെന സ്തംഭിപ്പിച്ചുകിടന്നു�വോ, അവെന

അങ്ങ് െകോന്നു െവള്ളത്തിലിട്ടു! (16)
ഈതമ്മിൽ�ച്ചർന്നവലിയ വോനൂഴികെളആർ മൂടിക്കളഞ്ഞു�വോ, ഇന്ദ്ര,അവ

െനഅങ്ങ് ഇരുട്ടിൽപ്പൂഴ്ത്തി! (17)
ഇന്ദ്ര, ഓർജസ്വിൻ, അങ്ങെയ യതികളും ഭൃഗുക്കളും സ്തുതിച്ചുവ�ല്ലോ; എന്നോൽ,

എെന്റസ്തുതിതെന്നഅവിടുന്നു് �കട്ടോലും ! (18)
ഇന്ദ്ര, ഭവോെന്റ ഈ �പക്കൾ യജ്ഞെത്ത വളർത്തിെക്കോണ്ടു് കോച്ചുപോൽ

ചുരത്തുന്നു: (19)
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ഈ െപറ്റ �പക്കൾ അങ്ങയുെട വീര്യം ഭക്ഷിച്ചിട്ടോണ�ല്ലോ, സൂര്യരശ്മികൾ

ജല�മറ്റ�പോെല ഗർഭം ധരിച്ചതു് ! (20)
െകല്പിെന്റ ഉടമസ്ഥ, അങ്ങെയത്തെന്ന കണ്വർ ഉക്ഥകം െകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പി

യ്ക്കുന്നു.പിഴിഞ്ഞ�സോമവും അങ്ങെനതെന്ന വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (21)
ഇന്ദ്ര,വജ്രപോ�ണ, ധനദോനങ്ങളിൽ അങ്ങയ്ക്കു തെന്നയോണു്, മികച്ച സ്തുതിയും

വിസ്തരിച്ച യത്നവും! (22)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു �ഗോക്കെളയും, വലിയഅന്നവും, രക്ഷയും, സന്തതി

യും, നല്ല വീര്യവും തരോൻ കനിഞ്ഞോലും! (23)
ഇന്ദ്ര,നോഹുഷെന്റപ്രജകളിൽ, മുൻവശത്തുയോെതോരുശീഘ്രോശ്വഗണംപ്രകോ

ശിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു�വോ, അതിെനയും (തന്നരുളുക) (24)
ഇന്ദ്ര, പ്രോജ്ഞനോയ ഭവോൻ ഇ�പ്പോൾഅരി�ക കോണോവുന്ന ഒരു�പെത്തോ

ഴുത്തുപരത്തിയോൽ, ഞങ്ങെളസുഖിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു! (25)
അല്ല�യോ ഇന്ദ്ര, ഒരു ബലംതെന്നയോണു്, ഭവോൻ; മനുഷ്യർക്കു മഹോരോജോവോ

ണു്, ഓജസ്സുെകോണ്ടുസർവ്വോതീതനോണു്, അപോരനോണു് ! (26)
�സോമങ്ങൾെകോണ്ടുവിസ്തീർണ്ണജവനോയആനിന്തിരുവടിെയആളുകൾഹവി

െസ്സോരുക്കി രക്ഷയ്ക്കോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു! (27)
പർവതപ്രോന്തത്തിലും നദീസംഗമത്തിലും കർമ്മമനുഷ്ഠിച്ചോൽ, �മധോവി പ്രത്യ

ക്ഷനോകും! (28)
നന്നോയി നുകരുന്നവൻ എവിെട െപരുമോറുന്നു�വോ, ആ ഉയരത്തിൽനിന്നറി

ഞ്ഞു �സോമെത്ത മുഖം കുനിച്ച് തൃക്കൺപോർക്കും! (29)
വിണ്ണിൻ മുകളിൽ വിളങ്ങുന്ന�തോെട ചിരന്തനനോയ ഗന്തോവിെന്റ �തജസ്സു

പകൽമുഴുവൻ കോണെപ്പടുന്നു! (30)
ഇന്ദ്ര, ബലവത്തര, അങ്ങയുെട ബുദ്ധിെയയും പൗരുഷെത്തയും വീര്യെത്തയും

കണ്വെരല്ലോം വളർത്തുകതെന്നെചയ്യുന്നു! (31)
ഇന്ദ്ര,നിന്തിരുവടി എെന്റഈ നല്ല സ്തുതി �കൾക്കുക; എെന്ന പ്രകർ�ഷണ

സംരക്ഷിയ്ക്കുക; ബുദ്ധി തു�ലോം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക! (32)
തു�ലോം വളർന്നവജ്രപോ�ണ, �മധോവികളോയഞങ്ങൾജീവനത്തിന്നു�വണ്ടി

അങ്ങയ്ക്കു �സ്തോത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (33)
കണ്വർ �നെര സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഈ സ്തുതി, കീ�ഴ്പോെട്ടോഴുകുന്ന െവള്ളം�പോെല

ഇന്ദ്രങ്കലണയുന്നു! (34)
അധർഷിത�ക്രോധനും അജരനുമോയ ഇന്ദ്രെന ഉക്ഥങ്ങൾ, നദികൾ സമുദ്ര

െത്തെയന്ന�പോെല വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (35)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് അകലത്തുനിന്നു്, അഴകുറ്റ ഹരികളിലൂെട വന്നോലും: ഈ �സോമ

നീർ നുകർന്നോലും! (36)
മികച്ച ശത്രുഹന്തോ�വ, അങ്ങെയത്തെന്നയോണ�ല്ലോ, ദർഭ മുറിച്ച ആളുകൾ

ബലം കിട്ടോൻ വിളിച്ചു�പോരുന്നതു് ! (37)
വോനൂഴികൾ രണ്ടും അങ്ങെയ, �തർവിട്ടു കുതിരെയെയന്ന�പോെല അനുസരി

യ്ക്കുന്നു; പിഴിഞ്ഞ �സോമവും! (38)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു ശര്യണോവത്തിെല യോഗത്തിൽ മത്തടിച്ചോലും; �സവകെന്റ

സ്തുതിെകോണ്ടും മത്തുെകോണ്ടോലും! (39)
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�സോമം വളെരക്കുടിച്ചു വളർന്നു, വജ്രംെകോണ്ടു വൃത്രെന വധിച്ച വൃഷോവു വോന

ത്തുവലിയ ഗർജ്ജനം കൂട്ടി! (40)
ഇന്ദ്ര, ഒഋഷിയോണ�ല്ലോ, മു�മ്പ ജനിച്ച ഭവോൻ: അവിടുന്നു് ഓജസ്സുെകോണ്ടു

തനി�യ െപരുമോളോയി; അങ്ങ് ധനം വീണ്ടും വീണ്ടും നല്കി�പ്പോരുന്നു! (41)
ഞങ്ങളുെട �സോമനീരും അന്നവും ഭുജിപ്പോൻഅങ്ങെയ നല്ല മുതുകുള്ളനൂറശ്വ

ങ്ങൾ െകോണ്ടുവരെട്ട! (42)
പണ്ടത്തവരുെട ഈ മധു�രോദകപ്രവൃദ്ധകമോയ കർമ്മെത്ത കണ്വർ ഉക്ഥം

െകോണ്ടു�കവളർത്തുന്നു. (43)
മികച്ച മഹോന്മോരിൽെവച്ചു് ഇന്ദ്രെനത്തെന്നയോണു്, മനുഷ്യൻ യോഗത്തിൽ

ഭജിയ്ക്കുന്നതു്; ധനകോമനും രക്ഷയ്ക്കു് ഇന്ദ്രെനത്തെന്ന ഭജിയ്ക്കുന്നു! (44)
പുരുസ്തുത,പ്രിയ�മധരോൽപുകഴ്ത്തെപ്പട്ടഹരികൾഅങ്ങെയ �സോമം കുടിപ്പോൻ

ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടു�പോരെട്ട! (45)
ആളുകളുെടയിടയിൻ െവച്ചു, പരശുപുത്രനോയ തിരിന്ദിരരോജോവിങ്കൽനിന്നു

ഞോൻനൂറുമോയയിരവും ധനം വോങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. (46)
മുന്നൂറു കുതിരകെളയും, പതിനോയിരം �പക്കെളയും അവർ സോമജ്ഞനോയ

വജ്രന്നുനല്കി! (47)
ഈ മഹോൻ നോലുഭോരം സ്വർണ്ണ�മന്തിയ ഒട്ടകങ്ങെളയും, യോദവജനങ്ങെള

യും െകോടുത്തു, യശസ്സുസ്വർഗ്ഗത്തിൽ പരത്തിയിരിക്കുന്നു! (48)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. വത്സെന്റ–എെന്റ.

2. സത്യത്തിെന്റസന്തോനം–ഇന്ദ്രൻ. വോനം നിറയ്ക്കുന്ന–വോനിെലങ്ങും െചല്ലുന്ന.

3. ആയുധം ഇരട്ടിപ്പോണു്–അയുധകോര്യെമല്ലോം ഇന്ദ്രൻതെന്ന െചയ്തുെകോള്ളും!

4. െചല്ലുന്ന–സമീപിയ്ക്കുന്ന.
6. വിറപ്പിച്ച–�ലോകെത്ത.

8. ഗുഹയിെല–ഗുഹയിൽെവച്ചു െചോല്ലെപ്പട്ട െചന്നു്–ഇന്ദ്രങ്കൽ.
9. മു�മ്പ–മറ്റുള്ളവർക്കുകിട്ടുന്നതിന്നുമുമ്പ്.

10. സൂര്യൻ�പോെല–സൂര്യെന്നോത്ത �ശോഭ�യോ�ട.

11. കണ്വൻ–എെന്റ അച്ഛൻ. അലംകരിയ്ക്കുന്നു–ഇന്ദ്രവിഷയത്തിൽ പ്ര�യോഗിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ,

വോക്കുകൾഅലംകൃതങ്ങളോയി.

13. അട്ടഹോസം–ഇടിെയോച്ച. തണ്ണീരുകൾ–മഴെവള്ളങ്ങൾ. അയയ്ക്കെപ്പട്ടു. തന്തിരുവടി
യോൽ.

14. വൃഷോവു്–അഭീഷ്ടങ്ങൾ വർഷിച്ചുെകോടുക്കുന്നവൻ. എനിയ്ക്കും തരിക എന്നുഹൃദയം.

16. അവെന–വൃത്രെന.
17. ഇരുട്ടു്–മരണം.
18. യതികൾ–അംഗിരസ്സുകൾ.
19. കോച്ചുപോൽ–കുറുക്കി �സോമത്തിൽ പകരോനുള്ള പോൽ. �പക്കൾ പോൽ തരുന്നതി

നോലോണു്, യജ്ഞം വളരുന്നതു്.
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20. വീര്യം–വൃത്രവധോനന്തരം ഓഷധ്യോദികളോയിപ്പരിണമിച്ച വീര്യം, പുല്ലും മറ്റും.
22. ദോനോവസരങ്ങളിൽഅങ്ങെയത്തെന്നസ്തുതിയ്ക്കുന്നു, യജിയ്ക്കുന്നു.

24. നോഹുഷരോജോവിെന യുദ്ധത്തിൽ സഹോയിപ്പോൻ, ഒരു കൂട്ടം ശീഘ്രോശ്വങ്ങെള ഭവോൻ

അയച്ചുെകോടുത്തുവ�ല്ലോ; അത്തരം കുതിരക�ളയും ഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും.

25. �പെത്തോഴുത്തു പരത്തിയോൽ–�പക്കൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വിശോലമോയ െതോഴുത്തു

തന്നോൽ.

26. സർവോതീതൻ=എല്ലോവെരക്കോളും മീെതയോയവൻ.
27. �സോമങ്ങൾെകോണ്ടു്–�സോമപോനങ്ങൾമൂലം. വിസ്തീർണ്ണജവനോയ–എങ്ങുംവ്യോപിയ്ക്കു

ന്ന.

28. �മധോവി–ഇന്ദ്രൻ. അതിനോൽ നോമുംആപ്ര�ദശങ്ങളിൽ യജിയ്ക്കുക.

29. നന്നോയി നുകരുന്നവൻ–ഇന്ദ്രൻ. ആഉയരം–സ്വർഗ്ഗ�ലോകം. അറിഞ്ഞ്–യഷ്ടോക്കൾ

�സോമെമോരുക്കിയതറിഞ്ഞ്.

30. ഗന്തോവിെന്റ–ഗമനശീലെന്റ, സൂര്യോത്മനോ ചരിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രെന്റ.

32. ബുദ്ധി–എെന്റ.
33. വളർന്ന–സ്തുതികൾെകോണ്ടു വർദ്ധിച്ച.

37. ദർഭ മുറിച്ചആളുകൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
39. ശര്യോണോവത്തു്–കുരു�ക്ഷത്രത്തിെല ഒരുസരസ്സ്.

40. ഗർജ്ജനം=ഇടിെയോച്ച.

41. മു�മ്പ–എല്ലോ�ദ്ദവന്മോെരക്കോളും. നല്കി�പ്പോരുന്നു–�സ്തോതോക്കൾ.
43. പ�ണ്ടത്തവരുെട–പിതോക്കന്മോരുെട. മധു�രോദകപ്രവർദ്ധകം=മധുരമോയ ജലെത്ത

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്, വൃഷ്ട്യൽപോദകം.

44. മികച്ച മഹോന്മോർ–�ദവന്മോർ.
45. പ്രിയ�മധർ–യജ്ഞപ്രിയർ, ഋഷിമോർ.

46. പരശു–തിരിന്ദിരെന്റഅച്ഛൻ.
47. എനിയ്ക്കുമോത്രമല്ല, തിരിന്ദിരൻ തന്നതു്. അവർ–തിരിന്ദിരൻ; ബഹുമോനത്തോൽബഹുവ

ചനം. പജ്രൻ–കക്ഷിവോൻ.

48. യോദവ ജനങ്ങ�ളയും ദോസ�ത്വന െകോടുത്തു–കക്ഷീവോന്നു്(?)
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സൂക്തം 7.

കണ്വ�ഗോത്രൻപുനർവത്സൻഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത. (‘ദ്വോര

കോമന്ദിരം’�പോെല)

ത്രിപ്രശസ്തമന്നം നിങ്ങൾ–

ക്കർപ്പിച്ച�ല്ലോ, പുരുപ്രജ്ഞൻ;

വിഭ്രോജിപ്പിൻ, ഗിരികളിൽ

നിർഭരം മരുത്തുക്ക�ള! (1)

െകല്പന്മോരോകിയ നിങ്ങ–

െള�പ്പോൾത്തൃ�ത്തെരോക്കു�മോ,

അ�പ്പോ�ളറ്റമുലഞ്ഞു�പോം,

സുപ്രഭ�ര, ഗിരികളും! (2)

കോറ്റുകെളെക്കോണ്ടി,രമ്പി–

ച്ചീറ്റും പൃശ്നിതനൂജന്മോർ

�മ�ല്പോട്ടു തള്ളീടും; �ദഹ–

വോയ്പുണ്ടോക്കുെമന്നം തൂകും! (3)

�തരിൽക്കോറ്റുക�ളോെടോത്തു

�കറിെക്കോണ്ടോൽ മരുത്തുക്കൾ

ചോറും, മഴ; �ശലങ്ങൾക്കു

പോരം വിറയുളവോക്കും! (4)

നിങ്ങളുെട ധോരകമോം

തുംഗബലത്തിന്നും �തർക്കും

കീഴടങ്ങിനില്ക്കും, സ്വയ–

മോഴികളുമദ്രികളും! (5)

നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കും, രോവിൽ;

നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കും, പകൽ;

നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കും, രക്ഷ–

െയ്ക്കങ്ങൾ യോഗം നടക്ക�വ! (6)

വർണ്ണനീയരപ്പോടല–

വർണ്ണർ ചീറ്റിെക്കോണ്ടു �തരിൽ

തിണ്ണം ചുറ്റിനടക്കു�മ,

വിണ്ണിൻ മുകൾത്തട്ടിലൂെട (7)

സൂരനു നടപ്പോൻ പര–

�പ്പറും മോർഗ്ഗ�മോജസ്സിനോൽ

നിർമ്മി�പ്പോരോമവെരങ്ങും

തന്മഹസ്സുപരത്തുന്നു! (8)

ഈെയൻസ്തവം മഹോന്മോ�ര,

ഇ�സ്തോമം മരുത്തുക്ക�ള,
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�നർെക്കന്നുെട വിളിയിതും

�കൾക്കുക�വണ�മ, നിങ്ങൾ! (9)

ഇന്ദ്രന്നോയി മുെപ്പോയ്കക–

ളിന്ദുനീരോൽ നിറയ്ക്കുവോൻ

കോറിൽനിന്നു കറക്കുന്നു,

�ചോരും െവള്ളം പൃശ്നിസുതർ. (10)

�ഹ മരുത്തുക്ക�ള, സുഖ–

കോമെരങ്ങൾ ഭവോന്മോെര

വിണ്ണിൽ നിന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു;

തിണ്ണമിങ്ങു വെന്നത്തുവിൻ! (11)

സദ്ദോന�ര, മഹോന്മോ�ര,

രുദ്രജ�ര,ശോലയിങ്കൽ

�സോമമുണ്ടിട്ട�ല്ലോ,ജ്ഞോന–

ഭൂമോവുൾെക്കോള്ളുന്നു, നിങ്ങൾ! (12)

വിണ്ണിൽനിെന്നത്തിപ്പിൻ,മദ–

ഖണ്ഡന, മ�നകോവോസം,

എല്ലോെരയും �പോറ്റും ധന–

െമങ്ങൾക്കു മരുത്തുക്ക�ള! (13)

പർവതങ്ങളുെടമീ�ത

പള്ളി�ത്തർകെളോരുക്ക�വ

�സോമനീരോൽ മദം െകോൾവൂ,

ശ്രീമോന്മോരോകിയ നിങ്ങൾ! (14)

ഇത്രയും �പോന്നവരോകു–

മർദ്ദുർദ്ധർഷന്മോ�രോട�ത്ര

അർത്ഥി�യ്ക്കണ്ടൂ, സുഖം മർത്ത്യൻ

സ്തുത്യുച്ചോരെത്തോടുകൂടി. (15)

വോരിശീകരങ്ങൾ�പോ�ല

വോനിെനയും മന്നിെനയും

വീർപ്പിയ്ക്കുന്നു, കോറിൽ നിന്നു

വോയ്പുറ്റ നീർ കോന്നിവർ! (16)

ആരവംെകോണ്ടുയരുന്നു;

�തരുെകോണ്ടുംകോറ്റുെകോണ്ടും

�സ്തോമംെകോണ്ടുമുയരുന്നു,

�ഗോമോതോവിൻ പുത്രരിവർ! (17)

തുർവശെന, യദുവിെന,

ദ്ര�വ്യച്ഛവോം കണ്വെനയും

നിങ്ങൾ പോലിച്ചതു ഭൂതി–

െയ്ക്കങ്ങൾ നന്നോയ് ധ്യോനിയ്ക്കോവൂ! (18)
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െനയ്യു�പോെല പുഷ്ടിദമോ–

മിയ്യന്നവും സുദോന�ര,

കണ്വജെന്റ നുതികളും

�കവളുർക്ക, ഭവോന്മോെര! (19)

എങ്ങു, ദർഭ െകോയ്യിയ്ക്കുന്ന

നിങ്ങളി�പ്പോൾ മത്തോടുന്നു?

ആർ നിങ്ങെള സ്തുതികളോ–

ലോരോധിപ്പൂ, സദോന�ര? (20)

അന്യർക്കധീനമോയ്�പ്പോകോ:

മു�ന്ന ഭർഭ െകോയ്തു നിങ്ങൾ

വോഴ്ത്തി പ്രീണിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ,–

�മധ്യമോം മരുദ് ബലെത്ത! (21)

െമത്തിയ ജലെത്ത, ദ്യോവോ

പൃത്ഥികെള,പ്പക�ലോെന

നിർത്തി�പ്പോരു�വോരോമവ–

രസ്ത്രെമയ്തോ�രപ്പു�തോറും: (22)

നിർത്തോെതയ്ക്കോ,�രപ്പു�തോറും

വൃത്രെന,�ശ്ശലങ്ങെളയും;

തൻബലവീര്യങ്ങൾ കോട്ടി–

ത്തമ്പുരോനില്ലോ�ത്തോരവർ! (23)

യുദ്ധംെവട്ടുംത്രിതനുെട

ശക്തിെയയും മഖെത്തയും

ഒത്തുനിന്നു കോത്തോര,വർ

വൃത്ര�പ്പോരിലിന്ദ്രെനയും! (24)

മിന്നലുകൾ�കെക്കോെണ്ടോ,ളി

ചിന്നി വിളങ്ങിടുമവർ

മിന്നിയ്ക്കുന്നു, ശിരസ്സിങ്കൽ–

െപ്പോന്നിൽ െതോപ്പിയഴകിന്നോയ് ! (25)

കോമിപ്പവർ നിങ്ങൾ ദൂരോൽ–

�ത്തർമധ്യത്തിൽ�ക്കറിയോ�റ,

�പടിമൂലമുമ്പരുെട

നോടും നിലവിളിച്ചു�പോയ് ! (26)

�ദവന്മോ�ര,കോല്കളിൽെപ്പോൻ

തോവുമശ്വങ്ങളിലൂെട

ആഗമിപ്പി,െനങ്ങളുെട

യോഗം നിറ�വറ്റോൻ നിങ്ങൾ! (27)

െപൺപുള്ളിമോൻചോർെത്തോത്തോശു

െചമ്പന്മോർ വലിയ്ക്കും �തരിൽ
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ശുംഭദ്രൂപർവർ ഗമി–

യ്ക്കു�മ്പോൾ മഴ െപയ്യും, നീെള! (28)

മുഖ്യരവര്യജീകോഖ്യ–

ദിക്കിെലശ്ശര്യണോവത്തിൽ

അഗ്ര്യ�സോമം �ചർന്ന ഗൃഹ–

െത്തയ്ക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുമ�ല്ലോ! (29)

എന്നുവോൻ മരുത്തുക്ക�ള,

വന്നു�ചരും, ധനവുമോയ്

നി�ന്നവം സ്തുതിച്ചു വിളി–

യ്ക്കുന്ന �മധോവോങ്കൽ നിങ്ങൾ? (30)

ഇന്ദ്രെന ത്യജിച്ചു, നിങ്ങ–

െളന്നെതന്നുണ്ടോയി, �നരിൽ?

ആർ നിങ്ങൾതൻസഖ്യം�നടും,

�ഹ നവിനപ്രീതന്മോ�ര? (31)

െപോന്നുളി–വജ്രങ്ങൾകയ്യിൽ

മിന്നും മരുത്തുക്കെളയും

അഗ്നിെയയും സ്തുതിയ്ക്കുവി,–

നസ്മൽകണ്വന്മോ�ര, നിങ്ങൾ. (32)

ചിത്രമോയസമ്പത്തുള്ളോ

ക്രത്വർഹറോം വൃഷോക്കെള

ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിപ്പിയ്ക്കുവൻ,

മംഗളധനത്തിന്നോയ് ഞോൻ! (33)

ആയവർതൻസ്പർശനത്തി–

ലോകുലരോയ്ക്കുന്നുകളും

സ്വസ്ഥോനത്തുനിന്നിളകു;–

മദ്രികളുമടങ്ങു�മ! (34)

�നത്രെത്തക്കോൾ �വഗ�ത്തോെട

യോത്രെചയ്യും പറവകൾ

വോനിൽനിന്നു െകോണ്ടുവരും,

വോഴ്ത്തുന്നവന്നന്നം നല്കോൻ! (35)

അഗ്ര്യന�ല്ലോ, �തജസ്സിനോ–

ലഗ്നി,�സവ്യൻ രവി�പോ�ല;

പില്പോടവർ നിലെക്കോൾവൂ,

സുപ്രഭരോയ്പ്പലമട്ടിൽ! (36)



346 ഋ�ഗ്വദം [അ. 5: അ. 8]

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.

1. ത്രിപ്രശസ്തം–മൂന്നു സവനങ്ങളിലും പ്രശസ്തമോയ. അന്നം–�സോമം. പുരുപ്രജ്ഞൻ

–�സ്തോതോവു്. അതു നുകർന്നു നിങ്ങൾ ഗിരികളിൽ നിർഭരം(ഏറ്റവും) വിഭ്രോജിപ്പിൻ–

വിളങ്ങുവിൻ.

3. കോറ്റുകൾ–തങ്ങളുെട അവയവങ്ങളോയ വോയുക്കൾ. പൃശ്നീതനൂജന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ.

തള്ളീടും–�മഘെത്തയും മറ്റും. �ദഹവോയ്പു് = ശരീരപുഷ്ട. തൂകും–�സ്തോതോക്കൾക്കു്.

5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ധോരകമോം–വിശ്വെത്ത തോങ്ങുന്ന. നില്ക്കും—നിന്നനില്പിൽ നില്ക്കും,

അതിർ കവിയ്ക്കില്ല.

6. പകൽ–പകൽ�നരത്തു്. ഇരവുപകൽ നിങ്ങൾത�ന്ന ഞങ്ങൾക്കു യജ്ഞരക്ഷക

ന്മോർ.

7. പ�രോക്ഷകഥനം: പോടലവർണ്ണർ=െചമന്നവർ.
8. നിർമ്മി�പ്പോർ–നിർബോധമോക്കുന്നവർ. തന്മഹസ്സ് = സ്വ�തജസ്സ്.
9. �സ്തോമം=�സ്തോത്രം.
10. ഇന്ദു=�സോമം. മുെപ്പോയ്കകൾ–�ദ്രോണകലശം, ആധവനീയം, പൂരുഭൃത്തു് എന്നീ മൂന്നു

പോത്രങ്ങൾ.

12. സദ്ദോനർ=�ശോഭനദോനന്മോർ. രുദ്രജർ=രുദ്രപുത്രന്മോർ. ശോല–യജ്ഞഗൃഹം. ജ്ഞോ

നഭൂമോവ്=ജ്ഞോനോധിക്യം, ഉൽകൃഷ്ടജ്ഞോനം.

13. മദഖണ്ഡനം–ശത്രുക്കളുെട ഗർവറുക്കുന്നതു്. അ�നകോവോസം–വളെര പോർപ്പിടങ്ങ

�ളോടുകൂടിയതു്: എല്ലോവ�രയും �പോറ്റും–ഞങ്ങളുെട ആളുകൾെക്കല്ലോം കഴിച്ചിലിന്നു

മതിയോവുന്ന. ഇങ്ങെനയുള്ള ധനം നിങ്ങൾ എങ്ങൾക്കു വിണ്ണിൽനിന്നു് എത്തിപ്പിൻ

–െകോണ്ടുവരുവിൻ.

14. ശ്രീമോന്മോർ–�ശോഭ�യറിയവർ.
15. പ�രോക്ഷകഥനം: സ്തുത്യുച്ചോരെത്തോടുംകൂടി–�സ്തോത്രം െചോല്ലിെക്കോണ്ടു്.

16. വോരിശീകരങ്ങൾ=നീർത്തുള്ളികൾ. ഇവർ (മരുത്തുകൾ)വോനിലും മന്നിലും വർഷജലം

നിറയ്ക്കുന്നു. വോയ്പുറ്റ–അക്ഷീണമോയ.

17. �സ്തോമം–നമ്മുെട �സ്തോത്രം. ഈ പൃശ്നിപുത്രന്മോർക്കു വലിയ ശബ്ദമുണ്ടു്, വലിയ �തരു

ണ്ടു്, വലിയ കോറ്റുണ്ടു്; ഇവർ നമ്മുെട �സ്തോത്രത്തോലും മഹത്വെപ്പടുന്നു.

18. പ്രത്യക്ഷകഥനം: ദ്ര�വ്യച്ഛ=ധനകോംക്ഷി. ഭൂതിയ്ക്കു്–സമ്പല്ലോഭത്തിന്ന്.

19. ഇയ്യന്നം–�സോമം. കണ്വജെന്റ–എെന്റ. �കവളർക്ക=വളർത്തുമോറോകെട്ട.

20. മരുത്തുക്കൾ വരോഞ്ഞതിനോൽ ഋഷി സ�ന്ദഹിയ്ക്കുന്നു: ദർഭ െകോയ്യിയ്ക്കുന്ന–ആളുകെള

യ�ജ്ഞോദ്യുക്തരോക്കുന്ന. നിങ്ങൾ എവിെടയോണു്, ആരുെട സ്തുതികൾ �കെക്കോള്ളു

ന്നു? ഇ�ങ്ങോട്ടു വരോത്തെതന്തോണു്?

21. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: നിങ്ങൾമുമ്പുത�ന്നസ്തുതിയ്ക്കുന്നതിനോൽ, �മധ്യമോയ (യോഗോർഹമോയ)
മരുദ് ബലം (മരുദ് ഗുണം) അന്യർക്കധീനമോകില്ല–അന്യസ്തുതികളിൽ തങ്ങിനില്ക്കില്ല;

ഇ�ങ്ങോട്ടുതെന്ന വരും.

22. െമത്തിയ ജലെത്ത–സൂര്യരശ്മികളോൽ മുകളിെലയ്ക്കു വലിയ്ക്കെപ്പട്ടു തഴച്ച ജലെത്തയും

ദ്യോവോപൃഥിവികെളയും, പക�ലോെനയും, അസ്ത്രം=ആയുധം. ഏപ്പു�തോറും–വൃത്രെന്റ

ഓ�രോ അംഗസന്ധിയിലും.

23. തമ്പുരോനില്ലോ�ത്തോർ–ആരുെറ്റയും കീഴിലല്ലോത്തസ്വതന്ത്രന്മോർ.
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24. ശത്രുക്ക�ളോടു െപോരുതുന്ന ത്രിതെനന്ന രോജർഷിയുെട ബലെത്തയും യജ്ഞെത്തയും

അവർ രക്ഷിച്ചു; വൃത്ര�നോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രെനയും രക്ഷിച്ചു; സഹോയിച്ചു.

25. മിന്നലുകൾ–ഉജ്ജ്വലോയുധങ്ങൾ. െപോന്നിൻെതോപ്പി മിന്നിയ്ക്കുന്നു.–അണിയുന്നു.

26. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: കോമിപ്പവൻ–�സ്തോതൃകോമന്മോർ. ഉമ്പരുെട നോടും–സ്വർഗ്ഗം�പോലും

(സ്വർഗ്ഗികൾ�പോലും); പിെന്ന, ഭൂവോസികളുെട കഥെയന്തു് !

27. െപോൻതോവും–സ്വർണ്ണോഭരണമിട്ട.
28. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: െചമ്പന്മോർ–െചമന്ന മോൻ. ശുംഭദ്രൂപർ=�ശോഭമോനോകോരന്മോർ.

29. മുഖ്യർ–�നതോക്കൾ. ഋജീകം–ഒരുപ്ര�ദശം. ശര്യണോവത്തിൻതീരത്തുയോഗംതുടങ്ങി

യോൽ, മരുത്തുക്കൾ മികച്ച �സോമം കുടിപ്പോൻ യോഗശോലയി�ലയ്ക്കു്, ആകോശത്തുനിന്നി

റങ്ങിെച്ചല്ലും.

30. �മധോവോങ്കൽ–�മധയുള്ളവങ്കൽ, എങ്കൽ.
31. �നരിൽ വോസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രെന ത്യജിച്ചു എന്നതു് എന്നുണ്ടോയി? ഒരിയ്ക്കലും

ഉണ്ടോയിട്ടില്ല; നിങ്ങൾ സദോ ഇന്ദ്രെന്റ സഖോക്കൾതെന്ന. നിങ്ങളുെട സഖ്യം എളുപ്പ

ത്തിൽ �നടോവുന്നതല്ല. നവനപ്രീതന്മോ�ര=സ്തുതിെകോണ്ടുപ്രസോദിയ്ക്കുന്നവ�ര.

32. അസ്മൽകണ്വന്മോർ–ഞങ്ങളുെട കണ്വ�ഗോത്രന്മോർ.
33. ക്രതർഹൻ-യജ്ഞോർഹന്മോർ. വൃക്ഷോക്കെള–വർഷകരോയ മരുത്തുക്കെള. മംഗളധ

നം–പ്രശസ്തധനം. ഞോൻ–പുനർവത്സൻ.

34. അദ്രികൾ–വലിയ മലകൾ. അടങ്ങും–മരുത്തുക്കളുെട ഗതി�വഗത്തിന്നധീനങ്ങളോയി

ത്തീരും.

35. �നത്രെത്തക്കോൾ–കണ്ണുകൾ അതി�വഗത്തിൽ ദൂരെത്തത്തുമ�ല്ലോ. പറവകൾ–

പക്ഷിസദൃശങ്ങളോയഅശ്വങ്ങൾ. െകോണ്ടുവരും മരുത്തുക്കെള.

36. അഗ്ര്യൻ–�ദവകളിൽെവച്ചു മുമ്പൻ. പില്പോട്–അഗ്നിയ്ക്കു�ശഷം. അവർ–മരുത്തുക്കൾ.

യോഗത്തിൽഅഗ്നിെയസ്തുതിച്ചുകഴിഞ്ഞോൽപിെന്ന മരുത്തുക്കെളയ�ത്ര, സ്തുതിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 8.

കണ്വ�ഗോത്രൻസധ്വംസൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (‘തോമര

ക്കണ്ണൻ’�പോെല)

വിശ്വരക്ഷയുമോയ് വെന്നത്തുവി–

നശ്വികൾ നിങ്ങെളങ്ങളിൽ:

�ഹമ�ത്തരിങ്ക�ലറും ദസ്ര�ര,

�സോമ�ത്തൻനുകർന്നീടുവിൻ! (1)

തീർച്ചയോയ് വരിക,ശ്വിക�ള, സൂ–

ര്യോർച്ചിസ്സോം �തരിലോ നിങ്ങൾ

ഉ�ണ്മോ�ര, െപോന്നിൻ�കോപ്പണി�ഞ്ഞോ�ര,

സമ്യഗ്ജ്ഞോന�ര, സ്തുത്യ�ര! (2)

വോനിങ്കൽനി�ന്നോ മന്നിങ്കൽനി�ന്നോ

വന്നോലും, നിങ്ങൾ വോഴ്ത്തലോൽ:

ഉണ്ണുവിൻ, �സോമ�ത്തനശ്വിക�ള,

കണ്വ�ഗോത്രർതൻ യജ്ഞത്തിൽ! (3)

വിൺനോട്ടിൽനി�ന്നോ വോനിങ്കൽനി�ന്നോ

വന്നോലും നിങ്ങൾ നുത്യുൽകർ:

ഇങ്ങു പിഴിയുന്നുണ്ടു്, കണ്വജൻ

നിങ്ങൾക്കോയ് നറും�സോമനീർ. (4)

ആഗമിയ്ക്കുവിൻ, സ്വോഹോ, ഞങ്ങൾതൻ

യോഗത്തിൽ�സ്സോമമുണ്ണുവോൻ,

�സ്തോതൃമർമ്മവദ്വർദ്ധകർ, വിജ്ഞർ,

�നതോക്കൾ നിങ്ങൾ ദസ്ര�ര! (5)

മുെമ്പോെക്കയൃഷിമോരവനോർത്ഥം

മുമ്പ�ര, വിളിച്ചോല�പ്പോൾ

വന്നിരുന്ന�ല്ലോ, നിങ്ങൾ ദസ്ര�ര;

വന്നോലും, മൽ�സ്തോത്രത്തിലും! (6)

സ്വർ�വ്യോമങ്ങളിൽനിന്നോഗമിപ്പി,–

നിവ്വിളിനുതി �കട്ടുടൻ,

വിൺകിട്ടിപ്പവർ കോമ്യവിജ്ഞോനർ

നിങ്ങെളങ്ങളിൽദ്ധീ�യോടും! (7)

ഞങ്ങളില്ലോെതെയോരശ്വികളിൽ–

സ്സംഗതരോകും, �സ്തോത്രത്തോൽ?

വർണ്ണിച്ചു വോയ്പിച്ച�ല്ലോ, നിങ്ങെള–

ക്കണ്വെന്റ പുത്രൻ വത്സർഷി (8)

ഇങ്ങു രക്ഷയ്ക്കോയ്ദ്ധീമോൻ വിളിച്ചൂ,

നിങ്ങെള സ്തുത്യോ ദസ്ര�ര:
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വൃത്രഘ്നതമർ നിഷ്പോദർ നിങ്ങ–

െളത്തിപ്പിൻ, സുഖെമങ്ങളിൽ! (9)

�കറിയിരുന്നോള�ല്ലോ, നിങ്ങൾതൻ

�തരിൽെപ്പൺതയ്യോൾ ദസ്ര�ര;

എത്തിച്ചുതരികീ,പ്സിതെമല്ലോം

ക്രത്വംശധനരോ നിങ്ങൾ! (10)

അങ്ങുനിന്നശ്വിമോ�ര, വന്നലും,

ഭംഗി�യറിയ തൃ�ത്തരിൽ:

നിങ്ങൾക്കോയ്െച്ചോന്നോൻ, �തെന്മോഴി വത്സൻ,

തുംഗധീ, കവിനന്ദനൻ! (11)

സ്വ�ത്തറിയവർ, മ�ത്തറിയവർ,

വിത്തങ്ങൾ െകോടുക്കുന്നവർ,

ധർത്തോളോകുമശ്വികെളെന്റ–

യിസ്തുതി വന്നു �കൾക്ക�ട്ട! (12)

ഏകുവിൻ, നോണി�യ്ക്കണ്ടോത്തസമ്പ–

ത്തോെകഞങ്ങൾക്കശ്വിക�ള;

ഋത്വർഹക്രിയരോക്കുവിൻ; നിന്ദോ–

കൃത്തിൻ കീഴോെക്കോെല്ലങ്ങെള! (13)

ദൂരത്തോ�യയ്ക്കോം, നോസത്യർ നിങ്ങൾ;

ചോരത്തുതെന്നയോ�യയ്ക്കോം;

അങ്ങുനിന്നശ്വിമോ�ര, വന്നോലും,

ഭംഗി�യറിയ തൃ�ത്തരിൽ! (14)

വത്സനീയൃഷി നിങ്ങെള സ്തുത്യോ

വർദ്ധിപ്പിച്ച�ല്ലോ,ദസ്ര�ര;

ഏകുവിൻ, നിങ്ങളോയോൾക്കുതൂ�ന

തൂകുന്നനോനോരൂപോന്നം! (15)

സൗഖ്യവും സ്വത്തു�മോർത്തശ്വിക�ള,

�നർെക്കവൻ വോഴ്ത്തി, നിങ്ങെള,

അയോൾക്കുനിങ്ങൾ ദോനോധീശ�ര,

െന�യ്യോലുമന്നം നല്കുവിൻ! (16)

ധ്വസ്തഹിംസ്രർ വൻ�ഭോക്തോക്കൾ നിങ്ങ–

െളത്തുകീ,യസ്മൽ�സ്തോത്രത്തിൽ:

പുഷ്ടോർത്ഥരോക്കുെകങ്ങെള;-യിവ

കിട്ടിപ്പിൻ, നിങ്ങൾ മുമ്പ�ര! (17)

യോഗത്തിൻ, പുരോന്മോരോം, രക്ഷക–

ളോക�വ �ചർന്ന നിങ്ങെള

�മധത്തിൽ വിളിച്ചോര�ല്ലോ,പ്രിയ–

�മധോന്മോരശ്വി�ദവ�ര! (18)
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വർദ്ധിപ്പിച്ച�ല്ലോ, സ്തുത്യർ നിങ്ങെള

വത്സൻകർമ്മത്തോൽ �സ്തോത്രത്തോൽ:

വന്നോലു,െമങ്ങൾക്കോ�രോഗ്യസൗഖ്യം

തന്നീടോൻ നിങ്ങൾ ദസ്ര�ര! (19)

കണ്വന്നും, ശയുവിന്നു,മോ വശ–

െനന്ന ദശവ്രജന്നു�മ

�മധോതിഥിയ്ക്കും �പോെല, ഞങ്ങൾക്കു

�മകുവിൻ, രക്ഷ മുമ്പ�ര! (20)

സ്വ�ത്തോർക്കും ത്രസദസ്യുെവ ത്രോണ–

യുക്തനോക്കിയ�പോല�വ

പോലിപ്പിന,ന്നത്തിെന്നങ്ങെളയും

�മലോളർ നിങ്ങൾ ദസ്ര�ര! (21)

നിങ്ങെള വളർത്ത�ട്ട, മന്ത്രവും

മംഗ�ളോക്തിയും ദസ്ര�ര:

ഭൂരികോമ്യരോെക,ങ്ങൾക്കുനിങ്ങൾ,

ഭൂരിപോലകർ,�വരിഘ്നർ! (22)

പോ�ട കോണോയി, തശ്വികളുെട

ഗൂഢമോയ് നിന്ന മൂവുരുൾ:

അ�ത്തോയദത്തോൽ, ദ്രഷ്ടോക്കൾ നിങ്ങ–

െളത്തുവിനി,ങ്ങിജ്ജീവരിൽ! (23)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. വിശ്വരക്ഷയുമോയ്–എല്ലോ രക്ഷക�ളോടുംകൂടി. �ഹമ�ത്തർ=സ്വർണ്ണരഥം. �സോമ

�ത്തൻ–മധുരരോയ �സോമം.

2. സൂര്യോർച്ചിസ്സ് = സൂര്യെന്നോത്ത �തജസ്സുള്ളതു്. ഉണ്മോ�ര–ഹവിസ്സശിയ്ക്കുന്നവ�ര.

3. വോഴ്ത്തലോൽ–ഞങ്ങളുെട സ്തുതിയോൽ.
4. വോന്–അന്തരിക്ഷം. നൂത്യുൽക്കർ=സ്തൃതിപ്രിയർ.
5. ആഗമിയ്ക്കുവിൻ=വരുവിൻ. �സ്തോതൃകർമ്മവദ്വർദ്ധകർ=�സ്തോതോക്കെളയും, കർമ്മവോ
ന്മോെരയും (യഷ്ടോക്കെളയും) വളർത്തുന്നവർ.

6. അവനോർത്ഥം=രക്ഷയ്ക്കോയി. മുമ്പർ–�നതോക്കൾ. മൽ�സ്തോത്രം=എെന്റസ്തുതി.

7. സ്വർ�വ്യോമങ്ങളിൽ നിന്നു്=സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നും. ഇവ്വിളിനു

തി–ഈവിളിയും സ്തുതിയും. ധീ�യോടും ഞങ്ങൾക്കുതരോൻബുദ്ധിയുെമടുത്തു്.

8. ഞങ്ങൾ–കണ്വ�ഗോത്രക്കോരല്ലോെത, അന്യർ അശ്വികെള സ്തുതിപ്പോൻ ശക്തരോകില്ല.

വർണ്ണിച്ചു വോയ്പിച്ച�ല്ലോ=സ്തുതിച്ചു വളർത്തിയ�ല്ലോ.

9. ധീമോൻ–�സ്തോതോവു്. വൃത്രഘ്നതമർ=ഏറ്റവും ശത്രുഹന്തോക്കൾ.
10. െപൺതയ്യോൾ–സൂര്യ. ക്രത്വംശധനർ=യോഗഭോഗമോകുന്ന ധന�ത്തോടുകൂടിയവർ.
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11. അങ്ങുനിന്നു്–നിങ്ങൾ എവിെട വസിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവിെടനിന്നു് �തൻെമോഴി–

മധുര�സ്തോത്രം. തുംഗധീ=ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. കവീനന്ദനൻ–കവി എന്ന ഋഷി

യുെട പുത്രൻ.

12. മത്ത്–�സോമലഹരി. ധർത്തോക്കൾ–ഉലെകല്ലോം തോങ്ങുന്നവൻ.

13. നോണി�യ്ക്കണ്ടത്ത–അന്യോയോർജ്ജിതം ലജ്ജോകരമോണ�ല്ലോ. ഋത്വർഹക്രിയർ–

ഋതുകോലത്തു �വണ്ടുന്നക്രിയ�യോടു, പ്ര�ജോൽപോദന�ത്തോടു, കൂടിയവർ. നിന്ദോകൃത്ത്

–നിന്ദകൻ.

15. സ്തുത്യോ=സ്തുതിെകോണ്ടു്.
16. ഓർത്തു്–ഇച്ഛിച്ചു്.

17. ധ്വസ്തഹംസ്രർ–ഹിംസകെര നശിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ. വൻ�ഭോക്തോക്കൾ–ഹവിസ്സു വളെര ഭു

ജിയ്ക്കുന്നവർ. പുഷ്ടോർത്ഥർ–അർത്ഥം (ധനം) വർദ്ധിച്ചവർ. ഇവ–ഈ ഭൗമധനങ്ങൾ.

മുമ്പ�ര–�നതോക്ക�ള.

18. �മധം=യോഗം. പ്രിയ�മധന്മോർ–പ്രിയ�മധെരന്ന ഋഷിമോർ.

19. സ്തുത്യർ നിങ്ങെള–സ്തുത്യരോയ നിങ്ങെള.
20. ദശവ്രജൻ–ദശവ്രജ�ദശക്കോരൻ(?)
21. സ്വ�ത്തോർക്കും-ധനകോംക്ഷിയോയ: ത്രണയുക്തനോക്കിയ�പോല�വ–രക്ഷിച്ചതു�പോെല.

അന്നത്തിന്നു്–അന്നലബ്ധിയ്ക്കു്.

22. മംഗ�ളോക്തി–നല്ല �സ്തോത്രം. ഭൂമികോമ്യരോക–ഏറ്റവും സ്പൃഹണീയരോകുവിൻ. ഭൂരിപോ

ലകർ–ബഹുജനരക്ഷകർ.

23. മൂവുരുൾ–�തരിെന്റ മൂന്നു ചക്രം. അശ്വിരഥം ത്രിച�ക്രോ�പരുമോെണന്നു, നോലോംമണ്ഡ

ലത്തിലും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അ�ത്തോദയത്തോൽ–ആ ജലപ്രദമോയ �തരിലൂെട. ദ്ര

ഷ്ടോക്കൾ–ക്രോന്തദർശികൾ. ഇജ്ജീവരിൽ–ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ.
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സൂക്തം 9.

ശശകർണ്ണൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും ഗോയത്രിയും കകുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും വിരോട്ടും ജഗതിയും

അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ തീർച്ചയോയും വത്സെന രക്ഷിപ്പോൻ വെന്നത്തുവിൻ;

ഇയ്യോൾക്കുനിർബോധമോയ വലിയ ഗൃഹം നല്കുവിൻ; ശത്രുക്കെള�പ്പോക്കുവിൻ! (1)
അന്തരിക്ഷത്തിലും സ്വർഗ്ഗത്തിലും പഞ്ചജനങ്ങളിലും യോെതോന്നു യോെതോന്നു

�ണ്ടോ, അശ്വിക�ള, ആ ധനം തന്നരുളുവിൻ! (2)
അശ്വിക�ള, �മധോവികൾ നിങ്ങെള പരിചരിച്ചു �പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അതു�പോ

െല ഗണിയ്ക്കുവിൻ, കണ്വപുത്രെന്റ കർമ്മവും! (3)
അശ്വിക�ള, ഇതോ, നിങ്ങൾക്കോയി കലത്തിൽ ഒന്നോംതരം പോൽ പകരുന്നു.

അന്നധനന്മോ�ര, ഇതോ, മധുരമോയ �സോമവും: ഇതുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾവൃത്ര

െനഅറിഞ്ഞതു് ! (4)
ബഹുകർമ്മോക്കളോയ അശ്വിക�ള, െവള്ളത്തിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും സസ്യങ്ങ

ളിലും നിങ്ങൾ എെന്തന്തു നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവെകോണ്ടു് എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കു

വിൻ! (5)
നോസത്യന്മോ�ര, നിങ്ങൾ പുലർത്തി�പ്പോരുന്നു; �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ �രോഗം

ശമിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ആ നിങ്ങെളഈ വത്സൻ സ്തുതികൾ െകോണ്ടു കെണ്ടത്തില്ല: ഹവി

ഷ്മോങ്കൽ െചല്ലുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (6)
തീർച്ചയോയും, ഋഷിഅശ്വികൾക്കു �കമമോയി ചിന്തിച്ചു; �സ്തോത്രം ചമയ്ക്കും; മോധു

ര്യ�മറിയ �സോമവും കോച്ചുപോലും അഗ്നിയിൽ തൂകുകയും െചയ്യും! (7)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ തീർച്ചയോയും ഗതി�വഗമിയന്ന �തരിൽ �കറുവിൻ:

ഇതോ, എെന്റ �സ്തോത്രങ്ങൾസൂര്യെന്നോത്തനിങ്ങെള സമീപിയ്ക്കുന്നു! (8)
നോസത്യ�ര, ഞങ്ങളി�പ്പോൾ നിങ്ങെള ഉക്ഥങ്ങൾെകോണ്ടും മറ്റു സ്തുതികൾ

െകോണ്ടും വരുത്തുകയോണു്; അശ്വിക�ള, കണ്വപുത്രെന്റ ഈ കർമ്മം നിങ്ങളറിയ

ണം! (9)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങെളഎപ്രകോരം കക്ഷീവോൻ, എപ്രകോരം വ്യശ്വൻ, എപ്രകോ

രം ദീർഘതമെസ്സന്ന ഋഷി, എപ്രകോരം യോഗശോയിൽ �വനപുത്രൻ പ്യഥി വിളിച്ചു

�വോ; അപ്രകോരംതെന്ന ഇതും നിങ്ങൾഅറിയണം! (10)
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ഗൃഹം രക്ഷിപ്പോൻ വന്നു�ചരുവിൻ; ഞങ്ങളുെട ജംഗമ

ങ്ങെളയും �ദഹങ്ങെളയും രക്ഷിപ്പിൻ; പുത്രെന്റയും പൗത്രെന്റയും ഗൃഹത്തിൽ വരു

വിൻ! (11)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്ര�നോെടോരുമിച്ചു് ഒ�ര �തരിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കുകയോയിരി

യ്ക്കോം; വോയു�വോെടോന്നിച്ചു് ഒ�രസ്ഥലത്തു വസിയ്ക്കുകയോയിരിയ്ക്കോം! ആദിത്യ�രോടും

ഋഭുക്ക�ളോടുംകൂടി രസിയ്ക്കുകയോയിരിയ്ക്കോം; വിഷ്ണുവിനോൽഅളക്കെപ്പ�ട്ടടങ്ങളിലിരിയ്ക്കു

കയോയിരിയ്ക്കോം! (12)
ഇന്നു,ഞോൻ യുദ്ധത്തിനു�വണ്ടി, അശ്വികെള വിളിയ്ക്കും: �ശ്രഷ്ഠമോണ�ല്ലോ, പട

കളിൽ െകോല്ലോൻ ത്രോണിയുള്ളഅശ്വികളുെട രക്ഷണം! (13)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ തീർച്ചയോയും വരുവിൻ: ഇതോ, നിങ്ങൾക്കുഹവിസ്സുകൾ

െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–ഇതോ, നിങ്ങൾക്കുതുർവശ�ന്റയുംയദുവി�ന്റയും �സോമങ്ങൾ; ഇതോ,

കണ്വപുത്രരുെടയും. (14)
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പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനരോയ നോസത്യ�ര, ദൂരത്തും ചോരത്തുമുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങളുെട മരു

ന്നുകൾ;അവ�യോടുകൂടിയ ഒരുഗൃഹംനിങ്ങൾവിമദെന്നന്ന�പോെലവത്സന്നുംതീർ

ച്ചയോയി നല്കണം! (15)
ഞോൻഅശ്വകെളക്കുറിച്ചുള്ള ഉജ്ജലവോ�ക്കോടുംകൂടി ഉണർന്നു: �ദവി, അവിടു

ന്നുസ്തുതിയ്ക്കോയി പുലർന്നോലും; മനുഷ്യർക്കു ധനം കോട്ടിത്തന്നോലും! (16)
ഉഷ�സ്സ, �ദവി, സൂനൃെത, മഹതി, അവിടുന്ന് അശ്വികെള പള്ളിയുണർത്തുക!

യജ്ഞ�ഹോതോ�വ, ഭവോൻ ഇടവിടോെത(സ്തുതിയ്ക്കുക): മത്തിന്നു െപരിയ അന്നം

(ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു). (17)
ഉഷ�സ്സ, അവിടുന്നു �ശോഭ�യോ�ട നടക്കുന്നു, സൂര്യനോൽ വിളങ്ങിയ്ക്കെപ്പടുന്നു;

അ�പ്പോൾഅശ്വികളുെട രഥം �നതൃപോല്യമോയ ഗൃഹത്തിെലത്തുമ�ല്ലോ! (18)
അശ്വിക�ള, മഞ്ഞച്ച �സോമലതകൾ,�പക്കൾഅകിടുെകോെണ്ടന്ന�പോെല

(രസം)ചുരത്തുന്നു; �ദവകോമന്മോർ �സ്തോത്രവും പോടുന്നു! (19)
പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോന�ര, യശസ്സിന്നു്, ബലത്തിന്നു്, മനു�ഷ്യോചിതമോയസുഖത്തിന്നു്

വളർച്ചയ്ക്കു്, ഞങ്ങെള കോത്തരുളുവിൻ! (20)
സ്തുത്യ�ര, അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ അച്ഛെന്റ വസതിയിൽ �ജോലിെയടുക്കുകയോ

യിരിയ്ക്കോം; അെല്ലങ്കിൽസുഖിയ്ക്കുകയോയിരിയ്ക്കോം! (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
1. വത്സൻ–�സ്തോതോവ്, ഞോൻ.

3. കണ്വപുത്രെന്റ–എെന്റ.
4. കുലം–മഹോവീരെമന്ന പോത്രം. അറിഞ്ഞതു്–ഹന്തവ്യനോെണന്നു്.

5. എെന്തന്തു്–മരുന്നു്.
6. പുലർത്തി�പ്പോരുന്നു–ജഗത്തിെന. സ്തുതി മോത്രം �പോരോ, ഹവിസ്സും �വണം, നിങ്ങെള

കെണ്ടത്തോൻ.

7. കോച്ചുപോൽ–മഹോവീരത്തിെല പോൽ. തൂകുക–�ഹോമിയ്ക്കുക.

8. സൂര്യെന്നോത്ത–�തജസ്വികളോയ.

10. പൃഥി–പൃഥുഎന്ന രോജോവു്. ഇതും–എെന്റ വിളിയും.

11. ജംഗമങ്ങൾ–�ഗോക്കളും മറ്റും.
12. എവിെടനിന്നോയോലും വരുവിൻ.
13. യുദ്ധത്തിനു�വണ്ടി–യുദ്ധത്തിൽ ജയിപ്പോൻ. െകോല്ലോൻ–ശത്രുക്കെള.

14. കണ്വപുത്രർ–ഞങ്ങൾ.
15. വിമദൻ–ഒരു ഋഷി.
16. ഉജ്ജ്വലവോക്കു്–സ്മൃതി. �ദവി–ഉഷ�സ്സ. സ്തുതിയ്ക്കോയി–എെന്റ സ്തുതി �കൾപ്പോൻ. മനു

ഷ്യർക്കു–സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കു്.

17. സൂനൃ�ത–വഴി�പോ�ല നയിയ്ക്കുന്നവ�ള, സു�നത്രി. യജ്ഞ�ഹോതോവ്–അഗ്നി. മത്തി

നു–അശ്വികൾക്കു ലഹരിപിടിയ്ക്കോൻ. അന്നം-�സോമം.

18. െനതൃപോല്യം–ഋത്വിക്കുകളോൽ പോലിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടതു്. ഗൃഹം–യജ്ഞസദനം.

19. അകിടുെകോണ്ടു്–പോെലന്ന�പോെല. �ദവകോമന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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21. അച്ഛൻ–�ദ്യോവ്. എന്നോലും വരുവിൻ.
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സൂക്തം 10.

കണ്വപുത്രൻ പ്രഗോഥൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും �ജ്യോതിസ്സും അനുഷ്ടുപ്പും ആസ്തോരപം

ക്തിയും, സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ െനടിയ യോഗശോലകളിലോയിരിയ്ക്കോം; സ്വർഗ്ഗത്തിെലആ

�രോചനത്തിലോയിരിയ്ക്കോം. അഥവോ, അന്തരിക്ഷോലയത്തിലോയിരിയ്ക്കോം. അവിെടനി

ന്നു വെന്നത്തുവിൻ! (1)
മനുവിെന്റ യോഗം നിങ്ങൾ നടത്തിയ�ല്ലോ; അതു�പോെല, കണ്വ�ഗോത്ര�ന്റതും

അറിയുവോൻ. ബ്രഹസ്പതിെയയും വി�ശ്വ�ദവകെളയും ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്കെളയും ശീഘ്രോ

ശ്വരോയഅശ്വികെളയും ഞോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു. (2)
സ്വീകരണത്തിന്നോവിർഭവിച്ച സുകർമ്മോക്കളോയ അശ്വികെള ഞോൻ വിളിച്ചു

െകോള്ളുന്നു: �ദവകളിൽ െവച്ച്, ഇവരുെട �ന�ടണ്ടുന്നസഖ്യം തു�ലോമുണ്ട�ല്ലോ, നമു

ക്കു് ! (3)
ഏവരിലോ�ണോ, യജ്ഞങ്ങൾ കുടിെകോള്ളുന്നതു്; �സ്തോതോവില്ലോ�ത്തടത്തും

എവർ വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നു�വോ; എവർ �സോമ�ത്തൻ നുകർന്നു �പോരുന്നു�വോ, ആ

അഹിംസയജ്ഞോഭിജ്ഞരിരുവെരയും ഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (4)
അശ്വിക�ള, അന്നധനന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഇ�പ്പോൾ പടിഞ്ഞോ�റദ്ദിക്കിലോവോം;

കിഴ�ക്കദ്ദിക്കിലോവോം; ദ്രുഹ്യുവിെന്റ�യോ, അനുപുത്രെന്റ�യോ, തുർവശെന്റ�യോ, യദു

വിെന്റ�യോഅടുക്കലോെണന്നും വരോം–ഞോൻ നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു; ഉട�നഎങ്കൽ

വരുവിൻ! (5)
ധോരോളമുണ്ണുന്നവ�ര, നിങ്ങൾ അന്തരിക്ഷത്തിൽ പറക്കുകയോയിരിയ്ക്കോം; ഈ

ദ്യോവോപൃഥിവികളിലോയിരിയ്ക്കോം; അെല്ലങ്കിൽ �തജ�സ്സോെട �തരിലിരിയ്ക്കയോവോം–

അശ്വിക�ള, അവിെടനിന്നു് വരുവിൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. �രോചനം–ഒരിടത്തിെന്റ �പര്.

2. അറിയുവിൻ–അറിഞ്ഞു നടത്തുവിൻ. ബൃഹസ്പതിെയയും എന്നു തുടങ്ങുന്ന വോക്യം

പ�രോക്ഷം:

3. സ്വീകരണത്തിന്നോയി–നമ്മുെട ഹവിസ്സുകൾസ്വീകരിപ്പോൻ.

4. കുടിെകോള്ളുന്നതു്–മുറിയ്ക്കെപ്പട്ട യജ്ഞശിരസ്സു �ചർത്തുെവച്ചതു്, അശ്വികള�ത്ര.

അഹിംസയജ്ഞോഭിജ്ഞർ–ഹിംസോരഹിതമോയ യജ്ഞമറിയുന്നഅശ്വികെള.

6. ഉണ്ണുന്നവ�ര–ഹവിസ്സുകൾ ഭുജിയ്ക്കുന്നവ�ര.
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സൂക്തം 11.

കണ്വ�ഗോത്രൻ വത്സൻ ഋഷി; പ്രതിഷ്ഠയും വർദ്ധമോനയും ഗോയത്രിയും തൃഷ്ടുപ്പും

ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

മർത്ത്യോമർത്ത്യരിൽെവച്ച�ഗ്ന, കർമ്മരക്ഷകനോണു്, നീ:

അതിനോൽ�ദ്ദവ, യജ്ഞത്തിൽസ്തുതി�യോഗ്യനുമോണു്, നീ! (1)

നുത്യർഹൻ, കീഴമർ�പ്പോനോമ�ഗ്ന, നീയധ്വരങ്ങളിൽ;

യജ്ഞങ്ങെളെക്കോണ്ടു് നടക്കു�ന്നോനു,മവിടുന്നുതോൻ! (2)

അതിനോൽ,ജ്ജോത�വദ�സ്സ, പോയിയ്ക്ക, പക�യോെരയും

അ�ദവ�സന്യങ്ങെളയുമ�ഗ്ന, ഞങ്ങളിൽനിന്നു നീ! (3)

അരികിൽത്തെന്നയോയോലുമരിമർത്ത്യെന്റയധ്വരം

തിരിഞ്ഞു�നോക്കിടോ, ജോത�വദ�സ്സ, നിയതം ഭവോൻ! (4)

അമർത്ത്യനോകുമങ്ങയ്ക്കോയ് മർത്ത്യെരങ്ങൾ മനീഷികൾ

രചിപ്പൂ, ജോത�വദ�സ്സ, വളെര സ്തുതിഗോഥകൾ. (5)

ധീമോന്മോർ മർത്ത്യരോം ഞങ്ങൾ ധീമോനോമഗ്നി�ദവെന

�സ്തോത്രം െചോല്ലിവിളിയ്ക്കുന്നൂ, രക്ഷയ്ക്കും തർപ്പണത്തിനും. (6)

മികച്ച പോർപ്പിടത്തിങ്കൽനിന്നു�പോലും ഭവന്മനം

അ�ഗ്ന, സമോകർഷിയ്ക്കുന്നൂ, വത്സൻത്വൽപരവോക്കിനോൽ! (7)

ബഹുത്രസമദൃക്കോം നീ പ്രജകൾെക്കോെക്കയീശ്വരൻ;

യുദ്ധങ്ങളിൽ വിളിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങളത്തിരു�മനിെയ (8)

�പോരിൽബ്ബലം �തടുെമങ്ങൾ വിളിപ്പൂ, രക്ഷണത്തിന്നോയ്,

സംഗരങ്ങളിലോരോധ്യസമ്പത്തിയലുമഗ്നിെയ. (9)

നീയീഡ്യന�ല്ലോ, സവനത്തിൽ മു�ന്ന;

�ഹോതോവുമോയി വോഴ്വിതു പണ്ടുമിന്നും;

അ�ഗ്ന, തടിപ്പിയ്ക്ക, നിജോംഗവും നീ;–

െയങ്ങൾക്കുസൗഭോഗ്യവു�മകിയോലും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
2. കീഴമർ�പ്പോനോം–ശത്രുക്കെള കീഴമർത്തുന്നഅ�ഗ്ന, നീ അധ്വരങ്ങളിൽ നുത്യർഹ(സ്തു

ത്യ)നോകുന്നു.

3. പക�യോർ=ശത്രുക്കൾ. അ�ദവ�സന്യങ്ങൾ=അസുരപ്പടകൾ.
4. അരിമർത്ത്യെന്റ–ഞങ്ങളുെട ശത്രുവോയ മനുഷ്യെന്റ നിയതം=തീർച്ചയോയും.

6. രക്ഷയ്ക്കും–ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോനും. തർപ്പണത്തിനും–ഞങ്ങൾക്ക്അഗ്നി�ദവെനതൃപ്തി

െപ്പടുത്തോനും.

7. മികച്ച പോർപ്പിടം–സ്വർഗ്ഗം. സോമോകർഷിയ്ക്കുന്നു–ഇ�ങ്ങോട്ടു വലിയ്ക്കുന്നു. വത്സൻ–

ഞോൻ ത്വൽപരവോക്കിനോൽ ഭവോെന ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നസ്തുതിെകോണ്ടു്.
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8. ബഹുത്ര–വളെരയിടങ്ങളിൽ, സമദൃക്ക്=സമദർശി. അത്തിരു�മനിെയ = അങ്ങെന

യുള്ളഅങ്ങെയ.

9. സംഗരങ്ങളിലോരോധ്യസമ്പത്തിയലും—യുദ്ധങ്ങളിൽ ശത്രുക്കെള ജയിച്ചടക്കിയആരോ

ധ്യസമ്പ�ത്തോടുകൂടിയ.

10. ഈഡ്യൻ=സ്തുത്യൻ. സവനം=യോഗം. തടിപ്പിയ്ക്ക–ഹവിർഭുക്തിയോൽ.

എട്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.

അഞ്ചോമഷ്ടകം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: ആറോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 8 അനുവോകം 2



[മ. 8: അ. 2: സൂ. 12] ആറോം അഷ്ടകം 359

സൂക്തം 12.

കണ്വ�ഗോത്രൻ പർവതൻ ഋഷി; ഉഷ്ണിക്ക് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (പോന)

�സോമ�മറ്റം നുകരുന്ന നിൻ മദം

�ഹ മഹോബല, കർമ്മവിശോരദം:

െകോന്നിടുന്നു, നീ തിന്മെന�യതിനോ–

ലിന്ദ്ര, ഞങ്ങളതി�നോടിരക്കുന്നു! (1)

അങ്ങുയോെതോന്നി�ലോ ദശഗ്വനോ–

മധ്രിഗുെവയു,മംബുരോശിെയയും

ആത്തകോന്തിയോംമോറു രവിെയയും

കോത്തു;ഞങ്ങളതി�നോടിരക്കുന്നു! (2)

�തർകെള�പ്പോെല, യോെതോന്നിനോൽെപ്പരും–

നീർകെളക്കടലിങ്കെലയ്ക്കു ഭവോൻ

�നർക്കയച്ചു�വോ; യജ്ഞോധ്വസംപ്രോപ്തി

�നോക്കി ഞങ്ങളതി�നോടിരക്കുന്നു! (3)

പ്രോർത്ഥിതസിദ്ധിക്കൾക്കുതകുന്നതോം

�സ്തോത്രെമോന്നിതോ, �ന�പോെല സംശുദ്ധം:

അെപ്പോ�ഴ െകോണ്ടുെചന്നിടുമ�ല്ലോ, തൻ–

െകല്പിനോലോശു വജ്രപോ�ണ, ഭവോൻ! (4)

തൽപരനോവുകിന്ദ്ര, നീ വോരിധി–

െയ്ക്കോപ്പ�മ �വലി�യറ്റുമി�സ്തോത്രത്തിൽ:

സ്തുത്യഭിഗമ്യ, സർവരക്ഷെയോടു–

െമോത്തുതോൻ െകോണ്ടുവന്നിടുമ�ല്ലോ, നീ! (5)

ഏതു�ദവൻ വിദൂരത്തുനിന്നു് വ–

�ന്നകിനോ�നോ, സുഹൃത്ത്വത്തിെനങ്ങൾക്കോയ്;

അബ്ഭവോനിച്ഛെവയ്ക്കുമ�ല്ലോ, മഴ–

െയ്ക്കോപ്പമോയ്െപ്പരുപ്പിച്ചു ഭരിയ്ക്കുവോൻ! (6)

ലഭ്യെമത്തിച്ചുഞങ്ങൾക്കിവനുെട

തൃപ്പതോകയും തൃ�ക്കക്കുലിശവും;

ഭോനു�പോ�ല വരുത്തിയ�ല്ലോ, ഇവൻ

വോന,മൂഴിയിവയ്ക്കു വലുപ്പവും! (7)

ആയിരം െപരുംകുറ്റെര നിഷ്പ്രോണ–

രോക്കിയ�ല്ലോ, മുതിർന്ന നീ സൽപ�ത:

ആയ�തോ�ട മഹത്തോയ്ച്ചമ�ഞ്ഞറ്റ–

മോയതമോയി, നിന്നുെട പൗരുഷം! (8)

കോടിനങ്ങെളയഗ്നിെയന്നവിധം,

കൂടലർകെളസ്സൂര്യരശ്മികളോൽ

ചുെട്ടരിച്ചുകളയുന്നു,�പർത്തിന്ദ്ര;–
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നിട്ടുകീഴമർ�പ്പോനോയ് വളരുന്നു! (9)

നിങ്കെലത്തുന്നു, കോല�യോഗ്യക്രതു–

വിങ്കെലത്തു�ലോം പുത്തനോമിസ്തവം:

സംഭൃതോർച്ചനമോമിതു നിർഭര–

മൻപിയറ്റു,മളക്കയുംെചയ്യു�മ! (10)

�ദവകോമനോമധ്വരദീക്ഷിതൻ

നീർ െവടുപ്പോക്കിടുന്നൂ, ക്രമത്തോ�ല;

ഇന്ദ്രെനസ്തുതിഗോഥകളോൽ വള–

ർത്തുന്നു; �നോക്കിയളക്കയുംെചയ്യു�മ! (11)

ഇന്ദ്രനിഷ്ടന്നു നല്കു�വോൻ, നീർ പിഴി–

യുന്നവെന്റയഭിമുഖെച്ചോൽ�പോ�ല

�മത്തടി പൂണ്ടു, �സോമം നുകരുവോൻ;

�സ്തോത്ര�മോ, �നർക്കളക്കയുംെചയ്യു�മ! (12)

ഉക്ഥ�മോതുന്ന �മധോവികൾ നര–

രിത്തിരുവടിയ്ക്കിമ്പം വളർത്തുന്നു;

അത്തിരുവോയിൽ വീഴ്ത്തിടു�ന്ന,നിവൻ

ശുദ്ധെനയ്യു�പോലുള്ള മഖദ്രവ്യം! (13)

ദീപ്തി തോൻതോൻ വഹിച്ചിടുമിന്ദ്രന്നോയ്–

ത്തീർത്തുെകോണ്ടോ,ളദിതിയവനോർത്ഥം,

�പർത്തു�പർത്തുപുകഴ്ത്തെപ്പ�ടണ്ടതോം

�സ്തോത്രരൂപമോ�യോരു മഖദ്രവ്യം! (14)

പോലനത്തിനും നന്മയ്ക്കുമോയ് വഴി–

�പോെല വോഴ്ത്തിനോര,ധ്വര�നതോക്കൾ:

�ദവ, നിെന്നയിന്നിമ്മഖദ്രവ്യത്തി–

ന്നോവഹിയ്ക്ക, ഹരികൾബഹുവ്രതർ! (15)

ഇന്ദ്ര, നീ വിഷ്ണു െചന്നിട�ത്തോ, ജല–

നന്ദനനോം ത്രിതെന്റയടുക്ക�ലോ,

ആ മരുത്തുക്കെളോ�ത്തോ കുടിയ്ക്കയോം

�സോമ;–െമങ്കിലും, മത്തോടുകി,ന്നീരോൽ! (16)

അെല്ലങ്കിലവിടുന്നു ദൂരത്തി–

ലുല്ലസിയ്ക്കുകയോയ്വരോം, �സോമത്തോൽ;

എന്നിരിയ്ക്കിലും–ഞങ്ങൾപിഴിഞ്ഞിരി–

യ്ക്കുന്നു–ശക്ര, രമിച്ചരുൾകി,ന്നീരോൽ! (17)

സൽപ�ത, പിഴിയുന്ന യഷ്ടോവിെന–

യഭ്യുദയെപ്പടുത്തു�വോനം ഭവോൻ

നന്ദിെകോള്ളുകയോകോം, തദുക്ഥത്തി;–

െലന്നിരിയ്ക്കിലും, മ�ത്തല്ക്കുകി,ന്നീരോൽ! (18)

യുഷ്മദ്രക്ഷയ്ക്കു �ദവെന�ദ്ദവെന–
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യുൽസ്തുതിപ്പൂ, ഞോനിന്ദ്രെനയിന്ദ്രെന:

മന്ദിയോതിെങ്ങഴുന്നള്ളുമോറവ

െചന്നണയുന്നുമുണ്ടു, മഖോർഹങ്കൽ (19)

തൂമഖങ്ങളോലോ മഖപ്രോപ്യെന,–

�സ്സോമനീർകളോൽ�സ്സോമോതിപോയിെയ

ഉന്നതിെപ്പടുത്തുന്നൂ,സ്തുതികളോൽ;–

െച്ചന്നണയുന്നുമുണ്ട,വയിന്ദ്രങ്കൽ! (20)

അത്യുദോര,മവെന്റ െകോണ്ടുവര;–

െലത്രെയന്നതില്ലോെത്തോന്നു,കീർത്തിയും;

ഒന്നു�പോലിവ ഹവ്യദോതോവിനോയ്–

െച്ചന്നണയുന്നു,സർവ്വസമ്പത്തിലും! (21)

ഇന്ദ്രെന വൃത്രനിഗ്രഹത്തിന്നോയി

മുന്നിറുത്തോനോർ, �ദവപ്പരിഷകൾ;

ഇന്ദ്രെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നൂ,െമോഴികളു–

മുന്നതമോം കരുത്തുവരുത്തുവോൻ! (22)

ഞങ്ങ,ളോ വിളി കല്പിച്ചു�കൾ�പ്പോെന,

ത്തുംഗതെകോണ്ടുസർവോതിശോയിെയ,

�സ്തോത്രശസ്ത്രങ്ങൾ െചോല്ലി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു,

�മത്തരമോം കരുത്തുവരുത്തുവോൻ! (23)

തന്തിരുവടി�യോടു പിരിയുകി–

ല്ല,ന്തരിക്ഷവുമൂഴിവോനങ്ങളും:

വജ്രഭൃത്തോമിവെന്റബലത്തോൽത്തോ–

നുജ്ജ്വലിപ്പൂ, കരുത്തുവരുത്തുവോൻ! (24)

മുന്നിറുത്തിനോര�ല്ലോ, രണത്തിങ്ക–

ലിന്ദ്ര, �ദവപ്പരിഷകളങ്ങെയ;

എന്ന�തോ�ട വഹിയ്ക്കയോയ,ങ്ങെയ–

സ്സുന്ദരങ്ങളോം രണ്ടു തുരംഗങ്ങൾ! (25)

െകോന്നുവ�ല്ലോ, ജലങ്ങെള �രോധിച്ചു—

നിന്ന വൃത്രെന വജ്രിൻ, ബ�ലന നീ;

എന്ന�തോ�ട വഹിയ്ക്കുയോയ,ങ്ങെയ—

സ്സുന്ദരങ്ങളോം രണ്ടു തുരംഗങ്ങൾ! (26)

തോവകനോയ വിഷ്ണുബലത്തോ�ല

മൂവിടങ്ങള്ളന്നുവ�ല്ലോ, സമം;

എന്ന�തോ�ട വഹിയ്ക്കയോ,യങ്ങെയ–

സ്സുന്ദരങ്ങളോം രണ്ടു തുരംഗങ്ങൾ! (27)

എന്നുെമന്നും വളർന്നുവ�ല്ലോ,തവ

സുന്ദരങ്ങളോം രണ്ടു തുരംഗങ്ങൾ;

എന്ന�തോ�ട സമസ്തഭുനവും
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സന്നിയന്ത്രിതമോയ്ത്തീർന്നിത,ങ്ങയോൽ! (28)

ഇന്ദ്ര, നിന്നുെടയോൾക്കോർ മരുത്തുക്കൾ

സന്നിയന്ത്രിച്ചുവ�ല്ലോ, ഭവോന്നോയി;

എന്ന�തോ�ട സമസ്തഭുവനവും

സന്നിയന്ത്രിതമോയ്ത്തീർന്നിത,ങ്ങയോൽ! (29)

നിർമ്മലനോയ് വിളങ്ങുമസ്സൂര്യെന–

യംബരത്തിൽ നിറുത്തിയ�ല്ലോ,ഭവോൻ;

എന്ന�തോ�ട സമസ്തഭുവനവും

സന്നിയന്ത്രിതമോയ്ത്തീർന്ന,ങ്ങയോൽ! (30)

അധ്വരത്തിങ്കലിന്ദ്ര, ഭവോന്നിതോ,

മുത്തുതകുന്ന �ശോഭന�സ്ത്രോെത്ത

ഭക്തിപൂർവ്വമയയ്ക്കുന്നു, �മധോവി,

നൽസ്ഥലെത്തയ്ക്കുബന്ധുെവ�പ്പോല�വ! (31)

അധ്വരത്തിൽദ്ധരണിമ�ധ്യ മഖ–

വസ്തുെവക്കറക്കുന്നിടത്തോളുകൾ

ഒത്തുകൂടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നതുണ്ട�ല്ലോ,

തദ്ദ്യുതിെയ പ്രഹർഷെപ്പടുത്തുവോൻ: (32)

നല്ല വീര്യെത്ത, നല്ലഹയങ്ങെള,

നല്ല �ഗോക്കെള നല്കുെക,ങ്ങൾക്കുനീ;

അത്ര മുല്പോടറിയിയ്ക്കയോണു് ഞോ,–

നധ്വരത്തിെല �ഹോതോവു�പോലിന്ദ്ര! (33)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. കർമ്മവിശോരദം–വൃത്രവധോദികളിൽ സമർത്ഥമോകുന്നു. തിന്മെന–രോക്ഷസോദിെയ.

അതി�നോടു്–ആ മദ�ത്തോടു്. ഇരക്കുന്നു–ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ.

2. ദശഗ്വപദം മുൻപു വ്യോഖ്യോനിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അധ്രിഗു–അംഗിരസ്സുകളിെലോരോൾ. അം
ബുരോശി=സമുദ്രം; സമുദ്രെത്ത രക്ഷിച്ചതു്, അടുത്ത ഋക്കിൽ വിവരിയ്ക്കും. ആത്തകോന്തി

യോംമോറു–നഷ്ടമോയ പ്രകോശം വീണ്ടുകിട്ടത്തക്കവണ്ണം. അതി�നോടു്–ആ മദ�ത്തോടു്.

3. െപരുംനീർക�ള–വമ്പിച്ച വർ�ഷോദകങ്ങെള. യജ്ഞോധ്വസംപ്രോപ്തി �നോക്കി–

യജ്ഞമോർഗ്ഗപ്രോപ്തിയു�ദ്ദശിച്ചു്.

4. അെപ്പോ�ഴ–ഈ �സ്തോത്രംെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടു�മ്പോൾത്തെന്ന. െകോണ്ടുെചന്നി

ടും—ഞങ്ങെള പ്രോർത്ഥിതസിദ്ധിയിെലത്തിയ്ക്കും.

5. ച�ന്ദ്രോദയത്തിൽ വോരിധി�പോെല �വലി�യറും–അങ്ങയുെട ഗൂണോധിക്യത്തോൽ ക്ര

�മണ വിശലമോയിത്തീരുന്ന. െകോണ്ടുവന്നിടും–ഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സുകെള െകോണ്ടു

വരും.

6. വിദൂരത്തുനിന്നു–സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു്. ഏകിനോ�നോ–ധനങ്ങൾ തന്നു�വോ. സുഹൃ

ത്ത്വം=സഖ്യം. മഴെയ്ക്കോപ്പമോയ്െപ്പരുപ്പിച്ച്–ഞങ്ങളുെട ധനം, മഴ�പോെല വർദ്ധിപ്പിച്ചു്.
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7. പ�രോക്ഷവോക്യം: ലഭ്യെമത്തിച്ചു–കി�ട്ടണ്ടുന്ന നന്മ കിട്ടിച്ചു. ഇവൻ–ഇന്ദ്രൻ. കലിശം

=വജ്രം. ഭോനു=സൂര്യൻ.

8. കൂറ്റെര–അസുരന്മോെര. നിഷ്പ്രോണരക്കി–െകോന്നു. ആയതമോയി–നീണ്ടു, െപരുകി.
9. ഇന്ദ്രൻ–സൂര്യോത്മോവോയ ഇന്ദ്രൻ. ഇട്ടുകീഴമർ�പ്പോൻ–ശത്രുക്കെള.
10. പ്രത്യക്ഷവോക്യം. കോല�യോഗ്യക്രതു=തക്കകോലത്തനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന യജ്ഞം. സംഭൃതോർച്ച

നമോമിതു–സപര്യ�യോടുകൂടിയസ്തവം. അൻപിയറ്റും–അങ്ങയ്ക്കുപ്രീതിയുളവോക്കും. അള

ക്കുക–അങ്ങയുെട ഗുണങ്ങെള പരി�ച്ഛദിയ്ക്കുക.

11. അധ്വരദീക്ഷിതൻ=യോഗദീക്ഷെകോണ്ടവൻ. നീർ–�സോമരസം. അളക്ക–ഇന്ദ്രെന്റ ഗു
ണഗുണെത്തപരി�ച്ഛദിയ്ക്കുക.

12. ഇഷ്ടൻ–�സ്തോതോവ് നല്കു�വോൻ–ധനം. നീർ പിഴിയുന്നവെന്റ യഭിമുഖെച്ചോൽെപോെല
–യഷ്ടോവിെന്റഅഭിമുഖസ്തുതിഇന്ദ്രെന്റഗുണബോഹുല്യത്തോൽവിശോലമോയിത്തീരുന്നതു

�പോെല. ഇന്ദ്രൻ �സോമം നുകരുവോൻ, ധോരോളം കുടിപ്പോൻ, �മത്തടി (വണ്ണം) പൂണ്ടു.

അളക്ക–ഇന്ദ്രെന്റ മഹോത്ത്വെത്തപരി�ച്ഛയ്ക്കുക.

13. അത്തിരുവോയിൽ–ഇന്ദ്രെന്റവോയിൽ. വീഴ്ത്തുക=പകരുക. മഖദ്രവ്യം=യജ്ഞപദോർത്ഥം,

ഹവിസ്സ്.

14. ദീപ്തി=കോന്തി. തോൻതോൻ–പരോ�പക്ഷകൂടോെത. തീർത്തുെകോണ്ടോൾ=നിർമ്മിച്ചോൾ.

അദിതി–ഇന്ദ്രമോതോവു്. അവനോർത്ഥം=രക്ഷയ്ക്കു്.

15. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: വോഴ്ത്തിനോർ–അങ്ങെയ. ആവഹിയ്ക്ക=െകോണ്ടുവരെട്ട. ബഹുവ്രതർ–

ബഹുവിധകർമ്മോക്കളോയ രണ്ടുഹരികൾ.

16. വിഷ്ണു െചന്നിട�ത്തോ–�സോമപോനത്തിന്നു വിഷ്ണുെചന്നിട്ടുള്ളഅന്യയോഗത്തി�ലോ. ജല

നന്ദനൻ–ജലത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ. ത്രിതൻ–ഒരു രോജർഷി. ആ മരുത്തുക്കെളോ

�ത്തോ–മരുത്തുക്കൾ എത്തി�ച്ചർന്ന മെറ്റോരു യോഗത്തി�ലോ. �സോമം കുടിയ്ക്കുകയോയി

രിയ്ക്കോം. എങ്കിലും, ഇന്നീരോൽ–ഞങ്ങളുെട �സോമരസത്തോൽ–മത്തോടുക.

17. ദൂരത്തിൽ–അകലെത്തങ്ങോനും. ഉല്ലസിയ്ക്കുക=ആഹ്ലോദിയ്ക്കുക.

18. നന്ദി–പ്രീതി. തദുക്ഥത്തിൽ–ആയഷ്ടോവിെന്റ ശസ്ത്ര�സ്തോത്രം �കട്ട്.

19. ഋത്വിഗ്യജമോന�രോടു്: യുഷ്മദ്രക്ഷയ്ക്കു–നിങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്കു. �ദവൻ–ഇന്ദ്രൻ. ഇന്ദ്രൻ
നോനോരൂപനോയി ഒ�ര സമയത്തു് അ�നകയജ്ഞങ്ങളിൽ സന്നിഹിതനോകും; അതു

െകോണ്ടോണു്, �ദവശബ്ദെത്തയും, ഇന്ദ്രശബ്ദെത്തയും ഇരട്ടിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു് ഉൽസ്തുതിപ്പു

–ഉറെക്ക സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. മന്ദിയോെത–ശീഘ്രം. അവ–എെന്റ സ്തുതികൾ. മഖോർഹൻ–

യഷ്ടവ്യനോയ ഇന്ദ്രൻ.

20. തൂമുഖങ്ങൾ–സ്വച്ഛഹവിസ്സുകൾ. മഖപ്രോപ്യൻ=യജ്ഞങ്ങൾെകോണ്ടു പ്രോപിയ്ക്കെപ്പ�ട

ണ്ടവൻ. �സോമോതിപോയി=�സോമം അതീവ കുടിയ്ക്കുന്നവൻ. ഉന്നതിെപ്പടുത്തുന്നൂ–

�സ്തോതോക്കൾ വളർത്തുന്നു. അവസ്തുതികൾ.

21. അവെന്റ (ഇന്ദ്രെന്റ) െകോണ്ടുവരൽ, ധനോനയനം, അത്യുദോരം, മഹത്തോകുന്നു. കീർ

ത്തിയും എത്രെയന്നതില്ലോത്തതോണു്, അതിവിശോലമോണു്. അവ–െകോണ്ടുവരലും,

കീർത്തിയും. ഹവ്യദോതോവിന്നോയ്–യജമോനന്നു നല്കോൻ, യജമോനന്നു സർവ്വസമ്പ

ത്തും നല്കന്നുഎന്നർത്ഥം.

22. െമോഴികൾ–�സ്തോത്രരൂപവോക്കുകൾ. ഉന്നരും–വൃത്രവധത്തിന്നു പര്യോപ്തം.

23. �കൾ�പ്പോെന–ഇന്ദ്രെന. തുംഗത–മഹത്ത്വം.

24. ഉജ്ജ്വലിപ്പൂ–ജഗെത്തോക്കയും.
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25. രണ്ടു തുരംഗങ്ങൾ–ഹരികൾ.

27. തോവകൻ=ഭവദീയൻ, ഭവോെന്റ ഭ്രോതോവു്. മൂവിടങ്ങൾ–മൂന്നു സ്ഥോനങ്ങൾ, �ലോക

ങ്ങൾ. സമം=ഒപ്പം.

28. സന്നിയന്ത്രിതം–അടക്കിനിർത്തെപ്പട്ടതു്.

31. മുത്തുതകുന്ന–തുഷ്ടിപ്രദമോയ. ഭക്തിപൂർവ്വം–പരിചരണങ്ങ�ളോ�ട. ഒരു ബന്ധുവിെന

നല്ല പ്ര�ദശെത്തയ്ക്കയയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

32. ധരണിമ�ധ്യ–�വദിയിൽ. മഖവസ്തുെവ കറക്കുന്നിടത്തു്–�സോമം പിഴിയു�ന്നടത്തു്.

തദ്ദ്യുതിെയ–ഇന്ദ്രെന്റ �തജസ്സിെന.

33. മുല്പോടറിയിയ്ക്കയോണ്–അന്യരുെട �സ്തോത്രെത്തക്കോൾ മു�മ്പ ഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രം

�കൾപ്പിയ്ക്കയോണു് പൂർവോർദ്ധവോക്യത്തിെന്റ ആദിയിൽ, അതിനോൽ എന്നധ്യോഹരി

യ്ക്കണം.
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സൂക്തം 13.

കണ്വ�ഗോത്രൻ നോരദൻ ഋഷി; ഉഷ്ണിക്ക് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോെല)

�സോമം പിഴിഞ്ഞോലു,�കഥഷ്ടി

തൂമെപ്പടുത്തിയ്ക്കു,മിന്ദ്രൻ,

വർദ്ധകമോം ബലം കിട്ടോൻ:

അത്ര മഹോനോണ�ല്ലോ, തോൻ! (1)

വോനവർതൻ പൃഥു�വ്യോമ–

സ്ഥോ�ന വോണു വളർത്തു�വോൻ,

സൽ�പ്പരു�റ്റോ,നവസോനി–

പ്പി�പ്പോൻ, തണ്ണീർ െവ�ന്നോന,വൻ! (2)

�പോരിൽ �നടോൻ വിളിപ്പ,നോ

സ്സോരവോനോമിന്ദ്രെനഞോൻ:

ചോ�ര സുഖം നെല്ക,ങ്ങൾക്കു;

പോരിപ്പിയ്ക്ക, സഖോവോയ് നീ! (3)

ഇന്ദ്ര, ഭുവോന്നിതോ,പിഴി–

യുന്നവെന്റ ദോനം െചല്വ

ഇ�മ്മഖത്തിൻ പുരോനോം നീ

സ�മ്മോദിയ്ക്കൂ, സ്തുതി�സവ്യ! (4)

ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾപിഴിഞ്ഞർത്ഥി–

യ്ക്കുന്നെതങ്ങൾ�ക്ക�കണ�മ:

ചിത്രം, സർവസംസോധകം

സ്വെത്തങ്ങൾക്കോനയിയ്ക്ക,നീ! (5)

കണ്ടസൂരി െക�ല്പറുമോ–

റുണ്ടോക്കിയ നുതി നിെന്ന

സംപ്രോപിച്ചോൽ മുളയ്ക്കു�മ,

െകോമ്പുകൾ�പോല�വ നിങ്കൽ! (6)

െചോൽ �തോന്നിയ്ക്കൂ, മുെന്ന�പ്പോെല;

�സ്തോതോവിെന്റ വിളി �കൾക്കൂ;

മത്തിൽ മത്തിൽെകോണ്ടുവരും,

ശസ്തകർമ്മോവിനു ഭവോൻ! (7)

ഇന്നുതിയോൽെച്ചോല്ലെപ്പടും

സ്വർന്നോഥെന്റസൂനൃതങ്ങൾ

തത്തിക്കളിയ്ക്കു�മ, തോ�ന്ന–

ടത്തൂ�ട �പോം നീർകൾ �പോെല! (8)

ഏകൻ, വശി, നരർക്കീശ–

െന�ന്നവെന ര�ക്ഷഷികൾ
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പോടിവോഴ്ത്തുന്നു�വോ;വിള–

യോടുകോ, നീ �സോമനീരോൽ! (9)

ഹവ്യദെന്റ ഗൃഹത്തിൽ�പ്പോ–

മവ്യഥങ്ങൾ രണ്ടശ്വങ്ങൾ

ഏവന്നുള്ളു, വിളിെപ്പട്ടു–

ള്ളോ വിജ്ഞോെനസ്തുതിയ്ക്ക,നീ! (10)

�നെമയ്യുമോയ്പ്പോയുമശ്വ–

�സ്തോമത്തോൽ നീയധ്വോരത്തിൽ

െവമ്പി വരിക;-ങ്ങയ്ക്കുതു

വൻഫ�ലോൽക്ക, സുഖമ�ല്ലോ! (11)

സൽപ�ത, െകല്പോളുമിന്ദ്ര,

സസ്തരിൽ�ച്ചർക്ക, ധനം,

സൂരികളിലക്ഷയമോം

ദൂരവ്യോപിയശസ്സു�മ! (12)

നിെന്ന വിളിയ്ക്കു�ന്നന,ർക്കൻ–

തന്നുദിപ്പുലു,ച്ചയ്ക്കും ഞോൻ:

നന്ദിച്ച,ശ്വങ്ങളിലൂെട

വെന്നത്തുെക,ങ്ങളിലിന്ദ്ര! (13)

എത്തുകുട,�നോടുകുടൻ:

മ�ത്തല്ക്കു, പോൽ �ചർത്തനീരോൽ,

പൂർവതന്തുപരത്തുക,

പൂർത്തിെയനിയ്ക്കുണ്ടോകോൻ നീ! (14)

ദൂരത്തോകോം, ശക്ര, ഭവോൻ;

ചോരത്തോകോം, വൃത്ര�വരിൻ;

അംബുധിയിലോകോ;–െമന്നോ–

ലന്നഭുക്കോയ്ക്കോപ്പോൻ, നീതോൻ! (15)

ഇന്ദ്രെന വോയ്പിയ്ക്കൂ, സ്മദ്വോ–

ക്കി,ന്ദ്രെന�സ്സോമത്തിൽനീരും;

ഇന്ദ്രങ്ക�ല, ഹവിെസ്സോരു–

ക്കുന്നനോട്ടർ വിളയോടീ! (16)

ആയിന്ദ്രെനത്തെന്ന,രക്ഷ–

യ്ക്കോയിപ്പൂർണ്ണോഹുതികളോൽ

�കവളുർപ്പൂ, �മധോവികൾ;

ഭുവുെമല്ലോം െകോമ്പു�പോെല! (17)

ജീവനോകുമോരസ്സുരർ

മൂവഹസ്സിൽ യോജ്യനോക്കീ;

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക, സ്മദ്വോക്കോ

നിത്യവർദ്ധകെനത്ത�ന്ന! (18)
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�സ്തോതോവങ്ങയ്ക്കുക്ഥം �യോജി–

�ച്ചോതുന്നതുെകോണ്ട�ല്ലോ, കോ�ല;

അദ്ഭുതൻ, പോവനൻ, ശുദ്ധ,–

ന�ദ്ദഹെമന്നുരെചയ്വൂ! (19)

ആമരുദ്ബല�മ, പ്രതോ–

ധോമങ്ങളിൽപ്പുലരുന്നു:

അത്രപുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട�ല്ലോ,

ശസ്ത്രജ്ഞോനന്മോരിതിെന! (20)

�കെക്കോള്ളോെമൻസഖ്യെമങ്കിൽ,

�നർക്കുണ്ണുകി,യന്നം ഭവോൻ:

എന്നോൽക്കടന്നീടുമ�ല്ലോ,

ദുർന്നയെരെയല്ലോെമങ്ങൾ! (21)

എന്നതീവ സുഖിതനോ,–

മിന്ദ്ര, നിെന്നസ്തുതിപ്പവൻ?

എന്ന,ശ്വ�ഗോസ്വെത്തങ്ങൾക്കു

തന്നീടും, നീ നുതി�സവിൻ! (22)

വോഴ്ത്തെപ്പട്ട വൃഷോശ്വങ്ങൾ

വോർദ്ധകം വരോത്തനിൻ �തർ

എത്തിയ്ക്കു�മ: ഞങ്ങൾ തു�ലോം

മത്തോളും നി�ന്നോടർത്ഥിപ്പൂ. (23)

പ്രത്നപൂർണ്ണോഹുതിെചയ്ത,–

പ്രഷ്ഠ�നോടർത്ഥിപ്പൂഞങ്ങൾ:

െകോണ്ടോടും ദർഭയിൽ വോണു

രണ്ടുമുൺക, പുരുസ്തുതൻ! (24)

വർദ്ധിയ്ക്ക, നീയൃഷികൃത–

സ്തുത്യുക്തിയോൽപ്പുരുസ്തുത;

ഇ�ങ്ങോട്ടുതിർക്കയുംെചയ്യു–

െക,ങ്ങൾക്കുധോരളമന്നം! (25)

ഏവം സ്തുതി�പ്പോനു രക്ഷി–

തോവു, നീതോനിന്ദ്ര, വജ്രിൻ:

അധ്വരോൽ �നടുവൻ, ഞോനും

സ്തുത്യവോപ്യം ത്വൽപ്രസോദം! (26)

കൂെടത്തർപ്പി�യ്ക്കണ്ടും ധന–

പ്രൗഢരോമോ ഹരികെള

നന്നോയ്പ്പൂട്ടി വരികി,�ങ്ങോ–

ട്ടിന്ദ്ര, �സോമം കുടിപ്പോൻ നീ! (27)

�ന�ര �പോന്നുസവനത്തിൻ–

�ച്ചര�ട്ട,നിൻ മരുത്തുക്കൾ;
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രുദ്രപുത്രസ�മതരോ–

മദ്ദിവ്യരുമന്നത്തിന്നോയ് ! (28)

ഇന്ദ്രെന്റയോളുകളോമി-

സ്വർന്നിവോസർ നിഹന്തോക്കൾ

യജ്ഞ�വദിയണയുന്നു,

വിജ്ഞോനം �മ വരുമോറോയ് ! (29)

ശോലയിങ്കൽ യോഗം തുട–

ർന്നോല,വിടുന്നോ യജ്ഞെത്ത

�നോക്കിനടത്തു�മ,ക്രമോൽ

ദീർഘമോയ ഫലത്തിന്നോയ് ! (30)

വർഷി,യീ നിൻതൃ�ത്തരിന്ദ്ര;

വർഷികളോ, നിൻഹരികൾ;

വർഷി, ഭവോൻ; ശതക്ര�തോ,

വർഷിത�ന്ന, വിളിയ്ക്കലും! (31)

വർഷി,യമ്മി; വർഷി, മദം;

വർഷി,യീപ്പിഴിഞ്ഞ �സോമം;

വർഷി, ഭവോെനത്തും യജ്ഞം;

വർഷിതെന്ന, വിളിയ്ക്കലും! (32)

വർഷി നിെന്ന വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ,

വർഷിയോം ഞോൻബഹുസ്തുത്യോ:

വജ്രിൻ, സ്തുതി, �കൾക്കുമ�ല്ലോ,

വർഷി,യോഹ്വോതവ്യൻ ഭവോൻ! (33)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. ഉക്�ഥഷ്ടി–ഉക്ഥെമന്ന യജ്ഞം. തൂമെപ്പടുത്തിയ്ക്കും–യഷ്ടോവിെനെക്കോണ്ടു പരിശുദ്ധ

മോക്കിയ്ക്കും. എന്തിന്? വർദ്ധകമോയബലം കിട്ടോൻ. തോൻ–ഇന്ദ്രൻ.

2. പൃഥു�വ്യോമസ്ഥോ�ന–വിശോലമോയ ആകോശസ്ഥോനത്തു്, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. വളർത്തു

�വോൻ–യഷ്ടോക്കെള. അവസോനിപ്പി�പ്പോൻ–തുടങ്ങിയ കർമ്മെത്ത വഴി�പോെല മുഴു

പ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. തണ്ണീർ െവ�ന്നോൻ–വൃത്രോദികെള വധിച്ചു, ജലംസ്വോയത്തമോക്കിയവൻ.

3. �നടോൻ–ശത്രുസംഹോരബലം ലഭിപ്പോൻ. സോരവോൻ=ബലവോൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്ര

ത്യക്ഷകഥനം: ചോ�ര–സമീപസ്ഥനോയി. പോരിപ്പിയ്ക്കു–ഞങ്ങെള വളർത്തുക.

4. ദോനം–�സോമോഹുതി. െചൽവൂ–ആഹവനീയസ്ഥോനെത്തയ്ക്കു െചല്ലുന്നു. സ�മ്മോദിയ്ക്കൂ–

�സോമംകുടിച്ചു തൃപ്തിപൂണ്ടോലും.

5. പൂർവ്വോർദ്ധത്തിെന്റ വിവരണമോണു്, ഉത്തരോർദ്ധം: ചിത്രം=പൂജനീയം.

6. കണ്ട–ശരിയ്ക്കു സങ്കല്പിച്ച. സൂരി–�സ്തോതോവു്. െക�ല്പറുമോറ്–ഭവോന്നു ബലം വർദ്ധിയ്ക്ക

ത്തക്കവണ്ണം. സ്തുത്യങ്ങളോയഗുണങ്ങെളല്ലോം, ഒരുവൃക്ഷത്തി�ന്മൽവളെര െകോമ്പുകൾ

�പോെല, നിങ്കൽ മുളയ്ക്കും; സ്തുതിമൂലം ഭവോന്നു ഗുണങ്ങൾ െപോന്തിെപ്പോന്തി വരും.
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7. െചോൽ–സ്തുതി;സ്തുതിപ്പോൻ�വണ്ടുന്നപദങ്ങൾ. മത്തിൽമത്തിൽ–�സോമപോനത്തോൽ

ലഹരിപിടിയ്ക്കു�മ്പോെളോെക്ക, ഭവോൻ ശസ്തകർമ്മോവിന്നു, �ശോഭനകർമ്മോവോയ യജമോ

നന്ന്, അ�പക്ഷിതഫലം െകോണ്ടുവരും.

8. െചോല്ലെപ്പടും–പ്രതിപോദിയ്ക്കുെപ്പടുന്ന. സ്വർന്നോഥെന്റ–ഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചുള്ള. സൂനൃത
ങ്ങൾ=പ്രിയസത്യവചനങ്ങൾ. തോ�ന്നടത്തൂെട (നി�മ്നോന്നതമോർഗ്ഗത്തിലൂെട) �പോകു

ന്ന െവള്ളം െപോന്തിയും തോന്നും നൃത്തംെവയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല തത്തിക്കളിയ്ക്കം,

ഇന്ദ്രസ്തുതികൾ.

9. ഏകൻ=മുഖ്യൻ. വശി=വശത്തോക്കുന്നവൻ. ര�ക്ഷഷികൾ=രക്ഷ�തടുന്നവർ.

10. �സ്തോതോവി�നോടു്: അവ്യഥങ്ങൾ–ശത്രുക്കളുെട �കറ്റത്തിൽക്ഷീണിയ്ക്കോത്തവ. രണ്ടശ്വ

ങ്ങൾ–ഹരികൾ. ആ വിജ്ഞെന-ഇന്ദ്രെന.

11. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �നെമയ്യ്–സ്നിഗ്ദ്ധശരീരം. അശ്വ�സ്തോമം=കുതിരക്കൂട്ടം. അതു്

–അധ്വരം. വൻഫ�ലോൽക്ക=വലിയ ഫലത്തിൽ തോൽപര്യമുള്ളവ�ന. സുഖം–

സുഖകരം.

12. സസ്തവർ=സ്തവസഹിതർ, സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർ. സൂരികൾ–�സ്തോതോക്കൾ.
14. നിർ–�സോമരസം. പൂർവ്വതന്തു–പൂർവതന്തു–പൂർവ്വന്മോരോൽ വിരചിതമോയ തന്തു,

യത്നം. തന്തുവിന്നു് നൂെലന്നുംഅർത്ഥമുണ്ടു്; അതു പരത്തുക–െനയ്യുക.

15. അംബുധി=സമുദ്രം, അെല്ലങ്കിൽഅന്തരിക്ഷം. എന്നോൽ–എവിെടയോയോലും. അന്നഭു
ക്കോയ്–�സോമം ഭുജിച്ചു്.

16. അസ്മദ്വോക്കു്–നമ്മുെട സ്തുതി.
17. ഒരുവൃക്ഷെത്തെകോമ്പുകെളപ്രകോര�മോ,അപ്രകോരം ഭൂവുെമല്ലോം (സർവ്വ�ലോകങ്ങളും)

അധീനങ്ങളോയി വർത്തിച്ചു്, ഇന്ദ്രെന�കവളർത്തുന്നു.

18. ജീവൻ–പ്രോണൻ�പോെല പ്രിയതരൻ. മൂവഹസ്സ്–മൂന്നോഭിപ്ലവികദിനങ്ങൾ. അസ്മദ്വോ
ക്കു്–നമ്മുെട സ്തുതി. ആ നിത്യവർദ്ധകെന–�സ്തോതോക്കെള സദോ വളർത്തുന്ന ഇന്ദ്ര

െന.

19. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �യോജിച്ച് അനുകൂലകർമ്മോവോയി. കോ�ല–ഓ�രോ ഋതുവിലും. ഉത്ത

രോർത്ഥം പ�രോക്ഷം: അ�ദ്ദഹം ഇന്ദ്രൻ. ഉരെചയ്വൂ–�സ്തോതോക്കൾ.

20. പ്രത്നധോമങ്ങൾ–ചിരന്തനങ്ങളോയ പൃഥിവ്യോദിസ്ഥോനങ്ങൾ. പുലരുന്നു–വസിയ്ക്കുന്നു.

ശസ്ത്രജ്ഞോനന്മോർ=വിശിഷ്ടവിജ്ഞോനന്മോർ. ഇതിെന–മരുദ്ബലെത്ത.

21. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഈയന്നം–�സോമം. എന്നോൽ–ഭവോൻ �സോമമുണ്ടോൽ, ഭവോെന്റ

പ്രസോദത്തോൽ. കടന്നിടും–പുഴ കടക്കുന്നതു�പോെല. ദുർന്നയർ–�ദ്രോഹികൾ.

22. നുതി�സവിൻ–സ്തുതികൾസ്വീകരിയ്ക്കുന്നവ�ന.
23. വൃഷോശ്വങ്ങൾ–അഭീഷ്ടവർഷികളോയഹരികൾ. വോർദ്ധകം വരോത്ത–നിർജ്ജരനോയ.

എത്തിയ്ക്കു�മ–ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ. അർത്ഥിപ്പൂ–ധനം.

24. പ്രത്നം–പ�ണ്ട ഉള്ളതു്. പ്രഷ്ഠൻ=�ശ്രഷ്ഠൻ. രണ്ടും–�സോമവും, പു�രോഡോശോദിയും.

25. ഋഷികൃതസ്തുത്യുക്തി=ഋഷിമോരോൽ രചിയ്ക്കെപ്പട്ട സ്തുതി.

26. അധ്വരോൽ=യജ്ഞത്തോൽ. സ്തുത്യവോപ്യം=സ്തുതിെകോണ്ടു �ന�ടണ്ടതു്.

27. കൂെട–ഭവോ�നോെടോന്നിച്ച് ധനപ്രൗഢർ–ധോരോളം ധനമുള്ളവ. പൂട്ടി–�തർമുന്നിൽ
ബന്ധിച്ചു്.

28. നിൻ–ഭവോെന്റആൾക്കോരോയ. ദിവ്യർ–�ദവകൾ. അന്നത്തിന്നോയ്–ഹവിസ്സുണ്ണോൻ.
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29. സ്വർന്നിവോസർ=സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്നവർ. നിഹന്തോക്കൾ–ശത്രുക്കെള െകോല്ലു

ന്നവർ.

30. അവിടുന്നു്–ഇന്ദ്രൻ.
31. വർഷി–അഭീഷ്ടങ്ങെള വർഷിയ്ക്കരുതു്. വിളിയ്ക്കലും വർഷിതെന്ന–അങ്ങെയ വിളിച്ചവർ

ക്കു് അഭീഷ്ടങ്ങൾ െപയ്തുകിട്ടും.

32. അമ്മി–�സോമലത ചതയ്ക്കുന്ന.
33. വർഷിനിെന്ന–അഭീഷ്ടങ്ങെളവർഷിയ്ക്കുന്നവനോയനിെന്ന. വർഷിയോം–ഹവിസ്സുകെള

വർഷിയ്ക്കുന്ന. ബഹുസ്തുത്യോ–ബർഹുവിധസ്തുതിെകോണ്ടു്.
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സൂക്തം 14.

കണ്വ�ഗോത്രരോയ �ഗോസൂക്തിയു�ടയും അശ്വസൂക്തിയും ഋഷികൾ; ഗോയത്രി ഛന്ദ

സ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോെല’)

ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ �പോ�ല, ധന–

വൃന്ദത്തിന്നുഞോെനോറ്റ�യ്ക്ക

നോഥനോകുെമങ്കിൽ, മമ

�സ്തോതോവു് �ഗോക്കെള �നടും! (1)

ഇദ്ധീമോനു നല്കുന്നതിൽ

ശ്രദ്ധെവയ്ക്കും, െകോടുത്തീടും,

�ഗോകുലത്തിന്നുടമസ്ഥ–

നോകുകിൽഞോൻ ശചീപ�ത! (2)

നിങ്കൽെച്ചയ്യും നുതിയിന്ദ്ര,

നീർപിഴിഞ്ഞയഷ്ടോവിെന

�കവളർത്തും പയ്യോയ്ത്തീർന്നു

�ഗോവോജിെയച്ചുരത്തു�മ! (3)

സന്നുതനോം ഭവോൻ സ്വെത്ത–

െന്തോന്നു നല്കോെനോരുങ്ങു�മോ,

ആ വിത്തം വിലക്കോനിന്ദ്ര,

�ദവനില്ല,മർത്ത്യനില്ല! (4)

ഇന്ദ്രെന വളർത്തീ യജ്ഞ;–

െമന്നതിനോല�ത്ര, ഇവൻ

സ്വന്തം വീര്യം വോനിൽപ്പോകി,

സ്വസ്ഥയോക്കീ, ധരിത്രിെയ! (5)

വിത്തെമല്ലോം െവന്നടക്കി

വർദ്ധിയ്ക്കും നിന്തിരുവടി

കോത്തുരക്ഷിയ്ക്കണെമന്നോയ്

പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങളിന്ദ്ര! (6)

�സോമത്തിെന്റ ലഹരിയിൽ,

ശ്രീമത്തോമന്തരിക്ഷെത്ത

ആവ�തോളം പരത്തിനോ,–

നോ വലെനപ്പിളർത്തിന്ദ്രൻ! (7)

വൻഗുഹയിലടച്ച �ഗോ–

സംഘെത്ത െവളിെപ്പടുത്തി,

അംഗിരസ്സുക്കൾക്കരുളീ;

മൺകപ്പിച്ചൂ, വലെനയും! (8)

വിൺനോടിൻ തിളക്കങ്ങെള–

െയോന്നോെകബ്ബലെപ്പടുത്തി,
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െകട്ടുറപ്പോലിളകോത്ത

മട്ടിൽ നിറുത്തിനോനിന്ദ്രൻ! (9)

തണ്ണീരല തത്തിെപ്പോങ്ങും

വണ്ണം തുളുമ്പുന്നു, നുതി;

നിന്നുെടയ മത്തുകളും

മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടി,ന്ദ്ര! (10)

സ്തുത്യുച്ചോരോൽ വർദ്ധനീയ,–

നുക്ഥംെകോണ്ടും വർദ്ധനീയൻ,–

�സ്തോതോക്കന്മോർക്കിന്ദ്ര, ശുഭ–

ധോതോവുമോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ! (11)

സദ്വിത്തനോമീയിന്ദ്രെന–

യധ്വരത്തിൽ�സ്സോമമുണ്ണോൻ

എത്തിയ്ക്ക�ട്ട, സടത്തഴ–

െപ്പോത്ത രണ്ടുകുതിരകൾ! (12)

ഇന്ദ്ര, കടൽനുരെയോന്നോ–

ലന്നമുചിയുെട തല

െവട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു;പക

െപട്ടവെര െവന്നൂ, ഭവോൻ! (13)

മോയകൾെകോണ്ടുന്മദന്മോ–

രോയിത്തീർന്നു വിണ്ണിൽ�ക്കറോൻ

വന്ന ദസ്യുക്കെളബ്ഭവോ–

നിന്ദ്ര,മണ്ണുകപ്പിച്ച�ല്ലോ! (14)

�സോമപോനംെകോണ്ടുൽക്കൃഷ്ട–

ധോമോവോയിച്ചമഞ്ഞുനീ

ഒെന്നോന്നോ�യോടിെച്ചോടുക്കു,–

മിന്ദ്ര, പിഴിയോത്തവെര! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. എനിയ്ക്കു പണം ധോരോളമുണ്ടോകുെമങ്കിൽ, എെന്ന സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കുഞോൻ �ഗോക്കെള

െക്കോടുക്കും.

2. മുൻ ഋക്കി�ലതുതെന്ന, വിഷയം: ധീമോൻ–�സ്തോതോവു്.
3. �ഗോവോജിെയ–�ഗോക്കെളയും വോജിക(അശ്വങ്ങ)െളയും. അങ്ങെനസ്തുതിച്ചോൽ, ഗവോ
ശ്വോദികെള കിട്ടും.

4. സന്നുതൻ=വഴി�പോെല സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. അങ്ങയുെട ദോനംആരും തടയില്ല.
5. യജ്ഞം ഇന്ദ്രെന വളർത്തുന്നു; അതിനോലോണു്, ഇവൻ (ഇന്ദ്രൻ) സ്വവീര്യം വോനിൽപ്പ

രത്തിയതും, വൃഷ്ട്യോദിയോൽ ഭൂമിെയ സ്വോസ്ഥ്യെപ്പടുത്തിയതും.

6. വിത്തം–ശത്രുക്കളുെട ധനം.
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7. വലൻ–പണികെളന്നഅസുരന്മോരുെട സ്വോമി.

8. മൺകപ്പിച്ചു–കമിഴ്ത്തിവീഴിച്ചു െകോന്നു.
9. വിൺനോടിൻ തിളക്കങ്ങൾ–നക്ഷത്രങ്ങൾ.
10. നുതി–അങ്ങെയക്കുറിച്ചുള്ള �സ്തോത്രം.

11. സ്തുത്യുച്ചോരോൽ=�സ്തോ�ത്രോച്ചോരണത്തോൽ. ശുഭധോതോവു്=മംഗളകരൻ.

12. സദ്വിത്തൻ=�ശോഭനധനൻ. സടത്തഴപ്പു്–തഴച്ച. കുഞ്ചി�രോമങ്ങൾ. രണ്ടു കുതിരകൾ

–ഹരികൾ.

13. പണ്ടു യുദ്ധത്തിൽെവച്ചു് ഇന്ദ്രൻ നമുചി എന്ന അസുരത്തലവെന്റ പിടിയിൽെപ്പട്ടു�പോ

യി. അവൻ ഇന്ദ്ര�നോടു പറഞ്ഞു:–‘രോത്രിയിലും പകലിലും, ഉണങ്ങിയ ആയുധംെകോ

ണ്ടും, നനവുള്ളആയുധംെകോണ്ടും ഭവോൻഎെന്ന െകോല്ലിെല്ലങ്കിൽ,ഞോൻ വിട്ടയയ്ക്കോം’.

ഇന്ദ്രൻ അതു സമ്മതിച്ചു വിടുതി �നടിയിട്ട്, അ�ഹോരോത്രസന്ധിയിൽ (സന്ധ്യോസമയ

ത്തു്) ശുഷ്കവുംആർദ്രവുമില്ലോത്ത ഒരു കടൽനുരെകോണ്ടു നമുചിയുെട തലയറുത്തു. പക

െപട്ടവെര–ശത്രുക്കെള, അസുരന്മോെര.

14. ദസ്യുക്കൾ–അസുരന്മോർ.
15. ഉൽക്കൃഷ്ടധോമോവ്=ഉൽക്കൃഷ്ടമോയ �തജസ്സുള്ളവൻ. പിഴിയോത്തവെര–�സോമം പിഴി

യോത്തവെര, യജ്ഞരഹിതെര.
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സൂക്തം 15.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ഉഷ്ണിക്ക് ഛന്ദസ്സ്. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോെല)

പോടുവി, നോപ്പുരുസ്തുത–

നോയ പുരുഹൂതന്നോയ്ത്തോൻ–

ഇന്ദ്രനോയ െപരി�യോെന–

സ്സന്നുതിയോൽ�സ്സവിയ്ക്കുവിൻ! (1)

രണ്ടിൻ �മലോളോമിവെന്റ

വൻെകല്പ�ല്ലോ, വോനൂഴിെയ

നിർത്തീ, പോയും മലെയയും,

നീർകെളയും വീര്യത്തിനോൽ! (2)

ആനീ പുരുസ്തുത, പുരോ–

നോണിന്ദ്ര: നീെയോറ്റയ്ക്കുതോൻ

ശത്രുക്കെളെക്കോെന്നോടുക്കും,

സ്വത്തും �പരും കയ്യടക്കോൻ! (3)

വജ്രിൻ, �പോരിൽക്കീഴമർത്തും;

വർഷിച്ചീടു;–മിടം തീർക്കും–

ഇത്ഥംഹരി�സവ്യമോം നിൻ

മത്തിെന വോഴ്ത്തുന്നു, ഞങ്ങൾ: (4)

ഈയോഹ്ലോദത്തോല�ല്ലോ, നീ–

യോയുവിന്നും മനുവിന്നും

തൂെവളിച്ചം കിട്ടിച്ചതും,

യോ�ഗ �കോയ്മ വഹിപ്പതും! (5)

ഇന്നുണ്ടതിെനപ്പുക–

ഴ്ത്തുന്നു, മുെന്ന�പ്പോലുക്ഥികൾ;

െവല്ക നിത്യം, വൃഷപത്നി–

മോർകളോം തണ്ണീർകെള നീ! (6)

നിെന്റയോ വൻവീര്യെത്തയും,

നിൻെകല്പിെന, ക്കർമ്മെത്തയും,

മൂർച്ചെപ്പടുത്തുന്നു, �മന്മ

വോയ്ച വജ്രെത്തയും സ്തുതി! (7)

�ദ്യോവു നിൻെകല്പുയർത്തുന്നു,

ഭൂവു നിൻകീർത്തിയുമിന്ദ്ര;

നിെന്നപ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നു,

തണ്ണീർകളും മലകളും! (8)

നിെന്ന മഹോൻ, വോസു വിഷ്ണു,

നിെന്ന മിത്രൻ വരുണനും

വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു; മത്തോടുന്നു,
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നി�ന്നോെടോപ്പം മരുദ്ബലം! (9)

ഇന്ദ്ര,നീ വി�ണ്ണോരിൽെവച്ചു

വൻദോതോവോയ് െവളിെപ്പടും;

സംവഹിയ്ക്കും, വൃക്ഷോവു നീ

സത്സന്തോനധനെമല്ലോം! (10)

ഒറ്റ�യ്ക്ക നീയമിത്രെര–

െയോപ്പം െകോല്ലും, പുരുസ്തുത:

ഇത്ര�യെറെത്തോഴിൽ െചയ്വോ–

നിന്ദ്രനല്ലോതിെല്ലോ,രുത്തൻ! (11)

എങ്ങുനിെന്ന രക്ഷ�യ്ക്കോ�രോ

ഭംഗ്യോ വോഴ്ത്തി വിളിയ്ക്കു�മോ;

അങ്ങിന്ദ്ര, െവെല്ക�പ്പെരയു–

െമങ്ങൾതൻ �നതോക്കൾക്കോയ് നീ! (12)

നമ്മൾക്കുവൻഗ്രഹത്തിന്നോയ്,

നന്മെയല്ലോം വർണ്ണി�ച്ചറ്റം

�മോദിപ്പിയ്ക്കൂ, െവൽവോൻ, ശചീ–

നോഥനോകുമിന്ദ്രെന നീ! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: പോടുവിൻ–�സ്തോത്രം. �സവിയ്ക്കുവിൻ–പരിചരിയ്ക്കുവിൻ.
2. രണ്ടിൻ–സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും. ഇവർ–ഇന്ദ്രൻ. പോയും മല–പറന്നിരുന്ന

പർവ്വതങ്ങൾ.

3. സ്വത്തും �പരും–ശത്രുക്കളുെട ധനവും യശസ്സും.

4. കീഴമർത്തും–ശത്രുക്കെള. വർഷിച്ചീടും–അഭീഷ്ടങ്ങെള. ഇടം തീർക്കും=സ്ഥോനം നിർ

മ്മിയ്ക്കും. ഇത്ഥം–ഇങ്ങെനയുള്ള. ഹരി�സവ്യം=ഹരികളോൽ, ഇരുകുതിരകളോൽ �സ

വ്യം.

5. ആഹ്ലോദം–മത്തു്. ആയു–ഉർവ്വശീപുത്രനോയ രോജോവു്. യോ�ഗ=യജ്ഞത്തിൽ.

6. ഉക്ഥികൾ–ഉക്ഥം െചോല്ലുന്നവർ. വൃഷപത്നിമോർകൾ=പർജ്ജന്യെന്റ പത്നിമോർ.

െവല്ക–സ്വോയത്തങ്ങളോക്കുക.

8. ഉയർത്തുന്നു–വളർത്തുന്നു.

9. വസു=വോസയിതോവു്, �ലോകെത്തവികസിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു–സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

10. സത്സന്തോനധനെമല്ലോം–നല്ലസന്തോനങ്ങെളയുംസമ്പത്തുകെളയുെമല്ലോംസംവഹിയ്ക്കും-

�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടുക്കോൻ കയ്യിൽെവയ്ക്കും.

11. െതോഴിൽ–വൃത്രവധോദികർമ്മം.
12. ഓ�രോ ഭംഗ്യോ–ബഹുവിധമോയി. അങ്ങ്–ആ യുദ്ധത്തിൽ. എ�പ്പെരയും–

ശത്രുക്കെളെയല്ലോം. �നതോക്കൾ–�സ്തോതോക്കൾ.

13. �സ്തോതോവി�നോടു്: നന്മ–ഇന്ദ്രെന്റ ഗുണഗണം. െവല്വോൻ–ശത്രു ധനമടക്കോൻ.
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സൂക്തം 16.

കണ്വ�ഗോത്രൻ ഇരിംമ്പിഠി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

വോഴ്ത്തെപ്പ�ടണ്ടും മനുജെപ്പരുമോളോകുമിന്ദ്രെന

സ്തുതിപ്പിൻ, കീഴമർ�പ്പോെന, �നതോവിെന, വദോന്യെന! (1)

ഇവങ്കല�ല്ലോ വിളയോടുന്നു, ശസ്ത്രങ്ങെളോക്കയും,

അന്നങ്ങളും, സമുദ്രത്തിൽത്തണ്ണീരലകൾ�പോല�വ. (2)

െച�മ്മ വോഴ്ത്തിബ്ഭജിയ്ക്കു�ന്നനോ �ശ്രഷ്ഠത്തമ്പുരോെനഞോൻ

�പോരിൽ വൻെതോഴിൽ െച�യ്വോെന, ബ്ബലവോെനദ്ധനത്തിനോയ്. (3)

ഗഭീരവും, തോരകവും, വിശോലവു,മനൂനവും

യുദ്ധത്തിലിമ്പമുെള്ളോന്നുമ�ല്ലോ, തെന്റ മ�ദോദയം! (4)

സ്വത്തടക്കെപ്പ�ടണ്ടു�മ്പോളിവെനത്തെന്നയോളുകൾ

വിളിച്ചു, കൂട്ടിപ്പറയോ;–നോരിലിന്ദ്ര,നവൻ ജയി! (5)

ഇന്ദ്രെനത്തെന്ന �സവിച്ചുമിന്ദ്രെനത്തെന്ന വോഴ്ത്തിയും

�മലോളോക്കുന്നു, മനുജ;–രവിടു�ന്നക�മ ധനം! (6)

മികച്ചുനില്ക്കു�വോനി,ന്ദ്ര;–നൃഷി,യിന്ദ്ര;–ന�നകരോൽ

തു�ലോം വിളിയ്ക്കെപ്പടു�വോൻ; മഹോകർമ്മങ്ങളോൽ മഹോൻ! (7)

അവൻസ്തുത്യന,വൻസത്യൻ, വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടി�ടണ്ടവൻ,

തളർത്തു�വോൻ, ഭൂരികർമ്മോ,–െവോറ്റ�യ്ക്ക കീഴമർപ്പവൻ! (8)

ആയിന്ദ്രെന യജുർഗ്ഗീരോല,വെനസ്സോമസൂക്തിയോൽ,

അവെനപ്പല ഗോയത്രത്തോലുയർത്തുന്നു, സൂരികൾ! (9)

�ന�ര ധനം െകോണ്ടുവരും; െവളിച്ചമരുളും, ര�ണ;

�പോരോടിപ്പറ്റലർകെളക്കീഴടക്കും ശരിയ്ക്കവൻ. (10)

പൂർത്തിെപ്പടുത്തുമോയിന്ദ്രൻ പുരുഹൂതൻ യഥോസുഖം

�തോണിെകോണ്ടു കടത്ത�ട്ട, നെമ്മ മോറ്റോെരെയോെക്കയും! (11)

അബ്ഭവോനിന്ദ്ര, കല്പിച്ചുതരിെകങ്ങൾക്കു െകല്പിനോൽ;

കോംക്ഷിയ്ക്കു, വഴി കോട്ടോനു;–െമത്തിയ്ക്ക, സുഖെമങ്ങളിൽ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: കീഴമർ�പ്പോെന–ശത്രുക്കെള.
2. ശസ്ത്രങ്ങൾ–ഉക്ഥങ്ങൾ.
3. വൻെതോഴിൽ–വൃത്രവധവും മറ്റും. ധനത്തിനോയ്–ധനം കിട്ടോൻ.

4. തോരകം–ശത്രുക്കെളപിന്നിടുവിയ്ക്കുന്നതു്. തെന്റ–ഇന്ദ്രെന്റ. മ�ദോദയം–�സോമപോനലഹരി.
5. സ്വത്തു്–ശത്രുധനം. കൂട്ടിപ്പറയോൻ–കവിഞ്ഞപ്രശംസയ്ക്കു്. ആരിൽ–ആരുെട പങ്കിൽ,

ജയി–ജയവോനോകും, ജയിയ്ക്കും.
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6. ഏക�മ–�സ്തോതോക്കൾക്കു്.
7. ഋഷി–വിശ്വദർശി. അ�നകർ–വളെരയോളുകൾ.
8. തളർത്തു�വോൻ, കീഴമർപ്പവൻ–ശത്രുക്കെള.

9. യജുർഗ്ഗീരോൽ–യജുർമ്മന്ത്രംെകോണ്ടു്, ഗോയത്രം–ഗോയത്രീഛന്ദസ്സിലുള്ള മന്ത്രം.

10. െവളിച്ചം–ജയെമന്നർത്ഥം.

11. �തോണി–തുണ.
12. കല്പിച്ചുതരിക–ധനം.
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സൂക്തം 17.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ഗോയത്രിയും ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സു

കൾ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോെല)

ഇന്ദ്ര, വരിെക:–ങ്ങൾ പിഴി-

യുന്നുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോന്നോയി;

ഇ�സ്സോമം കുടിയ്ക്കുെക,െന്റ-

യിദ്ദർഭയിലിരുന്നോലും! (1)

മന്ത്രംെകോണ്ടു പൂട്ടും, സട

മുന്തിയ രണ്ടശ്വം നിെന്ന

െകോണ്ടു�പോന്നീട�ട്ട:െചവി–

െക്കോണ്ടോലും, വന്നസ്മൽ�സ്തോത്രം! (2)

�സോമികൾബ്രോഹ്മണെരങ്ങൾ

�സോമം കുടി�പ്പോനോം നിെന്ന,

�ചരുംവണ്ണം വിളിയ്ക്കുന്നു,

നീരു പിഴിഞ്ഞുെവച്ചിന്ദ്ര! (3)

നന്നോയ്പ്പിഴിഞ്ഞഞങ്ങളിൽ

വെന്ന,ങ്ങൾതൻ നൽസ്തുതികൾ

�കട്ടു, �സോമം നുകർന്നോലും,

�ശ്രഷ്ഠെത്തോപ്പിവച്ച ഭവോൻ! (4)

നീെളപ്പകരു�ന്നൻ, മധു

നിന്നിരുതൃക്കുക്ഷികളിൽ:

അംഗങ്ങളി�ലോടെട്ട,യി–

തംഗീകരിയ്ക്ക,നീ നോക്കോൽ! (5)

രമ്യമോവുക,വിെടയ്ക്കും

നിെന്മയ്യിന്നും നറും�സോമം;

സന്ദോതോവോം നിൻെനഞ്ചിന്നും

സജ്ഞനിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട, സൗഖ്യം! (6)

പോൽമുതലോയവ �ചർന്ന

�സോമമിതു സുദ്രഷ്ടോ�വ,

ഇന്ദ്ര, നിങ്കൽദ്ദയിതമോ–

െരന്ന�പോെലയണയെട്ട! (7)

ശുംഭദ്ഭുജൻ, പൃഥുകണ്ഠൻ,

കുമ്പയുമുള്ളവനിന്ദ്രൻ

�സോമമത്തില�ത്ര, ശത്രു–

�സ്തോമെത്തെക്കോെന്നോടുക്കുന്നു! (8)

െകല്പോൽ വിശ്വെപ്പരുമോളോയ്

നി�ല്പോനോം നീയിന്ദ്ര, മുന്നിൽ
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വെന്നത്തുക: വൃത്ര�വരിൻ,

െകോെന്നോടുക്ക,രിപുക്കെള! (9)

നീള�ട്ട, നിൻപള്ളി�ത്തോട്ടി:

നീയിെതോന്നുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ,

നീരു പിഴിയുന്ന യജ്ഞ–

കോര�ന്നകുന്നതു, ധനം! (10)

ഇന്ദ്രോ, ഭവോന്നിതോ,�സോമം

നന്നോക്കിദ്ദർഭയിൽ െവച്ചൂ:

വെന്നത്തുെകോ,�ന്നോടുകി,�പ്പോ–

ളിന്നീർ കുടിയ്ക്കുക, ഭവോൻ! (11)

ഖ്യോതദ്യു�ത, ഖ്യോതോർച്ചന,

നീർ തവസൗഖ്യത്തിന്നിതോ;

എന്നതിനോൽ വിളിയ്ക്കുന്നു,

നന്നോയ് നിെന്നയോഖണ്ഡല! (12)

നിന്നുെട രക്ഷകമോയ

കുണ്ഡപോയൃക്രതുവിങ്കൽ

ഭംഗ്യോ മനംെവച്ചിരുന്നൂ,

ശ്രംഗവൃഷോവിെന്റ സൂ�നോ. (13)

വോ�സ്തോഷ്പ�ത, തൂണുറയ്ക്കൂ;

�മത്രോണം �നടുക, ധ്വരി;

�നകപുര�ഭദിസഖോ–

വോകൃ,ഷിമോർക്കിന്ദ്രൻ, �സോമി! (14)

സർപ്പം�പോെല തല െപോക്കി–

നി�ല്പോൻ, യോജ്യൻ, �ഗോലംഭകൻ,

ഒറ്റയ്ക്കുതോന�നകെര–

യിട്ടമർ�പ്പോൻ, ഭരിപ്പവൻ–

ആയിന്ദ്രെന�സ്സോമമുണ്മോ–

നോയിെട്ടോ,രശ്വെത്ത�പ്പോെല

െകോണ്ടുവരുന്നിതു, മുന്നിൽ

മണ്ടിെച്ചല്ലും പിടുത്തത്തോൽ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
2. സട മുന്തിയ–മികച്ച കുഞ്ചി�രോമമുള്ള. രണ്ടശ്വം–ഹരികൾ. അസ്മൽ�സ്തോത്രം=

ഞങ്ങളൂെട സ്തുതി.

3. �സോമികൾ=�സോമസഹിതർ.
5. മധു–�സോമനീർ. ഇരുതൃക്കുക്ഷികൾ–വോർത്ത്രഘ്നം, മോ�ഘോനം എന്നു രണ്ടുവയറുണ്ട

�ത്ര, ഇന്ദ്രന്ന്; അഥവോ, �മൽവയറും, അടിവയറും. ഇതു് (�സോമനീർ)നോക്കോൽഅംഗീ

കരിയ്ക്ക–നുകരുക.
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6. സജ്ഞനിപ്പിയ്ക്ക=ഉളവോക്കുക.

7. സുദ്രഷ്ടോവു്–വഴി�പോെല കോണുന്നവൻ. ദയിതമോർ–െവള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഭോര്യമോർ
എന്നർത്ഥം: ഉപ�മയമോയ �സോമം പോലും മറ്റും �ചർന്നതോണ�ല്ലോ.

8. കുമ്പ–വളെര�സ്സോമെമോതുങ്ങുന്നവലിയ വയർ. ശത്രു�സ്തോമം=�വരിവൃന്ദം.

9. മുന്നിൽ–ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽ.
10. �തോട്ടി=അങ്കുശെമന്നആയുധം. യജ്ഞോകോരൻ=യജമോനൻ.

11. നന്നോക്കി–അരിച്ചു െവടുപ്പുവരുത്തി.

12. ഖ്യോതം=പ്രസിദ്ധം. ഇതോ–പിഴിഞ്ഞു െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

13. നിന്നുെട–ഭവോന്നുള്ള. കുണ്ഡപോയ്യം–ഒരു യോഗം. ഭംഗ്യോ–വഴി�പോെല. െവച്ചിരുന്നൂ

–കുണ്ഡപോയികെളന്ന ഋഷിമോർ. ശൃംഗവൃഷോവു്–ഒരു ഋഷി; ഇന്ദ്രൻ ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

പുത്രനോയി അവതരിച്ചു�പോൽ.

14. വോ�സ്തോഷ്പതി=ഗൃഹപതി, ഇന്ദ്രൻ. തൂണറയ്ക്കു–അധ്വരിയുെട, യജമോനെന്റ, ഗൃഹസ്തംഭം
ഉറപ്പിൽ നില്ക്കെട്ട. ഗൃഹം വീഴോതിരിയ്ക്കെട്ട. �മത്രോണം=അംഗരക്ഷ. ഉത്തരോർദ്ധം

പ�രോ�ക്ഷോക്തി: �നകപുര�ഭദി=അ�നകശത്രുനഗരങ്ങൾ പിളർത്തവൻ, ഇന്ദ്രൻ

ഋഷിമോർക്ക്–ഞങ്ങൾക്കു്. �സോമി=�സോമവോൻ.

15. �ഗോലംഭകൻ–അംഗിരസ്സുകൾക്കു�ഗോക്കെളകിട്ടിച്ചവൻ. അ�നകെര–വളെരശ്ശത്രുക്കെള.

ഭരിപ്പവൻ–�ലോകെത്ത. മണ്ടിെച്ചല്ലും പിടുത്തം–ക്ഷിപ്രഗോമിയോയ �സ്തോത്രം. �സ്തോ

തോവു് ഇന്ദ്രെന, ഒരശ്വെത്തെയന്ന�പോെല, �സ്തോത്രത്തിൽ വലിച്ചു മുമ്പിൽ െകോണ്ടുവ

രുന്നു.
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സൂക്തം 18.

ഇരിംബിഠി ഋഷി; ഉഷ്ണിക്ക് ഛന്ദസ്സ്; ആദിത്യരും അശ്വികളും അഗ്നിയും സൂര്യനും വോ

യുവും �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോെല.)

ഇ�പ്പോൾത്ത�ന്നതീർച്ചയോയു–

മഭ്യർത്ഥിയ്ക്ക�വണം, മർത്ത്യൻ,

പുത്തൻസുഖമീയോദിത്യർ

ചിത്തം െതളിഞ്ഞരുളുവോൻ! (1)

ഇയ്യോദിത്യർതൻ മോർഗ്ഗങ്ങൾ–

ക്കിെല്ലതിർപ്പു,മില്ലിടിവും;

ആകയോലപ്പോലകങ്ങൾ

സൗഗമ്യെത്ത വളർത്ത�ട്ട! (2)

മിത്രൻ, സവിതോവു ,ഭഗ,–

നര്യമോവു, വരുണനും

തന്നരുളുെക,ങ്ങൾ യോചി–

യ്ക്കുന്ന വിശോലമോം ഗൃഹം! (3)

ഭൂരിപ്രി�യ, സുസുഖരോം,

സൂരിവോ�നോരുമോയ്െച്ച�മ്മ

വന്നോലു, മദി�ത, �ദവി,

നിർന്നി�രോധഭര�ണ, നീ! (4)

അധ്വംസകരദിതിതൻ

പുത്രരുരുക്രിയരവർ

�പോക്കോൻ െപോ�ന്നോര�ല്ലോ, വി�ദ്വ–

ഷ്ടോക്കെളയും ദുഷ്ടെരയും. (5)

അല്ലിലദിതിമോടിെന–

യഹ്നി �നരു�റ്റോളദിതി

പോർത്തുരക്ഷിയ്ക്കെട്ട, നിത്യം

പോപത്തിൽനിന്നു നെമ്മയും! (6)

ആ�ദ്ധ്യയയദിതി കോപ്പോ–

നോഗമിയ്ക്ക, പകൽ നമ്മിൽ:

�ചർക്കുക, ശോന്തിദസൗഖ്യം;

�പോക്കുക, വി�ദ്വഷികെള! (7)

അ�ദ്ദവ�വദ്യന്മോർ നമു–

ക്കശ്വികൾ നല്ക�ട്ട, സുഖം;

പോപമകലത്തോക്ക�ട്ട;

പോയിയ്ക്ക�ട്ട,പറ്റലെര! (8)

അഗ്നി,സോഗ്നി നല്കു ശമ,–

മർക്കൻ നമുക്കിളം ചൂടും;
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വോയു സുഖമോയ് വീശുക;

പോയിയ്ക്ക, മോറ്റോെര സ്വച്ഛൻ! (9)

�പോക്കുവിൻ, �രോഗെത്ത,പ്പീഡ

�ചർക്കു�വോെന,ദ്ദുഷ്ടെനയും;

ആദിത്യ�ര, പോപത്തിൽനി–

ന്നോ�മോചിപ്പിപ്പിെന,ങ്ങെള! (10)

പോയിപ്പിെന,ങ്ങളിൽനിന്നു

പോപെന,ദ്ദുർമ്മതിെയയും;

വി�ദ്വഷിെയയകറ്റുവിൻ,

വിശ്വജ്ഞരോമോദിത്യ�ര! (11)

പോപങ്ങളിൽനി�ന്നെതോ�ന്നോ

പോപിെയയും �വർെപടുത്തും

അസ്സുഖ�മകുവിെന,ങ്ങൾ

ക്കോദിത്യ�ര, സുദോന�ര! (12)

ആെരെങ്ങെളയരക്കനോ–

യോടൽെപ്പടുത്തുവോൻ �നോക്കും

അന്നരൻ നശിച്ചു�പോ�ട്ട,

തൻനടപ്പോൽത്ത�ന്ന മോഴ്ത്തി! (13)

ആെരങ്ങൾക്കു ദുഷ്പീഡക,–

നോരിരട്ടത്തരക്കോരൻ;

�ചരെട്ട, യോപ്പുകൾ െകട്ട

�വരിമനുഷ്യങ്കൽപ്പോപം! (14)

ഉള്ളം രണ്ടുള്ളവെനയു,–

മല്ലോത്ത മനുഷ്യെനയും

പോർത്തറിയും,പക്വർ നിങ്ങൾ

പോർപ്പി�പ്പോരോം �ദവന്മോ�ര! (15)

അദ്രിജലങ്ങൾതൻസുഖ–

വൃത്തി വരിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ

വ�ന, മ�ന്ന, ഞങ്ങളിൽനി–

�ന്നനസ്സകറ്റുവിൻ, നിങ്ങൾ! (16)

നിങ്ങളുെട �തോണിയോലോ

നിങ്ങളയി വസുക്ക�ള,

�ശോഭനസുഖെമങ്ങെള–

പ്പോപെമല്ലോം കടത്തുവിൻ! (17)

ഞങ്ങളുെട പുത്രപൗത്ര–

ർക്കിങ്ങുയിർെക്കോള്ളുവോൻ െച�മ്മ

ദീർഗ്ഘോയുസ്സു വരുത്തുവിൻ,

ദീപ്തോഭരോമോദിത്യ�ര! (18)
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നിങ്ങൾക്കിഷ്ടിയടുപ്പിച്ച

ഞങ്ങെളസ്സുഖിപ്പിയ്ക്കുവിൻ:

നിങ്ങളിൽച്ചോർച്ചക്കോരോവു–

െക,ങ്ങെളന്നുമോദിത്യ�ര! (19)

വോർവീെടങ്ങൾ വോ�നോർ�കോനോം

�ദവ�നോടും ദസ്ര�രോടും

മിത്രവരുണന്മോ�രോടു–

മർത്ഥിയ്ക്കുന്നു, െപോറുതിയ്ക്കോയ് ! (20)

മിത്രമരുദ്വരുണ�ര,–

നിങ്ങെളങ്ങൾക്കര്യോമോ�വ,

നവ്യം, ശോന്ത,മോൾക്കോെരോത്ത

നന്മുന്നിലവീ�ടകുവിൻ! (21)

മൃത്യുവിൻ ചോർച്ചക്കോര�ല്ലോ,

മർത്ത്യെരങ്ങളോദിത്യ�ര:

ഞങ്ങൾക്കുനീട്ടുവി,നോയു–

സ്സിങ്ങിരിപ്പോൻ വഴി�പോെല! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
2. എതിർപ്പും ഇടിവും–ശത്രുകൃതമോയ നി�രോധനവും ഉപദ്രവവും. അപ്പോലകങ്ങൾ–

രക്ഷകങ്ങളോയ മോർഗ്ഗങ്ങൾ. സൗഗമ്യം=സുഗമത.

4. സൂരിവോ�നോരുമോയ്–പ്രോജ്ഞരോയ, സ്വപുത്രരോയ �ദവന്മോ�രോടുകൂടി. നിർന്നി�രോധഭ

ര�ണ–നിർബ്ബോധമോയി ഭരണം നടത്തുന്നവ�ള.

5. അധ്വംസകർ–രക്ഷകന്മോർ. ഉരുക്രിയർ=വിശോലകർമ്മോക്കൾ. വി�ദ്വഷ്ടോക്കൾ–

�ദ്രോഹികൾ.

6. അദിതി മോടിെന, നമ്മുെട നോല്ക്കോലികെള, അല്ലിലും അഹസ്സിലും പോർത്തുരക്ഷിയ്ക്കെട്ട.

�നരു�റ്റോൾ–നിഷ്കപട.

7. �ധ്യയ=ധ്യോനയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നവൾ.
8. സുഖം–�രോഗശമനം.
9. സോഗ്നി–സ്വവിഭൂതികളോയ അഗ്നിക�ളോടുകൂടിയവൻ. ശമം–�രോഗശോന്തി. സ്വച്ഛൻ–
പോപരഹിതൻ.

10. പീഡ �ചർക്കു�വോൻ–�ദ്രോഹി. ആ�മോചിപ്പിപ്പിൻ=വിടുവിയ്ക്കുവിൻ.

11. പോപൻ–ഹിസംസകൻ. വിശ്വജ്ഞർ=എല്ലോമറിഞ്ഞവർ.

12. പോപിെയയും–സ്തുതിച്ചോൽ പോപിെയ�പ്പോലും.
13. അരക്കനോയ്–രോക്ഷസരൂപിയോയി.
14. ദുഷ്പീഡകൻ=െകട്ട �ദ്രോഹി. ഇരട്ടത്തരക്കോരൻ–ഹിതം പറയും, അഹിതംെചയ്യും,

ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ. ആ�വരിമനുഷ്യൻ പോപമനുഭവിയ്ക്കെട്ട.
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15. ഉള്ളം രണ്ടുള്ളവൻ–കപടശീലൻ. പക്വർ–പരിപക്വജ്ഞോനന്മോർ. പോർപ്പി�പ്പോർ–

�ലോകെത്തവസിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ.

16. ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളോടു്: ഏനസ്സ്=പോപം.
17. ആദിത്യ�രോടുതെന്ന: �ശോഭനസുഖം=നല്ലസുഖ�ത്തോടുകൂടും വണ്ണം.

19. ഇഷ്ടി=യോഗം.
20. വോർവീട് = വിശോലഗൃഹം.
21. നവ്യം=സ്തുത്യം. ശോന്തം–നിരുപദ്രവം. നന്മുന്നിലവീടു് =നല്ല, മൂന്നു നിലയുള്ള ഗൃഹം.

22. മൃത്യുവിൻ ചോർച്ചക്കോർ–മരണശീലർ.
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സൂക്തം 19.

കണ്വ�ഗോത്രൻ �സോഭരി ഋഷി; കകൂപ്പും സ�തോബൃഹതിയും ദ്വിപോദോവിരോട്ടും ഉഷ്ണി

ക്കും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നിയുംആദിത്യരും �ദവത.

ഭവോൻ ആ സർവ�നതോവിെന സ്തുതിയ്ക്കുക: ഋത്വിക്കുകൾ സ്വോമിയോയ �ദവ

ങ്കൽ െചല്ലുന്നു; ഹവിസ്സു �ദവകളിെലത്തിയ്ക്കുന്നു. (1)
വിപുലധനനോയി, വിചിത്രപ്രഭനോയി, ഈ �സോമയോഗത്തിെന്റ നിയന്തോവോ

യി, പുരോതനനോയിരിയ്ക്കുന്നഈഅഗ്നിെയ, �മധോവിൻ, �സോഭ�ര, നീ യജ്ഞത്തി

ന്നോയി സ്തുതിച്ചോലും. (2)
മികച്ച യഷ്ടോവും, �ദവകളിൽെവച്ചു �ദവനും, �ഹോതോവും, മരണരഹിതനും,

ഈയജ്ഞ ം ശരിയ്ക്കു നടത്തുന്നവനുമോയ ഭവോെനഞങ്ങൾ ഭജിയ്ക്കുന്നു. (3)
അന്നരക്ഷകൻ, സുഭഗൻ, നല്ല െവളിച്ചം നൽകുന്നവൻ, പ്രശസ്ത�തജസ്കൻ–

ഇങ്ങെനയുളള ആആഗ്നി നമുക്കു�വണ്ടി, �ദ്യോവിങ്കൽ മിത്രെന്റയും വരുണെന്റയും

ജലങ്ങളുെട സുഖെത്തലോക്കോക്കി യജിച്ചരുളെട്ട! (4)
ആർ ചമതെകോണ്ട്, ആർ ആഹൂതിെകോണ്ട്, ആർ �വദം െകോണ്ട്, ആർ വഴി

�പോെല യജിച്ചു ഹവിസ്സുെകോണ്ട് അഗ്നിെയ പരിചരിയ്ക്കു�മോ; (5)
ആ മനുഷ്യന്ന്, എങ്ങും െചല്ലുന്ന കുതിരകൾ ഊക്കുണ്ടോക്കും; വളെരദ്ധനവും

അന്നവും കിട്ടും. അവെന ഒന്നുെകോണ്ടും �ദവകൃത�മോ മനുഷ്യകൃത�മോ ആയ �ദ്രോ

ഹം ബോധിയ്ക്കില്ല. (6)
ബലത്തിെന്റ മക�ന,അന്നോധിപ�ത,ഞങ്ങൾഅഗ്നികളോൽ �ശോഭനോഗ്നിക

ളോയിത്തീരണം: സുവീരനോയ ഭവോൻഞങ്ങളിൽ കനിഞ്ഞോലും! (7)
സ്തുയമോനനോയ അഗ്നി, അതിഥി�പോെല സഖോക്കൾക്കു ഹിതനും, �തർ�പോ

െല ലഭിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവനുമോകുന്നു. നല്ല �ക്ഷമങ്ങൾ അങ്ങയുെട പക്കലുണ്ടു്: സമ്പ

ത്തുകളുെട തമ്പുരോനോണ,വിടുന്നു് ! (8)
അ�ഗ്ന, യോെതോരു മനുഷ്യൻ യജ്ഞമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവന്നുഫലം ശരിയ്ക്കു

കിട്ടെട്ട; അവൻസുഭഗനും ശ്ലോഘ്യനുമോയിത്തീരെട്ട; അവൻസ്തുതിച്ചു �സവിയ്ക്കെട്ട!(9)
നിന്തിരുവടി ആരുെട യജ്ഞത്തിന്നു മുതിർന്നു നില്ക്കു�മോ, അവൻ കൂറുറ്റ വീര

ന്മോരോൽ എന്തും സോധിയ്ക്കും–അവൻ കുതിരകെളെക്കോണ്ട്, അവൻ �സ്തോതോക്കെള

െക്കോണ്ട്, അവൻ ശൂരന്മോെരെക്കോണ്ടു് �നടും! (10)
അവെന്റ ഗൃഹത്തിൽ, വിശ്വവ�രണ്യനോയി വിളങ്ങുന്ന അഗ്നി �സ്തോത്രവും

അന്നവും സ്വീകരിക്കും; ഹവിസ്സുകൾ �ദവകളിെലത്തിയ്ക്കുകയും െചയ്യും! (11)
വ�സോ, ബലപുത്ര, �മധോവിയോയ �സ്തോതോ�വോ, െതരുെതെര ദോനം െചയ്യുന്ന

വ�നോ ആയ വിജ്ഞെന്റ വചനെത്തഅവിടുന്നു �ദവകൾക്കുതോ�ഴ, മനുഷ്യർക്കുമീ

െത, വ്യോപിപ്പിച്ചോലും! (12)
�ശോഭനബലനോയി ജവന�തജസ്കനോയിരിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിെയ ഹവിസ്സർപ്പിച്ചും

പ്രണമിച്ചും സ്തുതിച്ചും പരിചരിയ്ക്കുന്നവൻ (സമൃദ്ധനോയിവരും) (13)
മൂർത്ത്യന്തരങ്ങ�ളോടുകൂടിയ അഖണ്ഡ്യനോയ അഗ്നിെയ യോെതോരു മനുഷ്യൻ

ചമതെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കു�മോ; അവൻ കർമ്മങ്ങളോൽ സുഭഗനോയിച്ചമഞ്ഞു, യശ്ശ

സ്സുംെകോണ്ടുസർവജനങ്ങെളയും, സലിലങ്ങെളെയന്ന�പോെല പിന്നീടും! (14)
അ�ഗ്ന, യോെതോന്നു ഗൃഹത്തിെല വല്ല തിന്മെനയും, ദുർജ്ജനത്തിെന്റ അമർ

ഷെത്തയും തീെരയമർത്തു�മോ, ആത്രോണി ഭവോൻ െകോണ്ടുവന്നോലും! (15)
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യോെതോന്നുെകോണ്ടു വരുണനും മിത്രനും ആര്യമോവും, യോെതോന്നുെകോണ്ടു്

അശ്വികളും ഭഗവനും െവളിച്ചം വീശുന്നു�വോ; അങ്ങയു�ടതോയ അതിെന ഞങ്ങൾ

ബ�ലന തു�ലോം സ്തുതിജ്ഞരും,ഈശ്വരനോയ ഭവോനോൽ രക്ഷിതരുമോയിത്തീർന്നു

പരിചരിയ്ക്കുമോറോകണം! (16)
അ�ഗ്ന, �മധോവിൻ, �ദവ, മനുഷ്യെര �നോക്കുന്ന സുകർമ്മോവോയ നിന്തി

രുവടിെയ യോവചില �മധോവികൾ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കു�മോ; അവർത�ന്ന, �ശോഭനധ്യോന

ന്മോർ! (17)
സുഭഗ, എവർ അങ്ങെയ തു�ലോം അഭിലഷിയ്ക്കു�മോ,അവർ �വദി തീർക്കുന്നു;

അവർ �ഹോമിയ്ക്കുന്നു;അവർ നല്ലനോളിൽ പിഴിയോെനോരുങ്ങുന്നു,അവർബലംെകോ

ണ്ടു വമ്പിച്ച സമ്പത്തടക്കുന്നു! (18)
ആഹുതനോയ അഗ്നി ഞങ്ങൾക്കു നന്മ തരെട്ട; സുഭഗ, ദോനം നന്മ തരെട്ട;

യജ്ഞം നന്മ തെരെട്ട; സ്തുതികൾ നന്മ തരെട്ട! (19)
ഭവോൻ യുദ്ധത്തിൽ നല്ല മനസ്സു െവച്ചോലും: ഇതുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ അവിടുന്നു്

�പോരുകളിൽ കീഴമർന്നതു്. ഉറപ്പുള്ളവെയങ്കിലും വളെരശ്ശത്രുപുരങ്ങൾ ഭവോൻ നി

ലെമ്പോത്തിച്ചോലും. ഞങ്ങൾ ഭവോങ്കൽ നിന്നു് ഇഷ്ടഫലം �നടുമോറോകണം! (20)
മികച്ച യഷ്ടോവും ഹവ്യവോനുമോയ യോെതോരധീശെന �ദവന്മോർ ദൂതിന്നയയ്ക്കുന്നു

�വോ, ആ മനുനിഹിതെനഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (21)
യോെതോരഗ്നി പ്രിയവും സത്യവുമോംവണ്ണം സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ, �നെകോണ്ടു

�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ, നല്ല വീര്യം കിട്ടിയ്ക്കു�മോ; ആ അഗ്നിയ്ക്കു–മൂർത്ത പല്ലുക�ളോെട

വിളങ്ങുന്നയുവോവിന്നു–ഭവോൻഅന്നംസമർപ്പിയ്ക്കുക! (22)
�നെകോണ്ടു �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ അഗ്നി ചീറ്റുന്ന ജ്വോലെയ, സൂര്യൻ െവളിച്ച

െത്തെയന്ന�പോെല, ഉയർത്തുകയും തോഴ്ത്തുകയും െചയ്യും! (23)
യോെതോരു മനുനിഹിതനോയ �ദവൻ തൂമണമിയന്ന തിരുവോയെകോണ്ടു ഹവി

സ്സുകൾഅയയ്ക്കുന്നു�വോ;ആസുയജ്ഞനോയ, �ഹോതോവോയ, മരണരഹിതനോയ �ദ

വൻ �സവകന്നു വരണീയങ്ങൾ (കല്പിച്ചുെകോടുക്കും)! (24)
അ�ഗ്ന, അനുകൂലപ്രകോശ, ബലപുത്ര, �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടവ�ന, മർത്ത്യനോയ

ഞോൻഅമർത്ത്യനോയ നിന്തിരുവടിയോയിത്തീരുെമങ്കിൽ! (25)
വ�സോ,ഞോൻഅങ്ങ�യോടു മിഥ്യോപവോദത്തിന്നുനിലവിളിയ്ക്കരുതു്. സം�സവ്യ,

ദുഷ്ടതയ്ക്കുമരുത്അ�ഗ്ന,എനിയ്ക്കുബുദ്ധിെകട്ട �സ്തോതോവുണ്ടോകരുതു്; ശത്രുവുണ്ടോകരു

തു്, �ദ്രോഹിയ്ക്കരുതു് ! (26)
അച്ഛനോൽ മകെനന്ന�പോെലവളർത്തെപ്പട്ടവൻയോഗശോലയിൽഞങ്ങളുെട

ഹവിസ്സു �ദവകൾക്കയയ്ക്കെട്ട! (27)
അ�ഗ്ന, വോ�സോ, നിന്തിരുവടിയുെട രക്ഷകൾ െതോട്ടടുത്തുനില്ക്കുകയോൽ, മനു

ഷ്യനോയഞോൻസദോ �ദവനോയ നിന്തിരുവടിയുെട പ്രീതി �നടുമോറോകണം! (28)
അ�ഗ്ന, ഞോൻഅങ്ങയ്ക്കുഹവിസ്സർപ്പിച്ചും, അങ്ങെയ സ്തുതിച്ചും അങ്ങെയ പരി

ചരിയ്ക്കുമോറോകണം: അങ്ങുതെന്നയോണു്, ഉൽക്കൃഷ്ടോശയെനന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു;

അങ്ങ് എനിയ്ക്കു തരുന്നതിൽ ഇമ്പം പൂണ്ടോലും! (29)
അ�ഗ്ന,അങ്ങ് ആർക്കു സഖ്യം ആചരിയ്ക്കു�മോ, അവൻ ഭവോെന്റ സുവീരകളും

ബലവതികളുമോയ രക്ഷകൾെകോണ്ടു വർദ്ധിയ്ക്കും! (30)
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�സചിയ്ക്കെപ്പടുന്നവ�ന,അങ്ങയ്ക്കോയി വണ്ടിയിൽ െകോണ്ടുവരുന്ന, ഒലിെകോള്ളു

ന്ന, വിളങ്ങുന്ന, ഋതുജന്യമോയ �സോമം എടുക്കെപ്പടുന്നു. അങ്ങ് മഹതികളോയ ഉഷ

സ്സുകൾക്കുപ്രിയെപ്പട്ടവനോകുന്നു; അങ്ങ് രോത്രിയിൽ െവളിച്ചം െകോടുക്കുന്നു! (31)
ഒരോയിരം പ്രകോശമുള്ളവനും �ശോഭനോ�ന്വഷണനും ത്രസദസ്യുവിെന്റ ചോർച്ച

ക്കോരനുമോയആസോമ്രോട്ടിെന രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി പ്രോപിച്ചവരോണ്, ഞങ്ങൾ, �സോഭരി

കൾ. (32)
അ�ഗ്ന, മറ്റഗ്നികൾ അങ്ങയുെട അടുക്കൽ െകോമ്പുകൾ�പോെല നില്ക്കുന്നു: ആ

അങ്ങയുെട ബലം വളർത്തിെക്കോണ്ടു, മനുഷ്യരിൽ െവച്ചുഞോൻ �സ്തോതോക്കെളന്ന

�പോെല യശസ്സു �നടുമോറോകണം! (33)
�ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത �ശോഭനദോനന്മോരോയ ആദിത്യ�ര, എല്ലോ ഹവിഷ്മോരിലുംെവച്ചു

യോെതോരു മനുഷ്യെന നിങ്ങൾ മറുകരയണയ്ക്കു�മോ; (അവൻഫലം �നടും!) (34)
അമിത്രെര അമർത്തുന്ന തമ്പുരോക്കന്മോ�ര, നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കു�വണ്ടി,

ഏെതോരുക്ഷയകോരി�യയും (ആക്രമിയ്ക്കോറുണ്ടു്). അതിനോൽ, വരുണ, മിത്ര, ആര്യ

മോ�വ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളയോഗത്തിന്നു �തരോളികളോയിത്തീരണം! (35)
മികച്ച ദോതോവും സ്വോമിയും സൽപതിയുമോയ പുരുകത്സപുത്രൻ ത്രസദസ്യു

എനിയ്ക്കു്ഐമ്പതു െപണ്ണുങ്ങെള തന്നിരിയ്ക്കുന്നു! (36)
അത്രമോത്രമല്ല, അന്നവും രക്ഷയും �തടിയ എനിയ്ക്കു, സുവോസ്തുതീരത്തുെവച്ചു

ധനവോനും �ഗോപതിയുമോയ ശ്യോവൻ ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്തു�പക്കെള തന്നു! (37)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. �സ്തോതോവി�നോടു്: ആസർവ്വ�നതോവു്–അഗ്നി.

2. ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു:

3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

6. ഊക്ക്=ഗതി�വഗം.
7. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അഗ്നികളോൽ–ഭവോെന്റ അവയവങ്ങളോയ ഗോർഹപത്യോദിക

െളെക്കോണ്ട്. �ശോഭനോഗ്നികൾ=നല്ല അഗ്നി�യോടു കൂടിയവർ. സുവീരൻ–

�ശോഭനവീ�രോ�പതൻ.

8. ആദ്യവോക്യം പ�രോക്ഷം;
10. �നടും–വിജയം.
12. �ദവകൾക്കിതോെഴ, മനുഷ്യർക്കുമീ�ത–അന്തരിക്ഷത്തിെലങ്ങും.

13. ജവന�തജസ്കൻ–�വഗത്തിൽ കത്തിപ്പടരുന്നവൻ.

14. മൂർത്ത്യന്തരങ്ങൾ–മറ്റു (ഗോർഹപത്യോദി) രൂപങ്ങൾ. സലിലങ്ങെളെയന്ന�പോെല–

പുഴകടക്കുന്നതു�പോെല.

15. തിന്മൻ–രക്ഷസ്സും മറ്റും.
16. അതിെന–�തജസ്സിെന.
18. അഭിലഷിയ്ക്കുക–ആദരിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുകഎന്നർത്ഥം. സമ്പത്തു്–ശത്രുക്കളുെട.

19. ഒന്നോംവോക്യം പ�രോക്ഷം.
20. കീഴമർത്തുന്നതു്–ശത്രുക്കെള.
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21. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: മനുനിഹിതെന–മനുവിനോൽ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കെപ്പട്ടവെന, അഗ്നിെയ.

22. �സ്തോതോവി�നോടു്: മൂർത്ത–മൂർച്ചയുള്ള. പല്ലുകൾ–ജ്വോലകൾ. അന്നം–ഹവിസ്സ്.

24. അയയ്ക്കുന്നു�വോ–�ദവന്മോരുെട അടുക്ക�ലയ്ക്ക്. വരണീയങ്ങൾ–ധനങ്ങൾ.
25. തീരുെമങ്കിൽ–വലിയ ഭോഗ്യമോയി!
26. മിഥ്യോപവോദവും മറ്റും എനിയ്ക്കുണ്ടോകരുതു്. �ദ്രോഹിയ്ക്കരുതു്–ശത്രു എെന്ന ഉപദ്രവിയ്ക്കരു

തു്.

27. വളർത്തെപ്പട്ടവൻ–ഞങ്ങളോൽഹവിസ്സുെകോണ്ടു �പോഷിതനോയഅഗ്നി.

29. തരുന്നതിൽ–ധനം.
30. സുവീരകൾ–�ശോഭനപു�ത്രോ�പതകൾ, നല്ല പുത്രന്മോെര നല്കുന്നവ.
31. �സചിയ്ക്ക–�സോമനീരോടിയ്ക്ക ഋതുജന്യം=ഋതുവിൽ (യഥോകോലം) ജനിച്ചതു്. എടുക്കെപ്പ

ടുന്നു–�ഹോതോവിനോൽ. ഉഷസ്സുകൾക്കു്–പുലർകോലത്തോണ�ല്ലോ, �ഹോമോഗ്നിെയ ജ്വ

ലിപ്പിയ്ക്കുക.

32. �ശോഭനോ�ന്വഷണൻ–അഗ്നിെയ �തടുന്നതു �ശ്രയസ്കരമോണ�ല്ലോ. ആ സോമ്രോട്ട്–

അഗ്നി.

33. െകോമ്പുകൾ–വൃക്ഷത്തിെന്റ ശോഖകൾ. �സ്തോതോക്കൾ–മറ്റു സ്തുതികോരന്മോർ. ബലം

വളർത്തുകഎന്നതിന്നുസ്തുതിയ്ക്കുകഎന്നർത്ഥം.

34. �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത–ദയോശീലരോയ. മറുകര–കർമ്മസമോപ്തി.

35. ക്ഷയകോരി–ശത്രു. �തരോളികൾ–ശരിയ്ക്കു നടത്തുന്നവർ.

37. സുവോസ്തു–ഒരു നദി. ശ്യോവൻ–ഒരു രോജോവു്.
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സൂക്തം 20.

�സോദരി ഋഷി; കകുപ്പും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

പ്രകൃഷ്ടഗമനന്മോ�ര, നിങ്ങൾ വരുവിൻ; കഷ്ടെപ്പടുത്തരുതു്; സമോന�തജസ്ക

ന്മോ�ര, ഉറപ്പുള്ളവെയ�പ്പോലും കുനിയിയ്ക്കുന്നവ�ര, വിട്ടുനില്കരു�ത! (1)
മഹോന്മോരോയ മരുത്തുക്ക�ള. രുദ്രപുത്രന്മോ�ര, ഉരുൾച്ചുറ്റിന്നുറപ്പുള്ള സുപ്രഭങ്ങ

ളോയ (�തരുകളിലൂെട) വെന്നത്തുവിൻ–പുരുകോമ്യ�ര, �സോഭരിയിൽ കനിവുള്ള നി

ങ്ങൾ ഇ�പ്പോൾഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തിൽ, അന്നവുമോയി വെന്നത്തുവിൻ! (2)
ഞങ്ങൾക്കറിയോം: മഴെയമ്പോടും െപോഴിയ്ക്കുന്നകർമ്മവോന്മോരുംരുദ്രപുത്രന്മോരു

മോയ മരുത്തുക്കളുെട കരുത്തു് ഉഗ്രമോണു് ! (3)
�ശോഭനോയുധന്മോ�ര, സ്വയംപ്രഭന്മോ�ര, നിങ്ങൾ നടെകോള്ളു�മ്പോൾ തുരുത്തു

കൾതോഴും;സ്ഥോവരങ്ങളും വോനൂഴികൾ രണ്ടും ചോഞ്ചോടും. െവള്ളം കുതി�ച്ചോടും.(4)
നിങ്ങൾ നടെകോള്ളു�മ്പോൾ, �വരുറച്ചവ�പോലും–മലകൾ, മരങ്ങൾ എന്നിവ

�പോലും–നിലവിളിയ്ക്കും; യോത്രകളിൽ പോർത്തലം കുലുങ്ങും! (5)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ബലവും ഗമനവും കരുതി, �ദ്യോവു് അന്തരിക്ഷം വിട്ടു്

�മ�ല്പോട്ടു �പോയ്ക്കളയും: ഇവിെടെവച്ചോണ�ല്ലോ, �കക്കരുത്തുള്ള �നതോക്കൾ തിരു

വുരു തിളങ്ങിയ്ക്കുന്നതു് ! (6)
�തജസ്സുംഓജസ്സുമുള്ള, മഴെപോഴിയ്ക്കുന്ന,സരളരൂപരോയ �നതോക്കൾഹവിസ്സി

നു�വണ്ടി, വലിയ �മോടി കൂട്ടും! (7)
െപോൻപള്ളി�ത്തരിെന്റ നടുവിൽബോണത്തി�ന്മൽ �സോഭരികളുെട ശബ്ദം പു

രളുന്നു: �ഗോവു െപറ്റസുജോതരോയ മഹോന്മോർഞങ്ങൾക്കു്അന്നവും �ഭോഗവുംപ്രീതി

യും നല്കെട്ട! (8)
�സോമം പകരുന്നവ�ര, നിങ്ങൾ യോത്രയിൽ മഴ െപോഴിയ്ക്കുന്ന–വർഷമോയ–

മരുദ്ബലത്തിന്നുഹവിസ്സുകൾ െകോണ്ടുവരുവിൻ! (9)
�നതോക്കളോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ വർഷകമോയ ചക്രത്തുളയുള്ള വർഷക

രൂപമോയ വൃഷോശ്വ�ത്തരിലൂെട, പരുന്തുപക്ഷികൾ�പോെല, നിഷ്പ്രയോസം ഞങ്ങളു

െട ഹവിസ്സുണ്ണുവോൻ വെന്നത്തുവിൻ! (10)
ഒ�രമട്ടിലോണ്, ഇവരുെടആഭരണം: മോറത്തു െപോന്നോരം മിന്നുന്നു; �തോളത്തു

ചുരിക തിളങ്ങുന്നു! (11)
ഒരുങ്ങി മഴ െപോഴിയ്ക്കുന്നആമഹോഭുജന്മോർ തിരുവുടൽ രക്ഷിയ്ക്കുന്നതിൽ പണി

െപ്പടോറില്ല: നിങ്ങളുെട �തരുകളിലുണ്ട�ല്ലോ, ഉറപ്പുള്ള വില്ലുകളും ആയുധങ്ങളും;

അതിനോൽ മുന്നണിയിൽ ജയം �നടുന്നു! (12)
െവള്ളം �പോെലപരന്നതും വിളങ്ങുന്നതുമോയഈബഹുക്കളുെട �പെരോന്നുത

െന്ന, �പോന്ന�പതൃകസ്വത്തു�പോെല �ഭോഗപ്രദമോകുന്നു! (13)
നീ ആ മരുത്തുക്കെള വന്ദിയ്ക്കുക, അടുത്തുസ്തുതിയ്ക്കുക: ഉടമകൾക്കു് അടിമകെള

ന്ന�പോെല,ആ വിറപ്പിയ്ക്കുന്നവർക്കുള്ളവരോണ�ല്ലോ, നമ്മൾ; അതിനോൽ, ഇവരുെട,

അതിനോൽ ഇവരുെട, ദോനങ്ങൾ വലിയവയോയിരിയ്ക്കും! (14)
മരുത്തുക്ക�ള, കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽയോവെനോരുത്തൻതീർച്ചയോയുംനിങ്ങ

ളുെടയോയിരു�ന്നോ, അവൻ നിങ്ങളുെട രക്ഷകളിൽസുഭഗനോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നു! (15)
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വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന �നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾയോെതോരന്നവോെന്റഹവിസ്സുണ്ണോൻവെന്ന

ത്തു�മോ, അവൻ യശസ്സുെകോണ്ടും അന്നലോഭം െകോണ്ടും നിങ്ങളുെട സുഖം �ന

ടും! (16)
വർഷജലമുളവോക്കുന്ന യുവോക്കളോയ രുദ്രപുത്രന്മോർ അന്തരിക്ഷത്തിൽ നിന്നു

(വന്നു) കോംക്ഷിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണമോയിത്തീരെട്ട, ഇതു് ! (17)
�ശോഭനദോനരോയ യോവചിലർ �ദവന്മോെര പൂജിയ്ക്കുന്നു�വോ, യോവചിലർ വർഷ

കർത്തോക്കെള വഴി�പോെല യജിയ്ക്കുന്നു�വോ;ആഞങ്ങെള ഉ�ദ്ദശിച്ചു, യുവോക്കളോയ

നിങ്ങൾ ധനവത്തോയഹൃദയ�ത്തോ�ട വന്നണയുവിൻ! (18)
�സോഭ�ര, നീ യുവോക്കന്മോരും പരിപോവനരുമോയ വൃഷോക്കെള അതിനൂതന

മോയ �സ്തോത്രംെകോണ്ടു, കൃഷിക്കോരൻ കോളകെളെയന്ന�പോെല നന്നോയി സ്തുതിച്ചു

പോടുക! (19)
യോവചിലർ എല്ലോ യുദ്ധങ്ങളിലും, �പോരിനു വിളിയ്ക്കുന്നവരിലും, ഒരോഹ്വോതവ്യ

നോയ മല്ലൻ�പോെല കീഴമർത്തു�മോ; ആ വൃഷോക്കളും ആഹ്ലോദകരും മികച്ച യശ

സ്വികളുമോയ മരുത്തുക്കെളത്തെന്നനീ സ്തുതിച്ചു വന്ദിയ്ക്കുക! (20)
ഒ�ര�തജസ്സിയന്നമരുത്തുക്ക�ള,�പക്കളും ഒ�രജോതിയോൽഒ�രബന്ധു�വോ

ടുകൂടി, ദിക്കുകളിൽെച്ചന്നുപരസ്പരം നക്കുന്നു! (21)
മോറത്തു െപോന്നണിഞ്ഞുനൃത്തംെവയ്ക്കുന്ന മരുത്തുക്ക�ള, മനുഷ്യനും നിങ്ങളുെട

ഭ്രോതോവോയിത്തീരോറുണ്ടു് അതിനോൽ, ഞങ്ങെള പുകഴ്ത്തിപ്പോടുവിൻ: എെന്നന്നുമുണ്ട

�ല്ലോ, �സ്ത്രോത്രത്തിൽ നിങ്ങളുെട ബന്ധുത്വം! (22)
�ശോഭനദോനന്മോരും സഖോക്കളും സഞ്ചരിഷ്ണുക്കളുമോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ

മോരുത്വൗഷധംഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവന്നോലും! (23)
സുഖമുളവോക്കുന്ന നിസ്സപത്നന്മോ�ര, നിങ്ങൾ എവെകോണ്ടു സമുദ്രെത്ത രക്ഷി

യ്ക്കുന്നു�വോ, ഏവെകോണ്ടു ഹനിയ്ക്കുന്നു�വോ, ഏവെകോണ്ടു കിണർ െകോടുക്കുന്നു�വോ;

ആ നല്ല രക്ഷകൾെകോണ്ടുഞങ്ങൾക്കുസുഖം വരുത്തുവിൻ! (24)
�ശോഭനയജ്ഞന്മോരോയ മരുത്തുക്ക�ള, സിന്ധുവിലും, അസിക്നിയിലും, സമുദ്ര

ങ്ങളിലും പർവ്വതങ്ങളിലും എെന്തന്തു മരുന്നു�ണ്ടോ, (25)
അെതല്ലോം കണ്ടറിഞ്ഞവരോയ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കോയി െകോണ്ടുവരുവിൻ;

അതുെകോണ്ടു ഞങ്ങെള ചികിത്സിക്കുവിൻ. മരുത്തുക്ക�ള, ഞങ്ങളിെല ആതുരന്നു

�രോഗ ം ശമിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം, രുഗ്ണോംഗെത്തവീണ്ടും സ്വോസ്ഥ്യെപ്പടുത്തുവിൻ! (26)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
1. സമോന�തജസ്കന്മോർ–ഒ�രതരം �തജസ്സുള്ളവർ. ഉറപ്പുള്ളവ–പർവതോദികൾ. വിട്ടുനി
ല്ക്കരു�ത–ഞങ്ങെള വിട്ടു മെറ്റങ്ങോനും നില്ക്കരു�ത.

2. �സോഭരിയിൽ–എെന്റ �പരിൽ. അന്നവുമോയി–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻഅന്നെമടുത്തു്.

5. യോത്രകളിൽ–നിങ്ങളുെട ഗമനങ്ങളിൽ.
6. കരുതി–�പടിച്ചു്. ഉത്തരോർത്ഥം പ�രോ�ക്ഷോക്തി: �നതോക്കൾ–മരുത്തുക്കൾ. തിരു

വുരു=വിരുവുടൽ. തിളങ്ങിയ്ക്കുന്നതു്–�മോടിെപ്പടുത്തുന്നതു്.

8. ബോണം–മരുത്തുക്കളുെട വീണ.

9. അധ്വര്യുക്ക�ളോടു്:
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11. പ�രോക്ഷവചനം: ഇവർ–മരുത്തുക്കൾ. െപോന്നോരം=സ്വർണ്ണഹോരം.

12. പണിെപ്പടോറില്ല–ആരുെമതിർക്കില്ല, മത്തുക്ക�ളോെടന്നു തോൽപര്യം അടുത്ത വോക്യം

പ്രത്യക്ഷം:

13. ഈബഹുക്കൾ–വളെര�പ്പരോയ മരുത്തുക്കൾ. �പോന്ന–ത്രോണിയുള്ള. �ഭോഗപ്രദം–

�സ്തോതോക്കൾക്ക് അനുഭവിയ്ക്കോവുന്നതു്.

14. ഋഷി ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: ആ വിറപ്പിയ്ക്കന്നവർ–മരുത്തുക്കൾ. അതിനോൽ ഇവ

രുെട എന്ന ദ്വിരുക്തിആദരവോലോകുന്നു; പദപൂരണത്തിന്നോെണന്നും പറയോം.

16. അന്നവോൻ–ഹവിഷ്മോൻ, യജമോനൻ.
17. ഇതു്–�സ്തോത്രം. കോംക്ഷിയ്ക്ക–സശ്രദ്ധം �കൾക്കുകഎന്നുസോരം.

18. വർഷകർത്തോക്കൾ–മരുത്തുക്കൾ. ധനവത്തോയ ഹൃദയ�ത്തോ�ട–ധനം തരോൻ നി

ശ്ചയിച്ചു്.

19. ത�ന്നോടുത�ന്ന: വൃഷോക്കൾ–മരുത്തുക്കൾ.

21. �പക്കൾ–നിങ്ങളുെട അമ്മമോർ. ഒ�രജോതിയോൽ–സജോതീയത്വംമൂലം.
22. ഭ്രോതോവ്–ഉറ്റ സഖോെവന്നർത്ഥം. ഞങ്ങെള–സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരോയഞങ്ങെള.

23. മോരുത്വൗഷധം=മരുത്തുക്കളു�ടതോയ മരുന്നു്.

24. ഹനിയ്ക്കുന്നു–�സ്തോതോക്കളുെട ശത്രുക്കെള. കിണർ–�ഗോതമെനന്ന ഋഷിയ്ക്കു കിണറു

െകോണ്ടു െകോടുത്തുവ�ല്ലോ.

25. സിന്ധു–ഒരു നദം. അസിക്നി–ഒരു നദി.

26. ആതുരൻ = �രോഗി. രുഗ്ണോംഗം=�രോഗബോധിതമോയ ശരീരം.

ഒന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 21.

�സോഭരി ഋഷി; കകുപ്പും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

അഭിനവനോയു�ള്ളോ�വ, �പോറ്റി�പ്പോരുന്നഞങ്ങൾ�പോരിൽ രക്ഷിയ്ക്ക, വിചിത്ര

രൂപനോയ നിന്തിരുവവടിെയത്തെന്ന, ഒരു വമ്പെന എന്ന�പോെല വിളിച്ചുെകോള്ളു

ന്നു. (1)
ഞങ്ങൾ കർമ്മരക്ഷയ്ക്കു് അങ്ങെയ പ്രോപിയ്ക്കുന്നു: ആ ധർഷകനും ഉഗ്രനുമോയ

യുവോവുഞങ്ങളിലണയെട്ട. ഇന്ദ്ര, �സവ്യനോയ ഭവോെനത്തെന്നയോണ�ല്ലോ, സഖോ

ക്കളോയഞങ്ങൾ രക്ഷിതോവോക്കി വരിയ്ക്കുന്നതു്. (2)
നിന്തിരുവടി വന്നോലും: ഇതോ, �സോമനീർ; അശ്വപ�ത, �ഗോപ�ത, ഉർവരോപ

�ത, �സോമപ�ത, �സോമം നുകർന്നോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, ബന്ധുവില്ലോത്ത �മധോവികളോയ ഞങ്ങൾ ബന്ധുയുക്തനോയ ഭവോെന

ത്ത�ന്നനിർത്തുമോറോകണം: വൃഷോ�വ, ഭവോൻ, ഭവോെന്റഎല്ലോരൂപങ്ങ�ളോടുംകൂടി,

�സോമം കുടിപ്പോൻ വന്നോലും! (4)
ഇന്ദ്ര,�ഗോരസം �ചർത്തതും മത്തുണ്ടോക്കുന്നതും സമർത്ഥവുമോയ ഭവോെന്റ

�സോമത്തിന്നടുക്കൽ പക്ഷികൾ�പോ�ല ഇരിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഭവോെന �പർത്തും

�പർത്തുംസ്തുതിയ്ക്കുന്നു; (5)
ഈ�സ്തോത്രംെകോണ്ടുഞങ്ങൾ �നരിട്ടു പറയുകയും െചയ്യുന്നു. എന്തുെകോണ്ടോ

ണു്,അവിടുന്നുകൂെടക്കുെടചിന്തിയ്ക്കുന്നതു്? ഹര്യശ്വ,ഞങ്ങൾക്ക്അഭിലോഷങ്ങളുണ്ടു്:

അങ്ങ് ദോതോവോണ�ല്ലോ. അതിനോൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നു; ഞങ്ങളുെട കർമ്മങ്ങളും

സമീപിയ്ക്കുന്നു. (6)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് രക്ഷിച്ചതിനോൽ ഞങ്ങൾ പുതിയവരോയിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു:

വജ്രിൻ, അവിടുന്നു് ഇത്ര മഹോനോെണന്നു,ഞങ്ങൾ മുമ്പറിഞ്ഞിരുന്നില്ല! (7)
ശൂര, അങ്ങയുെടസഖ്യവും സമ്പത്തുംഞങ്ങൾക്കറിയോം: വജ്രിൻ, അതു രണ്ടും

ഞങ്ങൾ യോചിയ്ക്കുന്നു. വോ�സോ, നല്ല െതോപ്പിെവച്ചവ�ന, അവിടുന്നുഞങ്ങെള �ഗോ

സ�മതമോയഎല്ലോഅന്നവുംെകോണ്ട് ഉശിരുപിടിപ്പിച്ചോലും! (8)
സഖോക്ക�ള, മുമ്പു് ആർ നമുക്കു്ഈഈപ്രശസ്തധനം െകോണ്ടുവന്നു�വോ, ആ

ഇന്ദ്രെനത്ത�ന്ന നിങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്കോയി ഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (9)
ആർതൃപ്തിയടഞ്ഞു�വോ, അവൻസൽപതിയും ശത്രുധർഷകനുമോയഹർര്യശ്വ

െനസ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ;ആ മഘവോവു �സ്തോതോക്കളോയനമുക്കു് ഒരുനൂറു�ഗോക്കെള

യും അശ്വങ്ങെളയുംക്ഷിപ്രം െകോണ്ടുവരെട്ട! (10)
വൃഷോ�വ, ഒരു �ഗോസ�മതെന്റ എതിർപ്പിൽ, കിതയ്ക്കുന്നഅവ�നോടു ഞങ്ങൾ

അങ്ങയുെട തുണയോൽത്തെന്ന മറുപടി പറയുമോറോകണം! (11)
പുരൂഹൂത, �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവെര ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ജയിയ്ക്കുണം; ദുരോത്മോക്ക

െളയും എതിർക്കണം; ശത്രുവിെന �നതോക്ക�ളോെടോന്നിച്ചു ഹനിയ്ക്കണം. എന്നി

ട്ടു് (അങ്ങെയ) വർദ്ധിപ്പിച്ചു െകോള്ളോം; ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളുെട കർമ്മങ്ങൾ

രക്ഷിച്ചോലും! (12)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയ്ക്കു ജന്മനോതെന്ന ഭ്രോതോവില്ല, �നതോവില്ല; പ�ണ്ട ബന്ധുരഹിത

നോണു്, ഭവോൻ; സഖ്യം �വണെമന്നു �തോന്നിയോൽ, െപോരുതും! (13)
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അങ്ങ് ഒരു പണക്കോരങ്കൽ ചങ്ങോതിത്തത്തിന്നു െചല്ലില്ല; കള്ളുകുടിയന്മോർ

അങ്ങെന നിരസിയ്ക്കുന്നു. കർമ്മോനുഷ്ഠോനത്തിൽ അങ്ങ് പിശുക്കിെന ആട്ടിപ്പോയി

യ്ക്കും; അതിനോൽ ഒരച്ഛൻ�പോെല വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (14)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട ഞങ്ങൾ ഭവോദൃശെന്റ സഖ്യമറിയോത്തവെരന്ന�പോെല, പി

ഴിയോത്തവരോകരുതു്; ഞങ്ങൾ ഒപ്പം �സോമത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കമോറോകണം. (15)
�ഗോദോതോവോയഇന്ദ്ര,അങ്ങയുെടഞങ്ങൾധനത്തിൽനിന്നുപുറത്തോക്കരുതു്;

അങ്ങയുെടഞങ്ങൾവോങ്ങരുതു് സ്വോമിയോയ ഭവോൻ ഉറച്ച മുതൽ തന്നു, �പോറ്റിയോ

ലും: അമർത്തെപ്പടോവുന്നവയല്ല�ല്ലോ, ഭവോെന്റ ദോനങ്ങൾ! (16)
ഹവിസ്സു നല്കിയവന്ന് ഇത്ര മഹനീയധനം തന്നതു്, ഇന്ദ്രൻ തെന്ന�യോ? സുഭ

ഗയോയസരസ്വതി�യോ? ചിത്ര, ഭവ�നോ? (17)
മഴ െപയ്യുന്ന പർജ്ജന്യൻ�പോെല, ആയിരവും പതിനോയിരവും െകോടുക്കുന്ന

ചിത്രരോജോവ് ഈ സരസ്വതീതീരത്തിെല മറ്റു രോജോക്കന്മോെര അല്പന്മോരോക്കിയിരി

യ്ക്കുന്നു! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
1. �പോറ്റി�പ്പോരുന്ന–അങ്ങെയ �സോമംെകോണ്ടു �പോഷിപ്പിയ്ക്കുന്ന.

2. ദ്വിതീയവോക്യം പ�രോക്ഷം: യുവോവു്–നിത്യതരുണനോയ ഇന്ദ്രൻ.
3. ഉർവ്വര=സസ്യസമ്പന്നമോയ നിലം.
4. നീർത്തുമോറോകണം–ബന്ധുസ്ഥോനത്തു്.

5. സമർത്ഥം–സ്വർഗ്ഗപ്രോപണസമർത്ഥം.

9. ഋത്വിഗ്യജമോന�രോടു്: ഈഈഎന്ന ദ്വിരുക്തിആദരോധിക്യത്തോലോകുന്നു.

10. ആർതൃപ്തിയടഞ്ഞു�വോ–ഇന്ദ്രങ്കൽനിന്നു ലഭിച്ച ധനത്തോൽ.

11. �ഗോസ�മതൻ–ധനവോൻ എന്നർത്ഥം. കിതയ്ക്കുന്ന–ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള �ക്രോധ

ത്തോൽ. മറുപടി പറയുക–നിരോകരിയ്ക്കുക.

12. �നതോക്കൾ–മരുത്തുക്കൾ. വർദ്ധിപ്പിച്ചുെകോള്ളോം–ഹവിസ്സുകൾ െകോണ്ടു്.

13. െപോരുതും–�സ്തോതോക്കൾക്കു�വണ്ടി.
14. പണക്കോരൻ–യജ്ഞമനുഷ്ഠിയ്ക്കോത്തധനികൻ. കള്ളുകുടിയന്മോർ–നോസ്തികത്വലഹരിപി

ടിച്ചവർ. അച്ഛൻ–രക്ഷിതോവു്.

15. �സോമത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുമോറോകണം–�സോമദോനത്തോൽ ഭവോെന്റ സഖോക്കളോയിരി

ത്തീരണം.

16. വോങ്ങരുതു്–ത്വദന്യങ്കൽനിന്നു ധനം വോങ്ങരുതു്.

17. സരസ്വതീതീരത്തുവച്ചു് ഇന്ദ്രന്നു യോഗം െചയ്തു ചിത്രെനന്ന രോജോവിങ്കൽനിന്നു വളരദ്ധ

നം കിട്ടിയ ഋഷി, �സോഭരി, ഇതോർ തന്നുഎന്നുസ�ന്ദഹിയ്ക്കുന്നു: ഹവീസ്സു നല്കിയവന്നു്

–ഇന്ദ്രന്നുഹവിസ്സു �ഹോമിച്ച എനിയ്ക്കു്.
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സൂക്തം 22.

�സോഭരി ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും അനുഷ്ടുപ്പും കകുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ;

അശ്വികൾ �ദവത.

ഓ അശ്വിക�ള, �ശോഭനോഹ്വോന�ര, സ്തുയമോനമോർഗ്ഗ�ര, നിങ്ങളിരുവരും സൂ

ര്യപുത്രിെയ വിരിപ്പോൻ യോെതോന്നിൽ �കറി�യോ, ആ അതിദർശനീയമോയ പള്ളി

�ത്തരിെനഞോൻ ഇന്നു രക്ഷയ്ക്കോയി വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
പൂർവ്വികന്മോെര പുലർത്തിയ, �ശോഭനോഹ്വോനമോയ, പുരുസ്പൃഹണീയമോയ,

രക്ഷകമോയ, യുദ്ധങ്ങളിൽ മുന്നണിയിൽ െചല്ലുന്ന, സർവ�സവ്യമോയ, വി�ദ്വഷി

യോയ, പോപരഹിതമോയ (പള്ളി�ത്തരിെന) �സോഭ�ര, നീ നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കുക! (2)
തു�ലോംകീഴമർത്തും,ഹവിർദ്ദോതോവിെന്റഗൃഹത്തിെലഴുന്നള്ളും–ഇങ്ങെനയുള്ള

അശ്വി�ദവന്മോ�ര ഞങ്ങൾ ഇതിൽ രക്ഷയ്ക്കോയി സ്തുതികൾെകോണ്ടു് ഇ�ങ്ങോട്ടു വരു

ത്തിെക്കോള്ളുന്നു. (3)
നിങ്ങളുെട �തരിെന്റ ഒരു ചക്രം ചുറ്റിനടക്കും; മ�റ്റതു �പ്രരകമോയ നിങ്ങളിെല

ത്തും. ഉദകപോലകന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട തിരുവുളളം ഞങ്ങളുെട അടുക്കെലയ്ക്ക്, ഒരു

കറവപ്പയ്യു�പോെല പോഞ്ഞുവരെട്ട! (4)
അശ്വിക�ള, മൂന്നിരുപ്പടികളും െപോന്നിൽകടിഞ്ഞോണുകളുമുള്ളതോയ നിങ്ങളു

െട വിളിെപ്പട്ട പള്ളി�ത്തർ വോനൂഴികെള ചുറ്റും അലങ്കരിയ്ക്കുന്നു: നോസ്യത്യ�ര, അതി

ലൂ�ട വരുവിൻ! (5)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ വോനിെല പുരോതനജലം മനുവിന്നു നല്കി, കലപ്പെകോണ്ടു

ഴുതു യവം വിതച്ചുവ�ല്ലോ; ഉദകപോലകന്മോ�ര, ആ നിങ്ങെള ഞങ്ങൾ ഇന്നു നല്ല

�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു തു�ലോം സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (6)
വൃഷോക്ക�ള, നിങ്ങൾ എവയിലൂെട ത്രസദസ്യുപുത്രനോയ തൃക്ഷിെയ വമ്പിച്ച

സമ്പത്തോൽ പ്രീതിെപ്പടുത്തി�യോ; അന്നധനന്മോ�ര, ആ യജ്ഞമോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട

ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നോലും! (7)
�നതോക്ക�ള, വർഷണധനന്മോ�ര, ഇതോ, നിങ്ങൾക്കു് അമ്മിയോൽ പിഴിഞ്ഞ

�സോമം: വരുവിൻ, �സോമം കുടിപ്പോൻ; ഹവിർദ്ദോതോവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ കുടിയ്ക്കു

വിൻ! (8)
വർഷണധനന്മോരോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾതെന്ന െപോൻ�തരറയിൽ �കറു

വിൻ; അന്നം വളെര �ചർക്കുവിൻ! (9)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഏവെകോണ്ടു പക്ഥെന, ഏവെകോണ്ടു് അധ്രിഗുവിെന,

ഏവെകോണ്ടുപ്രീതിെപ്പടുത്തിയബഭ്രുവിെന രക്ഷിച്ചു�വോഅവ�യോടുകൂടിഞങ്ങളുെട

അടുക്കൽശീഘ്രം–െവക്കം–വരുവിൻ; �രോഗിെയ ചികിത്സിക്കുവിൻ: (10)
െവമ്പൽെകോള്ളുന്ന �മധോവികളോയ ഞങ്ങൾ െവമ്പൽെകോള്ളുന്ന അശ്വിക

െളഈപകൽപ്പിറപ്പിൽ �സ്തോത്രങ്ങൾ െകോണ്ടു വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ! (11)
വൃഷോക്ക�ള, നിങ്ങൾ വിവിധരൂപവും വിശ്വവ�രണ്യവുമോയ എെന്റ വിളിയിൽ

അവയുമോയി വെന്നത്തിയോലും–ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവരും, മികച്ച ദോതോക്കളും, തു�ലോം കീഴ

മർത്തുന്നവരും, �നതോക്കളുമോയനിങ്ങൾഏവെകോണ്ടു് കിണർനിറച്ചു�വോ,അവയു

മോയി വെന്നത്തിയോലും! (12)
ആഅശ്വികെള ഞോൻഈ പകൽപ്പിറപ്പിൽ വന്ദിച്ചുെകോണ്ടുെചന്നു സ്തുതിയ്ക്കു

ന്നു; അവ�രോടുതെന്നഞങ്ങൾ �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു് യോചിയ്ക്കുന്നു. (13)
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ഉദകപോലകന്മോരോയ സ്തുയമോനമോർഗ്ഗന്മോരോയ അവെര രോത്രിയിൽ, അവെര

ഉഷസ്സിൽ, അവെരത്ത�ന്നഅഹസ്സിൽ (ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു). അന്നധനന്മോ�ര, രു

ദ്രന്മോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങെള ശത്രുവോയ മനുഷ്യന്നു വി�ട്ടയ്ക്കരു�ത! (14)
�സവ്യശീലരോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ പ്രോതഃകോലത്തു് പള്ളി�ത്തരിൽ സു

ഖോർഹന്നു സുഖം െകോണ്ടുവന്നോലും: അതിന്നോയി �സോഭരി, അച്ഛെനന്ന�പോെല

വിളിയ്ക്കുന്നു! (15)
മ�നോ�വഗിക�ള, വൃഷോക്ക�ള, വി�രോധികെള വീഴ്ത്തുന്നവ�ര, ബഹുത്രോതോക്ക

െള, നിങ്ങൾക്ഷിപ്രകോരിണികളോയ അ�നകരക്ഷക�ളോ�ട, ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ

അരികിൽത്തെന്നനില്ക്കുവിൻ! (16)
�സോമം വളെരക്കുടിയ്ക്കുന്ന �നതോക്കളോയ അശ്വിക�ള, ദസ്രന്മോ�ര, നിങ്ങൾ

ഞങ്ങളുെട ഗൃഹെത്തഅശ്വ–�ഗോ–കനകസ�മതമോക്കി വെന്നത്തുവിൻ! (17)
അന്നധനന്മോ�ര, യോചി�യ്ക്കണെമന്നില്ലോത്ത, നല്ല വീര്യമുള്ള, വഴി�പോെല വി

രി�യ്ക്കണ്ടുന്ന, അരക്കനോക്രമിയ്ക്കോത്ത എല്ലോ സമ്പത്തും നിങ്ങളൂെട ഈ വരവിൽ

ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടുമോറോകണം! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
2. ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: പൂർവ്വന്മോർ–പ�ണ്ടെത്ത �സ്തോതോക്കൾ. വി�ദ്വഷി–

ശത്രു�ദ്വഷി.

3. കീഴമർത്തും–ശത്രുക്കെള. ഇതിൽ–ഈയജ്ഞത്തിൽ.

4. മ�റ്റതു–മ�റ്റച്ചക്രം. �പ്രരകർ–വൃഷ്ടികർത്തോക്കൾ. നിങ്ങളിെലത്തും–നിങ്ങളുെട അടു

ക്കൽവന്നുനില്ക്കും. കറവപ്പയ്യു�പോെല–നവപ്രസൂതയോയപയ്യുകുട്ടിയ്ക്കു പോൽ െകോടുപ്പോ

െനന്ന�പോെല, നിങ്ങളുെട തിരുവുള്ളം (അനുഗ്രബുദ്ധി) ഞങ്ങൾക്കു ധനം തരോൻ പോ

ഞ്ഞുവരെട്ട.

5. അലംകരിയ്ക്കുന്നു–�ശോഭിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അതിലൂെട–ആ �തരിൽ �കറി.

8. വർഷണധന്മോർ=വർഷിയ്ക്കുന്ന ധന�ത്തോടുകൂടിയവർ.

9. അറ–വിഹോരസ്ഥോനം. �ചർക്കുവിൻ–ഞങ്ങളിലണയ്ക്കുവിൻ.

10. പക്ഥനും, അധ്രിഗുവും, ബഭ്രുവും രോജോക്കന്മോര�ത്ര. പ്രീതിെപ്പടുത്തിയ–�സോമം നല്കി

പ്രസോദിപ്പിച്ച . അവ–ആ രക്ഷകൾ. �രോഗിെയ–ഞങ്ങളുെടയിടയിലുള്ള �രോഗിെയ.

11. െവമ്പൽെകോള്ളുന്ന–കർമ്മങ്ങളിൽസത്വരനോയ. െവമ്പൽെകോള്ളുന്ന–ശത്രുവധത്തിൽ

സത്വരരോയ. അശ്വികെള–നിങ്ങെള. പകൽപ്പിറപ്പു്–പ്രോതഃകോലം.

12. വിശ്വവ�രണ്യം–എല്ലോ�ദ്ദവന്മോരോലും വരിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടതു്. അവയുമോയി–ആ രക്ഷക

�ളോടുകൂടി. ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവർ–ഹവിസ്സോഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവർ. കിണർ നിറച്ചതു, വന്ദനെയ ഉദ്ധ

രിപ്പോനോണു്.

14. രുദ്രന്മോർ–�രോഗം മോറ്റുന്നവർ.
15. സുഖോർഹന്ന–സുഖമർഹിയ്ക്കുന്നഎനിയ്ക്കു്. അച്ഛെനന്ന�പോെല–എെന്റഅച്ഛൻ നിങ്ങ

െള വിളിച്ചതു�പോെല.

16. ബഹുത്രോതോക്കൾ–അ�നകജനരക്ഷകർ.
18. യോചി�യ്ക്കണെമന്നില്ലോത്ത–സ്വയം തരുന്ന.
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സൂക്തം 23.

വ്യശ്വപുത്രൻ വിശ്വമനസ്സ് ഋഷി; ഉഷ്ണിക്ക് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോെല)

നീ പുകഴ്ത്തുെക,തിർ�പ്പോെന,

നീെളപ്പുക പോറി�പ്പോെന;

ദുർഗ്രഭോസ്സിെനസ്സംപൂ–

ജിയ്ക്ക,ജോത�വദസ്സിെന! (1)

െകോണ്ടോടി സ്തുതിയ്ക്കൂ,വിശ്വം

കണ്ട വിശ്വമന�സ്സ, നീ

�വരെമന്നതില്ലോ�ത്തോനു

�തരുകൾ നല്കുമഗ്നിെയ! (2)

അന്നരസങ്ങൾ ധർഷകൻ

വഹ്നി പിടിച്ചടക്കീടും;

�നരറിഞ്ഞു മന്ത്രപൂജ്യൻ

�നടിെവയ്ക്കും, ധനങ്ങളും! (3)

ഇല്ലെത്തഴുന്നള്ളു�വോെന്റ,

െപോള്ളിയ്ക്കും പല്ലുള്ളവെന്റ

ഉജ്ജ്വോലിതനോമിവെന്റ

നൽ�ജ്യോതിസ്സു െപോങ്ങീ നവ്യം! (4)

�ന�ര പോറും വളെരോളി

�ചരും ഭവോൻ ശുഭക്ര�തോ,

�സ്തോത്രങ്ങൾ �കട്ടുയർന്നോലും,

ചീർത്തു കത്തും ജ്വോല�യോ�ട! (5)

ഹവ്യമിടവിടോ�തന്തി–

ബ്ഭവ്യസ്തുത്യോ ഗമിച്ചോലും:

ഹവ്യങ്ങെള വഹിയ്ക്കുന്ന

ദിവ്യദൂതനോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ! (6)

മർത്ത്യ�ഹോതോവോയ ഭവ–

ദഗ്നിെയഞോൻ വിളിച്ചീടോം;

വോഴ്ത്തിപ്പോടോ, മപ്പൂർവെന;–

ക്കീർത്തിയ്ക്കോം, നിങ്ങൾക്കോ�യവം. (7)

മിത്രം�പോലുള്ളീ വിചിത്ര–

വൃത്തെനസ്സമർ�ത്ഥഷ്ടിയോൽ

തൃപ്തനോക്കിതീർത്തിട്ട�ല്ലോ,

സത്രവോങ്കലുതിർപ്പിപ്പൂ! (8)

യജ്ഞത്തിൻസോധനമോമീ

യജ്ഞസംയുതെന നിങ്ങൾ
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ഹവ്യസ്ഥോ�ന പുകഴ്ത്തുവിൻ,

െചോവ്വിൽ ക്രതുകോമന്മോ�ര! (9)

അംഗിര��ഷ്ഠങ്കൽെച്ചല്ലു–

ക, സ്മദ്യജ്ഞം, വ്യവസ്ഥിതം:

മർത്ത്യ�ഹോതോവോമി�ദ്ദഹ–

മുത്തമയശസ്വിയ�ല്ലോ! (10)

അ�ഗ്ന, ജരോഹീന, നിെന്റ–

യദ്ദീ�പ്തോരുകിരണങ്ങൾ

ഇഷ്ടം െപോഴിച്ച,ശ്വങ്ങൾതൻ–

മട്ടിൽബ്ബലം കോണിയ്ക്കുന്നു! (11)

ഞങ്ങൾ�ക്കകുക,ന്നപ�ത,

തുംഗവീര്യം ധനമോ നീ;

യുദ്ധത്തിലും കോക്കുക,സ്മൽ–

പുത്രപൗത്രന്മോരിലും നീ! (12)

മർത്ത്യഗൃഹത്തിങ്കൽപ്രീത്യോ

വർത്തിയ്ക്കുന്ന വിശോംപതി

തീഷ്ണനഗ്നി തുരത്തു�മ,

രോക്ഷസന്മോെര�പ്പെരയും! (13)

അഭ്യഗ്രം �മ സ്തർവം ശ്രവി–

ച്ച�ഗ്ന,വീര,വിശോംപ�ത,

െപോള്ളിച്ചു നീറോ�ക്കണ�മ,

കള്ളരോക്ഷസെരബ്ഭവോൻ! (14)

അധ്വര്യുക്ക�ളോെടോെത്തവ.

നഗ്നിയ്ക്കർപ്പിയ്ക്കു�മോ, ഹവ്യം;

ആയവങ്കലോളോകില്ല,

മോയെകോണ്ടും�വരിമർത്ത്യൻ! (15)

വ്യശ്വനൃഷി, വൃഷകോമൻ

സ്വ�ത്തകുമങ്ങയ്ക്കൻ�പറ്റീ;

ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കോവൂ, ഞങ്ങ–

ളുച്ചസമ്പത്തിനോ നിെന്ന–! (16)

�ഹോതോവോക്കിയ�ല്ലോ, കവി–

ജോതനുശനസ്സു നിെന്ന–

�മധം മനുവിന്നോയ്െച്ചയ്യും

ജോത�വദസ്സോയ നിെന്ന! (17)

ദൂതനോക്കിയ�ല്ലോ, സമു–

�പതരുമ്പർ നിെന്നത്തെന്ന;

മുഖ്യനോമബ്ഭവോൻ �ദവ,

െവക്കം യജ്ഞോർഹനോ�കണം! (18)
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ഇമ്മഹോെനദ്ദ തനോക്കീ,

കർമ്മപടു മനുഷ്യനും

കൃഷ്ണവർത്മോവിെന, ശ്ശുദ്ധി–

കൃത്തിെന, നിർമ്മരണെന! (19)

സ്രുെക്കടുത്തോപ്പുരോണനോ–

മഗ്നിെയ വിളിപ്പൂ, ഞങ്ങൾ

കത്തിയോളും സുപ്രഭെന,

മർ�ത്ത്യഡ്യെന, നിർജ്ജരെന (20)

ഋത്വിക്കുക�ളോെടോ�ത്തതു

മർത്ത്യനിവ�ന്നകും, ഹവ്യം;

ഭൂരിപുഷ്ടി �നടു,മവൻ

വീരയുക്തയശസ്സു�മ! (21)

മുഖ്യൻ പൂർവ്വൻ ജോത�വദ–

സ്സഗ്നിയിങ്കലണയുന്നു,

സുക്രതുവിലവി�സ്സന്തും

സ്രുക്കുനമസ്കോര�ത്തോെട! (22)

അത്യുജ്ജല�തജസ്കനോ–

മഗ്നിെയ നോം, വ്യശ്വൻ�പോ�ല

�സവിയ്ക്കോവൂ, മന്യങ്ങളോ–

മീ വരിഷ്ഠസ്തവങ്ങളോൽ! (23)

ഉൽക്കൃഷ്ടനും ഗൃഹ്യനുമോ–

മഗ്നിെയസ്തവത്തോലി�പ്പോൾ

�വയശ്വർ�ഷ,പൂജിച്ചോലും,

നിയോസ്ഥൂരയൂപൻ�പോെല! (24)

മോനുഷർക്കതിഥി,വൃക്ഷ–

സൂനു, പുരോതന,നഗ്നി;

അ�ദ്ദഹെത്തസ്തുതിയ്ക്കുന്നു,

ബുദ്ധിമോന്മോരവനോർത്ഥം. (25)

സുസ്ഥമഹോന്മോർെക്കല്ലോർക്കും,

മർത്ത്യഹവ്യങ്ങൾക്കമോയി

വർത്തിച്ചോലും, ദർഭപ്പുല്ലിൽ

സ്തുത്യതയോല�ഗ്ന, ഭവോൻ! (26)

നല്ക, പുരുവ�രണ്യങ്ങൾ–

നെല്ക,ങ്ങൾക്കുപുരുകോമ്യം,

സന്തതിസദ്വീര്യയശ–

സ്സംയുക്തമോം ധനം ഭവോൻ! (27)

നീ വ�രണ്യന�ഗ്ന, വ�സോ.

യൗവനസ്ഥതമ, സദോ
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�ചലിൽസ്സോമം െചോല്ലും െപരു–

തോളുകൾക്കയയ്ക്ക, ധനം! (28)

നി�യ, നല്ല ദോതോവ�ഗ്ന:

നീെയങ്ങൾക്കുതുറന്നോലും,

ഉത്തമസ്വത്തിെല�ദ്ദയ–

വസ്തുവും �ഗോവന്നങ്ങളും (29)

ശുദ്ധമോം െകല്പോർന്ന യജ്ഞ–

യുക്തരോം രണ്ടരചെര–

മിത്രോവരുണെര–പ്പൂകൾ

െമത്തുമ�ഗ്ന, വിളിയ്ക്ക, നീ! (30)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
1. ഋഷി അന്തരോത്മോവി�നോടു പറയുന്നു: എതിർ�പ്പോൻ–ശത്രുക്കെള. ദുർഗ്രഹഭോസ്സ്–
പിടിയ്ക്കോവതല്ലോത്തപ്രകോശ�ത്തോടുകൂടിയവൻ.

2. �വരെമന്നതില്ലോ�ത്തോനു–ജഗൽ�സ്നഹിയോയ യജമോനന്ന്. �തരുകൾ രഥോദിവിഭ

വങ്ങൾ.

3. അന്നരസങ്ങൾ–യജ്ഞവിഹീനരുെട അന്നങ്ങളും �പയങ്ങളും. �നരറിഞ്ഞു–‘ഇവർ

�ദവകൾക്കുഹവിസ്സർപ്പിക്കുന്നില്ല’എന്നുമനസ്സിലോക്കി. ധനങ്ങളും,–അവരുെടസമ്പ

ത്തും �നടിെവയ്ക്കും, പിടിച്ചടക്കും.

4. ഇല്ലം–യജമോനഗൃഹം. പല്ലു്–ജ്വോല. ഉജ്ജ്വോലിതൻ = ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. നവ്യം

–ഹവിസ്സുെകോണ്ടു് വീണ്ടും വീണ്ടും വളർത്തെപ്പടുന്നതിനോൽ നൂതനമോയിട്ടുള്ളതു്.

5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

6. ഭവ്യസ്തുത്യോ=നല്ല �സ്തോത്ര�ത്തോടുകൂടി. ഗമിച്ചോലും–ഹവിസ്സു �ദവന്മോർക്കു െകോടു

ക്കോൻ.

7. യഷ്ടോക്ക�ളോടു്: ഭവദഗ്നി–നിങ്ങളുെട, നിങ്ങൾയജിയ്ക്കുന്ന,അഗ്നി. പൂവൻ=പുരോതനൻ.
നിങ്ങൾക്കോയ്–നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി. ഏവം=ഇങ്ങെന,ഈസൂക്തംെകോണ്ടു്. കീർത്തി

യ്ക്കോം=സ്തുതിയ്ക്കോം.

8. വിചിത്രവൃത്തൻ=അദ്ഭുതകർമ്മോവ്. സമർ�ത്ഥഷ്ടിയോൽ–ഫ�ലോൽപോദനസമർത്ഥമോയ

യജ്ഞംെകോണ്ടു്. സത്രവോൻ–യഷ്ടോവ്. ഉതിർപ്പിപ്പൂ–അഭീഷ്ടങ്ങെള വർഷിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

അധ്വര്യുക്കൾഎന്നുകർത്തൃപദം അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

9. യഷ്ടോക്ക�ളോടു്: ഹവ്യസ്ഥോ�ന=ഹവിസ്സു െവ�ച്ചടത്തു്. ക്രതുകോമന്മോർ–യജമോനന്മോർ.

10. വ്യവസ്ഥിതമോയഅസ്മദ്യജ്ഞം, നമ്മുെടയോഗം,അംഗിരശ് �ശ്രഷ്ഠങ്കൽ,അഗ്നിയിങ്കൽ,

െചല്ലെട്ട. മർത്ത്യ�ഹോതോവ് = മർത്ത്യരിൽ �ഹോമനിഷ്പോദകൻ.

11. അദ്ദീ�പ്തോരുകിരണങ്ങൾ=ആ തിളങ്ങുന്ന വലിയ രശ്മികൾ. അശ്വങ്ങൾതൻമട്ടിൽ

ബലം കോണിയ്ക്കുന്നു–കുതിരകൾ�പോെല പോയുന്നു.

12. തുംഗവീര്യം–മികച്ച വീര്യ�ത്തോടുകൂടിയതു്. കോക്കുക–ധനം രക്ഷിച്ചോലും.

13. വിശോംപതി=പ്രജോപോലകൻ. തീക്ഷ്ണൻ–ഉജ്ജ്വലൻ.

14. അഭ്യഗ്രം=നൂതനം. കള്ളരോക്ഷസർ=മോയോവികളോയ രക്ഷസ്സുകൾ.
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15. ആയവങ്കൽ–അവെന കീഴടക്കോൻ.
16. പ്രത്യക്ഷകഥനം: വൃക്ഷകോമൻ–വൃഷ്ടികർത്തോവിെനഇച്ഛിച്ചു്. അൻ�പറ്റി–ഹവിസ്സുകളോൽ

പ്രീതി വരുത്തി. വ്യശ്വെനന്ന�പോെലഞങ്ങളുംഅങ്ങെയ ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കോവൂ.

17. കവിജോതൻ=കവിയുെട പുത്രൻ. �മധം=യോഗം. മനുവിനോയതു്–മനുവിെന്റ ഗൃഹ
ത്തിൽ.

18. സമു�പതർ=ഒന്നിച്ചുകൂടിയവർ. യജ്ഞോർഹനോ�കണം–�ദവകൾക്കു ഹവിസ്സു െകോ

ണ്ടുെകോടുക്കണെമന്നു തോൽപര്യം.

19. പ�രോക്ഷവചനം: ശുദ്ധികൃത്തു്=ശുദ്ധിയുണ്ടോക്കുന്നവൻ. നിർമ്മരണൻ=മരണരഹിതൻ.

20. പുരോണൻ=പുരോതനൻ. മർ�ത്ത്യഡ്യൻ=മനുഷ്യരോൽസ്തുതിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ.

22. അവിസ്സ്=ഹവിസ്സ്.
24. യജമോനവോക്യം: ഗൃഹ്യൻ–ഗൃഹത്തിൽഅരണിമഥനത്തോൽ ജോതൻ�വയശ്വർ�ഷ

=�ഹ വ്യശ്വപുത്രനോയ ഋ�ഷ, വിശ്വമന�സ്സ. സ്ഥൂരമയൂപൻ–ഒര്യഷി.

25. വൃക്ഷസൂനു–അരണിജോതൻ. അവനോർത്ഥം=രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി.

26. സുസ്ഥമഹോന്മോർ–സ്തുതിപ്പോൻ നില്ക്കുന്ന മഹോന്മോർ. വർത്തിച്ചോലും=ഇരുന്നോലും.

മഹോന്മോരുെടെയല്ലോം �സ്തോത്രം �കൾപ്പോനും, മനുഷ്യരുെട ഹവിസ്സു ഭുജിപ്പോനുമോയി

ഭവോൻ ദർഭവിരിയിൽ ഇരുന്നോലും.

27. പുരുവ�രണ്യങ്ങൾ–�ഗോക്കൾ മുതലോയ വളെരസ്സമ്പത്തുകൾ.

28. യൗവനസ്ഥതമ=അതിയുവോ�വ.

29. ഉത്തമസ്വത്തിെല�ദ്ദയവസ്തു–മഹത്തോയസമ്പത്തിൽ, െകോടുക്കോവുന്ന�തോആ വസ്തു.

30. പ്രോ�യണകർമ്മത്തിൽ മിത്രവരുണന്മോ�രോടുകൂടിയ�ത്ര, അഗ്നി വർത്തിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 24.

വിശ്വമനസ്സ് ഋഷി; ഉണ്ണിക്കും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമ

ന്ദിരം’�പോെല)

�തോഴന്മോ�ര, സ്തവം െചോല്ക,

കീഴമർത്തുമിന്ദ്രന്നോയ് നോം:

വോഴ്ത്തോം നിങ്ങൾക്കോയ് ഞോൻത�ന്ന

വൻ�നതോവോം വജ്രവോെന. (1)

വൃത്രവധോൽ ഖ്യോതന�ല്ലോ,

വൃത്രഘ്നെന�ന്നോജസ്വി നീ;

ശൂര, ധനവോെനക്കോളു–

�മെറദ്ധനം നല്കുന്നു, നീ! (2)

ചിത്രോന്നോഢ്യം ധനെമങ്ങൾ–

െക്കത്തിച്ചോലും, സ്തുതൻ ഭവോൻ:

പ്രസ്ഥോനത്തിൽത്തോ�നോടി�പ്പോൻ,

സ്വ�ത്തകു�വോൻ, ഹര്യശ്വ, നീ! (3)

ഓമന്മുതൽ തൂറന്നോലും,

നീ മനുഷ്യർക്കിന്ദ്ര, ധൃ�ഷ്ണോ;

തന്നോലും, കൂസോെതങ്ങൾക്കു

നന്നോയ് വോഴ്ത്തെപ്പടും ഭവോൻ! (4)

നിന്നിടം�ക തടുക്കില്ല,

മുന്നണിക്കോർ വലംകയ്യും;

ഇല്ല, �ഗോമോർഗ്ഗണങ്ങളിൽ–

െസ്സോല്ലക്കോരും ഹരിഹയ! (5)

വോ�ക്കോെടത്തു�ന്നൻ, ഞോൻ നിങ്കൽ,–

�ഗ്ഗോക്കെളോത്തോലയിൽ�പ്പോ�ല:

പൂരിപ്പിയ്ക്ക, വജ്രിൻ, ഭവോൻ

സൂരിതന്നോശയും ഹൃത്തും! (6)

വിശ്വമനസ്സോെമ�ന്റതിൽ–

സ്സശ്രദ്ധനോെക,ല്ലോറ്റിലും

വൃത്രഘോതിതമ, ഭവോൻ

ശക്തവോ�സോ, വൻ�നതോ�വ! (7)

വൃത്രഘോതിൻ, പുരുഹൂത,

ലബ്ധമോെക,ങ്ങൾക്കുശൂര,

സിദ്ധികരം, കോമ്യോം, പുതു–

പുത്തനോമിബ്ഭവദ്ധനം! (8)

ദുർന്നിവോരമ�ല്ലോ, നിൻെക–

ല്പിന്ദ്ര, നൃത്തംെവപ്പി�പ്പോ�ന;
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ഹവ്യദന്നു െകോടുപ്പതു–

മവ്യഥ�മ, പുരുഹൂത! (9)

ഉന്നതോന്മൻ, കുടിയ്ക്ക, നീ

വൻ�നതോ�വ, സംസിദ്ധിയ്ക്കോയ്;

െകല്പുറ്റതും പിളർക്ക, നീ

സ്വപ്രോപ്തിയ്ക്കു മഘവോ�വ! (10)

അന്യന്മോരിലോയിരുന്നു,

മുന്നെമങ്ങൾക്കോശവജ്രിൻ:

കോത്തുരക്ഷി�ച്ചകുെക,ങ്ങൾ

ക്കോത്ത്വദീയം മഘവൻ, നീ! (11)

നൃത്തമോടിപ്പവ�ന,ക–

െണ്ടത്തുന്നില്ലോ, ത്വദന്യെന

സ്തുത്യോരോധ്യ, പുകൾ, ബലം,

വിത്ത,മന്നമിവയ്ക്കുഞോൻ! (12)

ഇന്ദ്രന്നിന്ദു പിഴിയുവി:–

നി�സ്സോമ�ത്തൻനുകർന്നവൻ

അന്നോദികളയയ്ക്കു�മ,

തന്നുെട മഹത്വത്തോ�ല! (13)

വോഴ്ത്തു�ന്നൻഞോൻ, കരുത്തിട–

�ചർത്തരുളും ഹരീശെന:

വ്യശ്വപുത്രൻസ്തുതിപ്പതു

തൃെച്ചവിെക്കോൾകിഹ ഭവോൻ! (14)

മുന്നം പിറന്നിട്ടില്ല�ല്ലോ,

നിെന്നക്കോെളോരതിവീരൻ:

സ്വത്തോലില്ലി,ല്ലടർ�പ്പോക്കോൽ,

സ്തുത്യതയോലിെല്ലോരുത്തൻ! (15)

അധ്വ�ര്യോ, നീ പിഴിഞ്ഞോലും

മ�ത്തറ്റമുണ്ടോക്കും�സോമം:

സംസ്കൃതനോകുന്നുണ്ട�ല്ലോ,

നിത്യവർദ്ധകനോം വീരൻ! (16)

ഇന്ദ്ര, ഹര്യോരൂഢ, പൂർവ–

രുന്നയിച്ച നിൻനുതിെയ

ഒന്നതിക്രമിയ്ക്കുല്ലോ,രും

നന്ദ്യത്തോ�ലോ, ബലത്തോ�ലോ! (17)

ശ്രദ്ധോയുക്തക്രതുക്കളോൽ

വർദ്ധനീയനന്നപതി–

നിങ്ങളുെടയ�ദ്ദഹെത്ത

ഞങ്ങൾ െകോറ്റിന്നോയ് വിളിയ്ക്കോം! (18)
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മിത്ര�ര, വരുവിൻ, െവക്കം:

സ്തുത്യൻ �നതോവിന്ദ്രെന നോം

വോഴ്ത്തുക; മോറ്റോെരെയല്ലോം

തോഴ്ത്തുമ�ല്ലോ, തനിച്ചിവൻ! (19)

�സ്തോത്രം വിലക്കോത്തവനോയ്

�സ്തോ�ത്രച്ഛുവോം �തജസ്വിയ്ക്കോയ്

ഓതുവിൻ, �തൻ�നകെളക്കോൾ

സ്വോദുവോയസോധുവോക്യം! (20)

ഇല്ല,ളവു വീര്യങ്ങൾക്കു;

ദുർല്ലഭമിവെന്റ ധനം;

എല്ലോെരയുമോെക മൂടു-

മ�ല്ലോ ദോനം, വോനം�പോെല! (21)

വ്യശ്വൻ�പോെല സ്തുതിയ്ക്ക, നീ

വശ്യനോം െകല്പുള്ളിന്ദ്രെന:

സത്രവോ�ന്നകു�മ, നൽസ്വ–

ത്തദ്ദുർദ്ധർഷൻ തിരുവടി! (22)

മർത്ത്യരുെട പത്തോം പ്രോണ,–

നത്യഭിജ്ഞ,നനുനമ്യൻ–

സ്തുത്യനോമ�ദ്ദഹെത്തത്തോ–

നദ്യ വോഴ്ത്തൂ. �വയശ്വ, നീ! (23)

വജ്രവൻ, നീ �ദ്രോഹിക�ള,

വർജ്ജിപ്പോനറി�വോന�ല്ലോ,

പക്ഷികെളപ്പകൽ�തോറും

പോറിയ്ക്കുവോൻ രവി�പോെല! (24)

എത്തിയ്ക്കുകോ, രക്ഷയിന്ദ്ര–

കർത്തോവോയ കുത്സന്നോയ് നീ

െകോന്നുവ�ല്ലോ, രണ്ടുവട്ടം;

തന്നോലു, മതരിന്ദമ! (25)

സ്തുത്യനോം നിെന്നോടുതോനി–

ന്നർത്ഥിപ്പൂ, സന്ന്യോസെമങ്ങൾ:

അസ്മ�ദ്വരികെളെയോട്ടു–

ക്കർദ്ദി�പ്പോൻ, നീയരിന്ദമ! (26)

ആരി�ലശോ, ര�ക്ഷോബോധ;–

യോരയയ്ക്കു,�മഴോർകളിൽ;

ആ നീ ദോസവധോയുധ–

മോനമിപ്പിച്ചോലും, ശ്രീമൻ! (27)

അർത്ഥികൾക്കു വ�രോ, നീ സ്വ–

ത്തർപ്പിച്ച�ല്ലോ, സുഷോമോർത്ഥം:
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അന്നവതി, നീയും വ്യശ്വൻ–

തന്നുണ്ണിയ്ക്കു ശുഭധ�ന! (28)

വെന്നത്ത�ട്ട, �സോമവോനോ–

മന്നൃപോത്മഭൂവിൽ ദോനം,

നൂറുമോയിരവുമോയി–

സ്ഫോരോന്നവും �വയശ്വങ്കൽ! (29)

കൗതുകോൽ, ‘യഷ്ടോെവെങ്ങ’ന്നു

�ചോദി�പ്പോ�നോടുഷ�സ്സ, നീ,

‘�സവിതനോ നി�രോധകൻ

വോഴ്വൂ, �ഗോമതിയി’െലന്നോം! (30)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: കീഴമർത്തും–ശത്രുക്കെള.

2. വൃത്രഘ്നെനന്നു ഖ്യോതന�ല്ലോ. ഒരു ധനികൻ െകോടുക്കുന്നതിലുമധികം ധനം ഭവോൻ

�സ്തോതോക്കൾക്കുനല്കോറുണ്ടു്.

3. ചിത്രോന്നോഢ്യം=വിവിധോന്നസമൃദ്ധം. സ്തുതൻ–ഞങ്ങളോൽ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ.

പ്രസ്ഥോനത്തിൽത്തോൻ–യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടു�മ്പോൾത്തെന്ന. ഓടി�പ്പോൻ–

ശത്രുക്കെളആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുന്നവൻ.

4. ഓമന്മുതൽ=പ്രിയെപ്പട്ട ധനം. മനുഷ്യർക്ക്–സ്തുതിയ്ക്കന്ന ഞങ്ങൾക്കു്. തന്നോലും–

തുറക്കെപ്പട്ട, പ്രകോശിതമോയ, ധനം.

5. മുന്നണിക്കോർ, യുദ്ധത്തിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നഎതിരോളികൾ, അങ്ങയുെട ഇടംകയ്യും

തടുക്കില്ല; വലംകയ്യും തടുക്കില്ല. �ഗോമോർഗ്ഗണങ്ങളിൽ–പണികളോൽ അപഹരിയ്ക്ക

െപ്പട്ട �ഗോക്കെള തിരഞ്ഞുപിടിയ്ക്കുന്നതിൽ. െസോല്ലക്കോരും, ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നവരും ഇല്ല.

അങ്ങെയ തടയോ�നോ ഉപദ്രവിപ്പോ�നോ ശത്രുക്കൾശക്തരോകില്ല.

6. വോക്ക്–സ്തുതികൾ. ഒരിടയൻ �ഗോക്ക�ളോടുകൂടി ആലയിൽ (െതോഴുത്തിൽ) എത്തുന്ന

തു�പോെല, ഞോൻ സ്തുതിക�ളോടുകൂടി നിങ്കെലത്തുന്നു. ഭവോൻ സൂരിയുെട (സ്തുതിയ്ക്കുന്ന

എെന്റ)ആശയും ഹൃത്തും ധനോദിദോനത്തോൻ പൂരിപ്പിച്ചോലും.

7. എ�ന്റതിെലല്ലോറ്റിലും–എെന്റസ്തുതിയിെലല്ലോം ഭവോൻസശ്രദ്ധനോയോലും. വൃത്രഘോതീ
തമ=ഏറ്റവും ശത്രുഹന്തോവോയു�ള്ളോ�വ. ശക്ത=ബലിഷ്ഠ.

8. പുതുപുത്തനോം,അതിനൂതനമോയഈഭവദ്ധനംഞങ്ങൾക്കുലബ്ധമോക–കിട്ടുമോറോകെട്ട.

9. നൃത്തംെവപ്പി�പ്പോ�ന–�ലോകെത്ത �ചഷ്ടിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന. ഭവോൻ ഹവ്യദന്നു (യജമോന

ന്നു) െകോടുപ്പതും, നല്കുന്ന ധനവും അവ്യഥം (ശത്രുബോധോരഹിതം)തെന്നയോകുന്നു.

10. സംസിദ്ധിയ്ക്കോയ്–ശത്രുസമ്പത്തടക്കോൻ കഴിവുണ്ടോകോൻ. �സോമം കുടിച്ചോലും. െകല്പു

റ്റതും–ഉറ�പ്പറിയ ശത്രുനഗരം�പോലും. സ്വപ്രോപ്തി=ധനലബ്ധി.

11. അന്യ�ദവന്മോരിൽനിന്നു ഫലം കിട്ടിെല്ലന്നു ഞങ്ങൾക്കി�പ്പോൾ മനസ്സിലോയി. അതി

നോൽ, ആ ത്വദീയം, ശത്രുപുരവിദോരണലബ്ധമോയ ഭവോെന്റ ധനം, എങ്ങൾക്കു് ഏകുക.

12. സ്തുത്യോരോധ്യ=സ്തുതിെകോണ്ടു് ആരോധിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവ�ന. ഇവയ്ക്കു്–ഇവ തരോൻ.
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13. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: ഇന്ദു=�സോമം.
14. ഇട�ചർത്തരുളും–മരുത്തുക്കളിൽ �ചർക്കുന്ന. ഹരീശൻ–പച്ചക്കുതിരകളുെട ഉടമ

സ്ഥൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

15. അടർ�പോക്കു്=യുദ്ധഗമനം.
16. സംസ്തുതൻ=വഴി�പോെല സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. വീരൻ–ഇന്ദ്രൻ.
17. പൂർവർ–പ�ണ്ടെത്ത ഋഷിമോർ; ഇ�ന്നെത്ത ഋഷിമോരും എന്നു �ചർക്കണം. നന്ദ്യം=

നന്ദനീയം,ധനം.

18. നിങ്ങളുെട–ഭവദീയനോയ. അ�ദ്ദഹെത്ത–ഇന്ദ്രെന. െകോറ്റിന്ന്–അന്നം കിട്ടോൻ.

19. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: തോഴ്ത്തും–കീഴമർത്തും.

20. �തജസ്വി–ഇന്ദ്രൻ. സോധുവോക്യം–നല്ല �സ്തോത്രം.
21. ദുർല്ലഭം–അന്യർക്കു കിട്ടോവുന്നതല്ലോത്തതു്. ഇവെന്റ ദോനം �സ്തോതോക്കെളല്ലോെരയും

മൂടും. വോനം�പോെല–സർവോച്ഛോദകമോണ�ല്ലോ, ആകോശം.

22. ത�ന്നോടുത�ന്ന: വ്യശ്വൻ–എെന്റ അച്ഛൻ. വശ്യൻ �സ്തോതോക്കൾക്കധീനൻ. സത്ര
വോൻ=യജമോനൻ.

23. പത്തോംപ്രോണൻ–മനുഷ്യ�ദഹങ്ങളിൽ ഒമ്പതു പ്രോണങ്ങളുണ്ടു്; പത്തോം പ്രോണനോകു

ന്നു, ഇന്ദ്രൻ; മനുഷ്യർക്കു പ്രോണഭൂതൻ എന്നർത്ഥം. അനുനമ്യൻ=നമസ്കരണീയൻ.

�വയശ്വ=വ്യശ്വപുത്ര.

24. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: സൂര്യനുദിച്ചോൽ പക്ഷികൾ കൂടു വിട്ടു പറന്നു തുടങ്ങുമ�ല്ലോ; അതു�പോ

െല, ഭവോൻ �നരിട്ടോൽ �ദ്രോഹികൾഅങ്ങിങ്ങ് പോയും.

25. ആ രക്ഷ എന്നതിെന വിവരിയ്ക്കുന്നു: കർത്തോവോയ–യോഗമനുഷ്ഠിച്ച. രണ്ടുവട്ടം=

രണ്ടുതവണ. അതു്–ആ രക്ഷ.

26. സന്ന്യോസം–ശത്രുനിരസനം. അർദ്ദി�പ്പോൻ–പീഡിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ, കീഴമർത്തുന്നവൻ.

27. ഏഴോർകൾ= സപ്തനദികൾ. അയയ്ക്കും–െവള്ളം. ദോസവധോയുധം–അസുരവധത്തിനുള്ള

ആയുധം. ആനമിപ്പിയ്ക്കുക–തോഴ്ത്തുക; ചോട്ടുകഎന്നർത്ഥം. ശ്രീമൻ=ശ്രീ, സമ്പത്തു്, ഏറി

യവ�ന.

28. വരു എന്ന രോജോവിെന്റ ദോനെത്ത സ്തുതിയ്ക്കുന്നവയോണു്, ഇതു മുതൽ മൂന്നൃക്കുകൾ.

വ�രോ–വരുരോജോ�വ. സൂഷോമോർത്ഥം–അച്ഛനോയ സുഷോമോവിന്നു പുണ്യ�ലോകം കി

ട്ടോൻ. അന്നവതി–�ഹ ഉഷ�സ്സ. വ്യശ്വൻതന്നുണ്ണിയ്ക്കു–വിശ്വമനസ്സിന്നു്. സ്വത്തർപ്പിച്ചോ

ലും എന്ന് എടുത്തു �ചർക്കണം.

29. �സോമവോൻ–യജമോനൻ. അന്നൃപോത്മോഭൂവ്–സുഷോമപുത്രൻ വരു. സ്ഫോരോന്നം–

വളെരയന്നം. �വയശ്വങ്കൽ–വ്യശ്വപുത്രനോയഎങ്കൽ.

30. കൗതുകോൽ–അറിയോൻ�വണ്ടി. യഷ്ടോവു് എെങ്ങന്നു–യഷ്ടോവോയ വരു എവിെടയോ
െണന്നു് ആരോനും �ചോദിച്ചോൽ, ‘ആ നി�രോധകൻ (ശത്രു�രോധി) �ഗോമതീതീരത്തു വോ

ഴുന്നു’ എന്നോവും, നിെന്റ മറുപടി; വരുവിെന്റ വോസം �ഗോമതിയുെട തീരത്തോെണന്നർ

ത്ഥം. �സവിതൻ–ജനങ്ങളോൽ �സവിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ.
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സൂക്തം 25.

വിശ്വമനസ്സ് ഋഷി; ഉഷ്ണിക്കും ഉഷ്ണിഗ്ഗർഭയും ഛന്ദസ്സുകൾ; മിത്രോവരുണന്മോരും വിശ്വ

�ദവകളും �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോെല)

പോരു കോ�പ്പോർ നിങ്ങൾ �ദവ–

ന്മോരിൽ യജ്ഞോർഹരോം �ദവർ:

ശുദ്ധബോലന്മോരോമിരു–

സത്യസ്ഥെര യജിപ്പൂ, നീ! (1)

സ്വധ്വരനോം വരുണനും

മിത്രനും �തരുടയവർ,

പുത്രർ, പ�ണ്ടസുജോതന്മോർ,

വിത്തദന്മോൻ, ധൃതവ്രതർ! (2)

അ�ത്തജസ്വിവിശ്വജ്ഞെര–

ദ്ദിത്യോത്മജഹതിയ്ക്ക�ത്ര,

ഉത്തമയോമമ്മ െപറ്റൂ,

സത്യവതിയോമദിതി! (3)

ഉത്തമന്മോരീ വരുണ–

മിത്ര�ദവർ, െപരുമോക്കൾ,

സത്യവോന്മോർ, കരുത്തർ, വോ–

െയ്പോത്തയജ്ഞം വിളങ്ങിപ്പൂ! (4)

സ്വധ്വരന്മോർ, െപരുംെകല്പിൻ

പുത്രർ, �വഗതനൂജന്മോർ,

അവ്യോഹതപ്രദോനന്മോ–

രന്നനിലയത്തിൽ വോഴ്വൂ! (5)

ദിവ്യപോർത്ഥിവോന്നോങ്ങളും

ദ്രവ്യങ്ങളും വഴി�പോ�ല

തന്നരുളുമോ നിങ്ങളിൽ

നിന്നീടെട്ട, നീർമഴകൾ! (6)

സത്യവോന്മോർ, മഖോന്നത്തിൽ–

സ്സക്തന്മോരിെപ്പരുമോക്കൾ

�നോക്കുന്നു, വൻ�ദവതകെള,–

�പ്പക്കൂട്ടെത്തെയന്ന�പോെല! (7)

ധീമോന്മോരിസ്സത്യശീലർ

�കോയ്മയ്ക്കോയി നിലെകോണ്ടോർ:

ക്ഷത്രിയന്മോർ ധൃതവ്രത–

രുദ്വഹിച്ചോർ, കരുത്തിെന! (8)

കണ്ണിെനക്കോൾത്തി�ലോം വഴി

കണ്ടവര,ത്യു�ന്മഷദർ
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�തജസൗമ്യതയോൽത്തു�ലോം

പൂജിതരോയ്, തു�ലോം പൂർവർ! (9)

നെമ്മ�ദ്ദവിയദിതിയും

നോസത്യരും പോലിയ്ക്ക�ട്ട!

പോലിയ്ക്ക�ട്ട, മഹോ�വഗ–

ശോലികളോം മരുത്തുക്കൾ! (10)

കോത്തരുൾവിൻ, നിങ്ങള�ഹോ–

രോത്രെമങ്ങളുെട �തോണി:

സത്രോണരോകോവൂ, ഞങ്ങൾ

സദ്ദോന�ര, നിർബോധ�ര! (11)

നിർബോധരോയ് (സ്തുതിയ്ക്ക) നോം

സുപ്രദോനൻ വിഷ്ണുവിെന:

തോ�ന �പോം നീ �കൾക്ക, െപോഴി–

�പ്പോ�ന, സൗമ്യ, കർമ്മവോന്നോയ് ! (12)

സ്വ�ത്തെതോന്നു കോത്തിടു�മോ,

മിത്രവരുണോര്യമോക്കൾ;

ഞങ്ങൾക്കതു�കവരോവൂ,

തുംഗം, �സവ്യം, സുരക്ഷകം! (13)

പർജ്ജന്യൻ കോത്തരുളുക,–

തശ്വികൾ, മരുത്തുക്കളും,

ഒന്നിച്ചു�ചർന്നിഷ്ടം െചയ്യു–

മിന്ദ്രൻ,വിഷ്ണുെവന്നിവരും! (14)

ആരോധ്യരോമ�ന്നതോക്ക–

ളോരുെടയുമഹന്തെയ

ഊക്കിൽെച്ചന്നുടയ്ക്കുമ�ല്ലോ,

ശീഘ്രനീർക്കുത്തുകൾ�പോെല! (15)

ഉത്തമമോം ബഹുദ്രവ്യ–

മിത്ഥം �നോക്കു,മതിെലോരോൾ;

അമ്മനുഷ്യപതിെയ്ക്കങ്ങൾ

കർമ്മം െചയ്യോം, നിങ്ങൾക്കോയി. (16)

ആവരുണെപ്പരുമോളിൽ

പൂർവഗൃഹ്യകർമ്മങ്ങളും

ഉദ്യശസ്സോം മിത്രനുെട

കൃത്യങ്ങളും ഭജിയ്ക്ക, നോം! (17)

ഊഴി–നഭസ്സതിരിവൻ

ചൂെഴബ്ഭോസ്സോലളക്കുന്നു;

പോരോ,കോശം, രണ്ടിെനയും

പൂരിപ്പിപ്പൂ, െപരുമയോൽ! (18)
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അസ്സുവീര്യൻ കതിരുക–

ളർക്കമോർ�ഗ്ഗ വിരിയ്ക്കുന്ന;

അഗ്നി�പോ�ല വളർത്തെപ്പ–

ട്ടോ,ഹുതനോയ്ത്തിളങ്ങുന്നു! (19)

വോഴ്ത്തുക, വോർെനടുംഗൃ�ഹ

�ഗോത്രോയുതോ�ന്നശെന നീ!

നിർ�ദ്ദോഷോന്നം തരുവോനം

ശക്തന�ല്ലോ, തിരുവടി! (20)

രോപകൽഞോനോ വീരെന,

�ദ്യോപൃത്ഥ്വികെളയും വോഴ്ത്തോം:

ദോതോക്കൾതൻ മിന്നിൽസ്സദോ

നീതോനയയ്ക്കുെക,ങ്ങെള! (21)

ഉക്ഷ�ഗോത്രജനോയ് പ്രതി–

പക്ഷഹൃത്തോം, സൗഷോമ്ണനോൽ

�ന�ര�പോകും യുക്തെവള്ളി–

�ത്തെരങ്ങൾക്കു് നല്കെപ്പട്ടു: (22)

ഇണ്ട�ലകു,െമന്നുെടയോ

രണ്ടു പച്ചക്കുതിരകൾ;

ഉണ്ട,വയ്ക്കു പടുത്വവും;

െകോണ്ടുമണ്ടും �പോരോളെര. (23)

നൽക്കടിഞ്ഞോൺചമ്മട്ടിയും,

െവക്കവും, ധീവി�ശഷവും

ഒത്ത മഹദശ്വങ്ങെള–

പ്പുത്തൻസ്തുത്യോ വോങ്ങി�നൻ, ഞോൻ! (24)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. �ദവന്മോരിൽ–�ദവന്മോരിൽെവച്ചു്. ശുദ്ധബലന്മോർ=യഥോർത്ഥമോയ െകല്പുള്ളവർ.

ഉത്തരോർദ്ധം–പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ഇരുസത്യസ്ഥെര–സത്യശീലരോയ മിത്രോവരുണ

ന്മോെര. നീ–വിശ്വമനസ്സ്.

2. സ്വധ്വരൻ=�ശോഭനയജ്ഞൻ. പുത്രർ–അദിതിയുെട. ധൃതവ്രതർ=കർമ്മകരന്മോർ.

3. വിശ്വജ്ഞർ=സർവജ്ഞർ. ദിത്യോത്മജഹതി=�ദത്യവധം.

5. െപരുംകല്പിൻപുത്രർ–മഹോബലത്തോൽഉൽപോദിതർ. �വഗതനൂജന്മോർ–ബലത്തിെന്റ

�വഗത്തോൽ ഉൽപോദിതർ, രണ്ടി�ന്റയും അർത്ഥം ഒന്നുതെന്ന. അന്നനിലയം–

ഹവിസ്ഥോനം.

6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ദിവ്യപോർത്ഥിവോന്നങ്ങൾ=വിണ്ണിലും മന്നിലുമുള്ള അന്നങ്ങൾ. ദ്രവ്യ

ങ്ങൾ=ധനങ്ങൾ. നിന്നീട�ട്ട–�വണ്ടുന്നസമയത്തു മഴ െപയ്യുവിൻ.

7. മഖോന്നത്തിൽസ്സക്തർ–ഹവിഃപ്രിയന്മോർ. �പക്കൂട്ടെത്ത–കോള എന്ന�പോെല, വൻ

�ദവകെള–�നോക്കുന്നു–അസുരവധോനന്തരം �നോക്കി സ�ന്തോഷിയ്ക്കുന്നു.
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8. ക്ഷത്രിയന്മോർ–ബലവോന്മോർ.
9. കണ്ണിെനക്കോൾ–കണ്ണിനുള്ളതി�നെറ കോഴ്ചയുണ്ടവർക്ക്. പൂർവർ=പുരോതനർ.
11. മരുത്തുക്ക�ളോടു്: �തോണി–പോപതര�ണോപകരണമോയ യജ്ഞം. സത്രോണർ=

രക്ഷോസ�മതർ. നിർബോധർ–ആരോലും ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോത്തവർ.

12. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: തോ�ന �പോം–യുദ്ധത്തിന്നു് ഏകനോയി �പോകു

ന്ന. െപോഴി�പ്പോ�ന–�സ്തോതോക്കൾക്കു ധനം വർഷിക്കുന്നവ�ന. കർമ്മവോന്നോയ്–

യഷ്ടോവിന്നു�വണ്ടി. �കൾക്ക–ഞങ്ങളുെട സ്തുതി �കട്ടോലും.

13. അതു്–ആസ്വത്തു്. സുരക്ഷകം–എല്ലോവെരയും നന്നോയി രക്ഷിയ്ക്കുന്നതു്.

14. അതു–ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടിയ ധനം.

15. ഇ�ന്നതോക്കൾ–�ദവന്മോർ. അഹന്ത=ഗർവ്. ശീഘ്രനീർക്കുത്തുകൾപ്രതിബന്ധെത്ത

തകർക്കുന്നതു�പോെല.

16. �ദവോന്മോ�രോടു്: അതിെലോരോൾ–മിത്രവരുണന്മോരിൽെവച്ചു മിത്രൻ. നിങ്ങൾക്കോയി=
നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി.

17. പൂർവ്വഗൃഹ്യകർമ്മങ്ങൾ=പുരോതനഗൃഹ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഉദ്യശസ്സ്–ഉയർന്ന കീർത്തി

�യോടുകൂടിയവൻ.

18. ഊഴിനഭസ്സതിരു് = ഭൂവിെന്റയും �ദ്യോവിെന്റയും അതിര് ഇവൻ–മിത്രൻ. പോര്=ഭൂമി.
െപരുമ=മഹിമോവ്.

19. വളർത്തെപ്പട്ടു്–ഹവിസ്സുകൾെകോണ്ടു്.

20. വോർെനടുംഗൃ�ഹ–വിശോലദീർഗ്ഘമോയ ഗൃഹത്തിൽ, യോഗശോലയിൽ. �ഗോത്രോയുതോ

�ന്നശൻ–�ഗോസമൂഹസ�മതമോയ അന്നത്തിെന്റ, പശുക്കളു�ടയും അന്നത്തിെന്റയും,

അധിപതിയോയ വരുണെന.

21. ആ വീരെന–വരുണെനയും. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം: ഞങ്ങെള സദോ ദോതോ

ക്കളുെട അടുക്കെലയ്ക്കു നീതെന്നഅയച്ചോലും, ഞങ്ങൾക്കു് ധനം കിട്ടോൻ.

22. വരുവിെന്റ ദോനം വിവരിയ്ക്കുന്നു: ഉഷ�ഗോത്രജൻ=ഉക്ഷോവ് എന്നവെന്റ �ഗോത്രത്തിൽ

ജനിച്ചവൻ. പ്രതിപക്ഷഹൃത്തു്–ശത്രുക്കളുെട ജീവിതവും ധനവും കവരുന്നവൻ. സൗ

ഷോമ്ണൻ=സുഷോമപുത്രൻ, വരുരോജോവു്. യുക്തം–കുതിരകെള പൂട്ടിയതു്.

23. ആ–�തരിനു പൂട്ടിയ. ഇണ്ട�ലകും–ശത്രുക്കൾക്കു ദുഃഖം വരുത്തും, പടുത്വം–

യുദ്ധസോമർത്ഥ്യം.

24. ധീവി�ശഷം–സ്വോമിെയസ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നബുദ്ധിഗുണം. മഹദശ്വങ്ങൾ–മഹോനോയ
വരുവിെന്റ രണ്ടുകുതിരകൾ. പുത്തൻസ്തുത്യോ–മിത്രോദി�ദവന്മോെരക്കുറിച്ചു് പുതിയ �സ്തോ

ത്രം െചോല്ലി. ഇതിന്നു പ്രതിഫലമോയിട്ടോണു്, രോജോവ് ഋഷിയ്ക്കു പച്ചക്കുതിര�ത്തർ െകോ

ടുത്തതു്.
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സൂക്തം 26.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻവ്യശ്വ�നോ, വിശ്വമന�സ്സോ ഋഷി; ഉഷ്ണിക്കും ഗോയത്രിയുംഅനുഷ്ടു

പ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികളും വോയുവും �ദവത.

അബോധിതബലന്മോ�ര, വൃഷോക്ക�ള, വർഷകധനന്മോ�ര, നിങ്ങളിരുവരുെട

രഥെത്തഞോൻ, സൂരികളുെടയിടയിൽ ഒപ്പം സ്തുതിപ്പോൻ�വണ്ടി വഴി�പോെല വിളി

ച്ചുെകോള്ളുന്നു. (1)
പ�രോ, (പറയൂ):– ‘വൃഷോക്കെള, വർഷകധനന്മോ�ര, നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾസും

ഷോമോവിന്നു വമ്പിച്ച സമ്പത്തുനല്കോൻ രക്ഷകളുമോയി വരികയുണ്ടോയ�ല്ലോ!’ (2)
അന്നയുക്തധനവോന്മോ�ര, വളെരയന്നം �തടുന്നആനിങ്ങെള,ഞങ്ങൾഇന്നു

പുലർകോലത്തു, ഹവിെസ്സോരുക്കി വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (3)
�നതോക്കളോയഅശ്വിക�ള, വൻഭോരം വഹിയ്ക്കുന്നതോയനിങ്ങളുെട പുകഴ്ന്ന രഥം

വെന്നത്തെട്ട: നിങ്ങൾ െവമ്പുന്നവെന്റ �സ്തോത്രങ്ങൾസമ്പദ്ദോനത്തിന്നോയി മനസ്സി

ലോക്കുവിൻ! (4)
വർഷകധനന്മോരോയ അശ്വിക�ള, വഞ്ചകന്മോെരയും നിങ്ങൾ �നോക്കിയറിയ

ണം: കരയിയ്ക്കുന്നവ�ര, ആ �ദ്രോഹികെള അ�ങ്ങഅറ്റ�ത്തോളം വലയ്ക്കുകയും െചയ്യു

വിൻ! (5)
ദസ്രന്മോ�ര, കർമ്മങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്ന, മയക്കുന്ന െമെയ്യോളിയുള്ള, ഉദ

കപോലകരോയ നിങ്ങൾ ജവനോശ്വങ്ങളിലൂ�ട, നിരന്തരം(ഞങ്ങളുെട) യജ്ഞത്തിൽ

ത്തെന്ന വെന്നത്തുവിൻ! (6)
അശ്വിക�ള, വിശ്വ�പോഷകമോയവിത്ത�ത്തോടുകൂടിഞങ്ങളുെടഅടുക്കൽഎഴു

ന്നള്ളുവിൻ: നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിയ മുതലുണ്ടു്; നല്ല മിടുക്കുണ്ടു്; ഇടിച്ചിൽ വരില്ലതോ

നും! (7)
ഇന്ദ്രോശ്വി�ദവന്മോ�ര, തു�ലോം �സവ്യമോനരോയ നിങ്ങൾ �ദവക�ളോടുകൂടി,

ഇന്നു്ഈഎെന്റ യോഗത്തിൽഎഴുന്നള്ളുവിൻ! (8)
വൃഷോക്കെള �തടുന്ന ഞങ്ങൾ, വ്യശ്വെനന്ന�പോെല നിങ്ങെളത്ത�ന്ന വിളിയ്ക്കു

ന്നു: �മധോവിക�ള, നിങ്ങൾഅനുഗ്രഹബുദ്ധി�യോ�ട ഇെങ്ങഴുന്നള്ളുവിൻ! (9)
ഋ�ഷ, അശ്വികെള നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കുക: അവർ നിെന്റ വിളി പലവുരു �കൾ

ക്കെട്ട; അയല്ക്കോെരയും പണികെളയും ഹനിയ്ക്കെട്ട! (10)
�നതോക്ക�ള, വ്യശ്വപുത്രനോയ എെന്റ (വിളി) �കൾക്കുവിൻ, സ്വീകരിയ്ക്കുവിൻ;

വരുണൻ, മിത്രൻ,ആര്യമോവു് എന്നിവരും ഒന്നിച്ചു (�കൾക്കെട്ട!) (11)
സ്തുത്യർഹരോയ വൃഷോക്ക�ള, നിങ്ങൾ �സ്തോതോക്കൾക്കുെകോടുക്കോറുള്ളതും, നി

ങ്ങൾ െകോണ്ടുവരുന്നതും, യോെതോ�ന്നോ; അതു നോളിൽ നോളിൽ എനിയ്ക്കു കല്പിച്ചുത

രുവിൻ! (12)
ആർ നിങ്ങൾക്കുള്ളയോഗം, ഒരു സ്ത്രീ �മലോട�പോെല ധരിയ്ക്കു�മോ; അവെന പൂ

ജിച്ചു്, അശ്വികൾ നല്ലതിൽ െകോണ്ടോക്കും! (13)
അശ്വിക�ള, പോത്രങ്ങളിൽ ധോരോളം പകർന്ന �നതൃ�പയം നല്കോൻആർക്കറി

യോ�മോ; ഞങ്ങളിൽ കനിവുള്ള നിങ്ങൾഅവെന്റ ഗൃഹത്തിൽഎഴുന്നള്ളുവിൻ! (14)
വർഷകധനന്മോ�ര, നിങ്ങൾ �നതൃ�പയത്തിന്നു ഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിൽ വഴി

�പോെലഎഴുന്നള്ളുവിൻ: ഒരു ശരം�പോെല, യജ്ഞെത്തഎത്തിയ്ക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ,

നിങ്ങൾ! (15)
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�നതോക്കളോയഅശ്വിക�ള, സ്തുതികളിൽവച്ചു് (എെന്റ ) �സ്തോത്രം, ഒരു ദൂതനോ

യി തു�ലോം സമീപിച്ചു, നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കെട്ട; നിങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്തെട്ട! (16)
അമർത്ത്യന്മോ�ര, നിങ്ങൾവിണ്ണിെന്റതണ്ണീരിടത്തി�ലോ, കോമയമോനെന്റഗൃഹ

ത്തി�ലോ തിമിർക്കുകയോയിരിയ്ക്കോം; എന്നോൽ എെന്റ (�സ്തോത്രം) �കൾക്കുകതെന്ന

�വണം! (17)
ഇതോ, കരകളിൽ കനകമുള്ള �ശ്വതയോവരീസരിത്തു നദികളിൽ െവച്ചു നിങ്ങ

െള തു�ലോം സമീപിയ്ക്കുന്നു! (18)
�ശോഭനഗമനന്മോരോയ അശ്വിക�ള, ഈ �പോറ്റി�പ്പോരുന്ന െവൺനദി നിങ്ങ

െള വഴി�പോെല പോടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു! (19)
വോ�യോ, �തർക്കുതിരകെള ഭോവൻതെന്നപൂട്ടുക–വ�സോ, തിരുമ്മി �ചർക്കുക.

എന്നിട്ടു ഞങ്ങളുെട മധു കുടിയ്ക്കുക: ഞങ്ങളുെട സവധങ്ങളിൽ വരിക! (20)
യജ്ഞപ�ത,ബ്രഹ്മോവിെന്റ ജോമോതോ�വ, വിചിത്രകർമ്മോ�വ, വോ�യോ, അങ്ങ

യുെട രക്ഷകെളഞങ്ങൾ വരിയ്ക്കുന്നു! (21)
ബ്രഹ്മോവിെന്റ ജോമോതോവോയ,ഈശ്വരനോയ വോയുവി�നോടു്, ഞങ്ങൾ �സോമം

പിഴിഞ്ഞു, ധനം യോചിയ്ക്കുന്നു: ഇയ്യുള്ളവർക്കു് സമ്പത്തുണ്ടോകെട്ട! (22)
വോ�യോ, നിന്തിരുവടി വിണ്ണുലകിന്നു നന്മ വരുത്തുക. നല്ല കുതിരക്കൂട്ടെത്ത

നടത്തുക; മഹോനോയ അവിടുന്നു വോരിഭോഗങ്ങൾ തടിച്ച രെണ്ടണ്ണെത്ത �തരിനു പൂ

ട്ടുക! (23)
ഏറ്റവുംഅഴകുള്ള മഹത്ത്വത്തോൽ വ്യോപ്ത�ദഹനോയ നിന്തിരുവടിെയത്ത�ന്ന,

ഞങ്ങൾയോഗങ്ങളിൽഅമ്മിെയെയന്ന�പോെല വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (24)
വോയു�ദവ, പു�രോഗനോയ നിന്തിരുവടി മനംകനിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കു മഴയും

അന്നവും കർമ്മങ്ങളും കല്പിച്ചുതരിക! (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
2. പറയൂ–അശ്വിക�ളോടു്. സുഷോമോവ്–എെന്റ അച്ഛൻ. വരികയുണ്ടോയ�ല്ലോ–

അതു�പോെലഎനിയ്ക്കും ധനം തരോൻ വരുവിൻ.

4. െവമ്പുന്നവൻ–സത്വരനോയ �സ്തോതോവു്. സമ്പദ്ദോനത്തിന്നോയി–അവന്നു ധനം

നല്കോൻ.

5. കരയിയ്ക്കുന്നവ�ര–യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കെള.

6. മയക്കുന്ന=മോദകമോയ.
9. വൃക്ഷോക്കെള–ധനോദികൾ വർഷിക്കുന്നനിങ്ങളിതുവെര.

10. ത�ന്നോടുതെന്ന: അയല്ക്കോർ–അടുത്തുള്ളശത്രുക്കൾ. പണികൾ–അസുരന്മോർ.

12. അതു്–ആ ധനം.

13. രണ്ടോംവോക്യം പ�രോക്ഷം: പൂജിച്ചു്–അഭീഷ്ടം നല്കി. നല്ലതിൽ–സമ്പത്തിൽ.

14. �നതൃ�പയം–�നതോക്കളോയ നിങ്ങൾ പോനം െച�യ്യണ്ടുന്ന �സോമം. ഞങ്ങളിൽ–

എങ്കിൽ.

15. ഒരു ശരം�പോെല–�വടെന്റ അമ്പു മൃഗെത്ത ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥോനത്തണയ്ക്കുന്നതു�പോെല,

യജ്ഞെത്തസമോപ്തിയിെലത്തിയ്ക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ.

17. കോമയമോനൻ–ഭവൽക്കോമൻ, യജമോനൻ.
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18. �ശ്വതയോവരീസരിത്ത്=�ശ്വതയോവരിഎന്നനദി. ഈനദി നിങ്ങൾക്കു്പ്രിയെപ്പട്ടതോ

കയോലോണ് ഇതിെന്റ തീരത്തുവച്ചുഞോൻ നിങ്ങെള സ്തുതിച്ചതു്.

19. അലെയോലിെയ സ്തുതിഗോനമോക്കിയിരിയ്ക്കുയോണു്.
20. തിരുമ്മി–കുതിരകളുെട കഴുത്തിൽ. �ചർക്കുക–ഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തിലണച്ചോലും.

മധു–�സോമം. സവനങ്ങളിൽ–മൂന്നുസവനത്തിലും.

21. ബ്രഹ്മോവിെന്റ പുത്രിയുെട ഭർത്തോവ�ത്ര, വോയു.

23. രെണ്ടണ്ണെത്ത–രണ്ടശ്വങ്ങെള.

24. �സോമലത ചതയ്ക്കോനുള്ളഅമ്മിെയസ്തുതിച്ചു വിളിയ്ക്കുക ചടങ്ങുകളിെലോന്നോണു്.

25. പു�രോഗൻ–�ദവകളിൽ മുമ്പൻ.
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സൂക്തം 27.

�വവസ്വതമനു ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവ

കൾ �ദവത.

ഉക്ഥമയമോയഅധ്വരത്തിൽഅഗ്നിയുംഅമ്മിയും ദർഭയും മുമ്പിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ടു

കഴിഞ്ഞു. ഞോൻ ഋക്കുെകോണ്ടു മരുത്തുക്ക�ളോടും ബ്രഹ്മണസ്പതി�യോടും �ദവക�ളോ

ടും വരണീയമോയ രക്ഷയോചിയ്ക്കുന്നു. (1)
പശു, പൃഥിവി, വൃക്ഷങ്ങൾ, ലതകൾ, ഉഷസ്സ്, രോത്രി എന്നിവെയ ഭവോൻ സ്തു

തിയ്ക്കുക. വസുക്ക�ള, വിശ്വ�വദസ്സുക�ള, നിങ്ങെളല്ലോവരും ഞങ്ങളുെട കർമ്മങ്ങെള

സംരക്ഷിച്ചോലും! (2)
ഞങ്ങളുെട മുഖ്യമോയ യജ്ഞം അഗ്നിയിങ്കലും, �ദവന്മോരിലും–ആദിത്യർ,

സകർമ്മോവോയ വരുണൻ, വ്യോപ്ത�തജസ്കരോയ മരുത്തുക്കൾ എന്നിവരിലും–

വഴി�പോെല െചെന്നത്തെട്ട! (3)
വിശ്വ�വദസ്സുകളോയ, രിപുകർശനരോയ വി�ശ്വോ�ദവകൾ മനുവിെന �കവ

ളർത്തെട്ട: വിശ്വ�വദസ്സുക�ള, നിങ്ങൾഅഭംഗങ്ങളോയ രക്ഷക�ളോ�ട, ഞങ്ങൾക്കു്

ഉപദ്രവരഹിതമോയ ഗൃഹം കല്പിച്ചുതന്നോലും! (4)
സമചിത്തന്മോ�ര, നിങ്ങെളല്ലോവരും ഒെത്തോരുമിച്ചു്, ഋക്കു�കൾപ്പോൻ ഇന്നു

ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നോലും! മരുത്തുക്ക�ള, മഹതി, അദിതി�ദവി, നിങ്ങൾ

ഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിലിരുന്നോലും! (5)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട അരുമക്കുതിരകെള ഇ�ങ്ങോട്ടു െതളിയ്ക്കുവിൻ; മിത്ര,

ഹവിസ്സു �കെക്കോള്ളുക; ഇന്ദ്രനും, വരുണനും, െവമ്പൽെകോള്ളുന്ന �നതോക്ക

ളോയആദിത്യന്മോരും ഞങ്ങളുെട ദർഭയിൽ വന്നണയെട്ട! (6)
വരുണ, ഞങ്ങൾ ദർഭ മുറിച്ചു്, അന്നങ്ങൾ പകർന്നുെവച്ചു, �സോമം പിഴിഞ്ഞ്,

അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചു, നിങ്ങെള മനുെവന്ന�പോെല വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (7)
മരുത്തുക്ക�ള, വി�ഷ്ണോ, അശ്വിക�ള, പൂഷോ�വ, നിങ്ങൾ എെന്റ സ്തുതിയോൽ

വന്നു�ചരുവിൻ; യോെതോരു വൃക്ഷോവിെന �സവ�നച്ഛുക്കൾ വൃത്രഹന്തോെവന്നു വോ

ഴ്ത്തുന്നി�വോ, ആ ഒന്നോമനോയ ഇന്ദ്രനും വെന്നത്തെട്ട! (8)
�ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത, വസുക്കളോയ �ദവന്മോെര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു നിർബോധ

മോയ–ദൂരത്തുനി�ന്നോ ചോരത്തുനി�ന്നോ ആരും ആക്രമിയ്ക്കോത്ത–വരണീയമോയ ഗൃ

ഹം തന്നരുളുവിൻ! (9)
രിപുകർശനന്മോരോയ �ദവന്മോ�ര, സജോതീയത്വമുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങൾക്കു്; ചോർച്ച

യുമുണ്ടു്. ഞങ്ങൾക്കു് ഒന്നോമതഭ്യുദയവും, നൂതനതരമോയധനവുമുണ്ടോകോൻ െവക്കം

അരുളിെച്ചയ്യുവിൻ! (10)
വിശ്വ�വദസ്സുക�ള, അന്നകോമനോയ ഞോൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഇ�പ്പോൾത്ത

െന്ന, അന്യോദൃശ്യമോയ ഒരു �സ്തോത്രം, ഇ�പ്പോൾതെന്ന ധനം ലഭിപ്പോനോയി നിർമ്മി

യ്ക്കുന്നു. (11)
�ശോഭന�സ്തോത്രന്മോ�ര, നിങ്ങളിൽെവച്ചു് ഉപരിഗന്തോവോയ, വ�രണ്യനോയആ

സവിതോവു്എ�പ്പോൾ ഉദിയ്ക്കു�മോ: അ�പ്പോൾ, ഇരുകോലികളും നോല്കോലികളും പറവക

ളും സ്വസ്വകർമ്മങ്ങളിൽഏർെപ്പടുകയോയി! (12)
ഞങ്ങൾഉജ്ജ്വലസ്തവം പോടിെക്കോണ്ടു, നിങ്ങളിൽ �ദവെന �ദെവെന രക്ഷയ്ക്കു,
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�ദവെന �ദവെനഅഭീഷ്ടസിദ്ധിയ്ക്കു, �ദവെന �ദവെനഅന്നലബ്ധിയ്ക്കുവിളിച്ചുെകോള്ളു

ന്നു. (13)
ഒ�ര മനസ്സുകോരോയ �ദവകെളല്ലോം ഒന്നിച്ചുതെന്ന മനുവിന്നു തന്നരുളെട്ട:

അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും, അവർ നോെളയും, അവർ ഞങ്ങളുെട മകന്നും ധനം കി

ട്ടിയ്ക്കെട്ട! (14)
അ�ദ്രോഹിക�ള, നിങ്ങെളഞങ്ങൾ�സ്തോത്രസ്ഥോനത്തുസ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു: മി

ത്ര, വരുണ,ആർനിങ്ങളുെട �തജസ്സുകെളപരിചരിയ്ക്കു�മോ,ആ മനുഷ്യന്നുശത്രുബോ

ധയുണ്ടോകില്ല! (15)
ആർ ധനത്തിന്നോയി നിങ്ങൾക്കു് നല്കു�മോ, അവൻ ഗൃഹവും വലിയ അന്നങ്ങ

ളും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കും; കർമ്മംമൂലം സന്തോനങ്ങളോൽ പരിവൃതനോയിത്തീരും. എല്ലോവ

രും നിർബ്ബോധം വളരും! (16)
ആര്യമോവു്, മിത്രൻ, വരുണൻ എന്നീ സമോനദോനന്മോർ ഒന്നിച്ചു് ആെര രക്ഷി

യ്ക്കു�മോ, അവൻ യുദ്ധം കൂടോെത �നടും; നല്ല കുതിരകളോൽ യോത്രെചയ്യും! (17)
നിങ്ങൾ ഇവന്നു് അധൃഷ്യത്തിലും പ്ര�വശവും, ദുർഗ്ഗത്തിലും സുഖഗമനവും ഉള

വോക്കുവിൻ: ഈ ഇടിവോൾ ഇവങ്കൽനിന്നു് െവക്കം പിന്തിരിയ്ക്കെട്ട; അതു പരി�ക്ക

ല്പിയ്ക്കോെത െപോലിഞ്ഞു�പോകെട്ട! (18)
പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്ന ബലമുള്ളവ�ര, വിശ്വോ�വദസ്സുക�ള, ഇന്നു സൂര്യൻ ഉണരു

�മ്പോ�ഴോ, ഉദിയ്ക്കു�മ്പോ�ഴോ, അകെല�പ്പോകു�മ്പോ�ഴോ, പകലിെന്റ നടുവി�ലോ നി

ങ്ങൾ ഗൃഹം െകോടുക്കുമ�ല്ലോ; (19)
വസുക്ക�ള, വിശ്വ�വദസ്സുക�ള, അഥവോ നിങ്ങൾ സന്നിഹിതരോകു�മ്പോൾ,

ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന യഷ്ടോവിന്നു ഭവനം നല്കുമ�ല്ലോ. ഞങ്ങൾഅതിനകത്തു് ഉപോസി

യ്ക്കുമോറോകണം! (20)
വിശ്വ�വദസ്സുക�ള, ഇന്നു സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കു�മ്പോ�ഴോ, മറയു�മ്പോ�ഴോ, ഉച്ച�ന

ര�ത്തോ, �ഹോമിയ്ക്കുന്ന മഹത്തരജ്ഞോനനോയ മനുവിന്നു നിങ്ങൾ ധനം നല്കുമ

�ല്ലോ; (21)
അതു ഞങ്ങൾ വരിച്ചുെകോള്ളുന്നു. െപരുമോക്കന്മോ�ര, മക്കെള�പ്പോലുള്ള

ഞങ്ങൾ വളെര�പ്പർക്കനുഭവിയ്ക്കോവുന്ന ധനം നിങ്ങളിൽ നിന്നു �നടുമോറോകണം.

ഹവിസ്സു �ഹോമിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾധനികന്മോരോയിത്തീരണം! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. ഉക്ഥമയം–�സ്തോത്രശസ്ത്രോത്മകം.
2. �സ്തോതോവി�നോടു്: വസുക്ക�ളഎന്നുതുടങ്ങുന്നവോക്യം വി�ശ്വ�ദവക്ക�ളോടു്: വിശ്വ�വദ

സ്സുകൾ–എല്ലോദ്ധനവും, അഥവോ എല്ലോജ്ഞോനവുമുള്ളവർ.

4. രിപുകർശനർ=ശത്രുക്കെള ക്ഷയിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ, മനുവിെന–എെന്ന. അടുത്ത വോക്യം

പ്രത്യക്ഷം:

5. ഋക്ക്–മന്ത്രസ്തുതി.
6. െവമ്പൽെക്കോള്ളുന്ന–ശത്രുക്കെള വധിപ്പോൻ.
7. ഋത്വിഗ്വോക്യം: അന്നങ്ങൾ–ഹവിസ്സുകൾ.
8. ഒന്നോമൻ–�ദവന്മോരിൽ മുഖ്യൻ.
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9. �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത–�നെരമറിച്ചു, �സ്തോതോക്കെള �സ്നഹിയ്ക്കുന്ന.

10. സജോതീയത്വം=ഒ�ര ജോതി എന്ന നില. ചോർച്ച–�സ്തോതോവും സ്തുത്യരും തമ്മിെലസ്സം

ബന്ധം; ഞോൻ �സ്തോതോവ്, നിങ്ങൾസ്തുത്യർ. അരുളിെച്ചയ്യുവിൻ–അഭ്യുദയവും ധനവും

തരുവിൻ എന്നർത്ഥം.

12. ഉപരിഗന്തോവു്=മുകളിൽ ഗമിയ്ക്കുന്നവൻ. ഇരുകോലികൾ–മനുഷ്യർ.
13. ഓ�രോ �ദവെനയും വിളിയ്ക്കുന്നുഎന്നർത്ഥം.

14. തന്നരുളെട്ട–ധനവും മറ്റും.
15. �സ്തോത്രസ്ഥോനത്തു്–യോഗശോലയിൽ �ദവസ്തുതിയ്ക്കുള്ളസ്ഥലത്തു്.

16. നല്കു�മോ–ഹവിസ്സ്. നിങ്ങൾക്കുഹവിസ്സർപ്പിച്ചോൽഎല്ലോവരും വളരും.

17. �നടും–ധനം. യോത്രയ്ക്കു് നല്ല കുതിരകളുണ്ടോകും.
18. ഇവന്ന്–എനിയ്ക്ക്. അധൃഷ്യത്തിലും–ആക്രമിയ്ക്കോവതല്ലോത്തശത്രുനഗരത്തിൽ�പ്പോലും.

ഇടിവോൾ–ശത്രു ചോട്ടുന്നആയുധം.

19. അകെല�പ്പോകു�മ്പോ�ഴോ–സോയംകോല�ത്തോ.

20. ഉപോസിയ്ക്കുമോറോകണം–ഹവിസ്സു നല്കി നിങ്ങെള �സവിയ്ക്കുമോറോകണം.
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സൂക്തം 28.

മനു ഋഷി; ഗോയത്രിയും പുരഉഷ്ണിക്കും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

മുപ്പത്തിമൂന്നു �ദവന്മോരും ദർഭയിലിരിയ്ക്കെട്ട; അവർ അറിഞ്ഞ്, ഇരുവട്ടം തന്ന

രുളെട്ട! (1)
�ശോഭനദോനന്മോ�രോടിണങ്ങുന്ന വരുണ–മിത്രോ–ര്യോമോക്കളും പത്നിമോരും

അഗ്നികളും വഷട്കൃതരോയ�ല്ലോ; (2)
അവർഎല്ലോഅനുചരന്മോ�രോടുംകൂടി നെമ്മപടിഞ്ഞോറും,അവർവടക്കും, െത

ക്കും, കിഴക്കും, മുകളിലും ചുവട്ടിലും നെമ്മ കോത്തരുളെട്ട! (3)
�ദവന്മോർ എപ്രകോരം ഇച്ഛിയ്ക്കു�മോ, അപ്രകോരംതെന്ന വരും: അതു് ആരും മോ

റ്റിമറിയ്ക്കില്ല; പിശുക്കനും ഉദോരനോയിത്തീരും! (4)
ഏഴുകൂട്ടർക്കു് ഏഴു ചുരികകളുണ്ടു്. ഏഴോഭരണങ്ങളുമുണ്ടു്; അവർ ഏഴു �തജസ്സു

കെള വഹിച്ചു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. ഇരുവട്ടം–പലവുരുഎന്നർത്ഥം. തന്നരുളെട്ട–ധനം.

2. �ശോഭനദോനന്മോർ–യജമോനന്മോർ. വഷട്കൃതർ=സ്വോഹോകൃതർ; സുഹൂതർ എന്നർ
ത്ഥം.

4. �ദവന്മോരിച്ഛിച്ചോൽ, പിശുക്കൻ�പോലും ഉദോരനോയി (ദോതോവോയി)ത്തീരും.

5. ഏഴു കൂട്ടർക്ക്–സപ്തമരുദ്ഗണങ്ങൾക്കു്. മരുത്തുക്കെളല്ലോവരും സമോനരൂപരോണു്.
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സൂക്തം 29.

മരീചപുത്രൻ കശ്യപ�നോ, മനു�വോ ഋഷി; ദ്വീപദോവിരോട്ട് ഛന്ദസ്സ്; വിശ്വ�ദവതകൾ

�ദവത. (മോകന്ദമജ്ഞരി)

�പോഷകെന,ങ്ങും ചരി�പ്പോൻ യുവോവു െപോൻ–

ഭൂഷ ചോർത്തുന്നു, സു�നതോെവോരോൾ! (1)

വോ�നോരിൽെവച്ചു തിളങ്ങുെമോരോൾ നിജ–

സ്ഥോനത്തിരിയ്ക്കുന്നു, �മധോയുക്തൻ! (2)

വോ�നോരിൽെവച്ചുറ�പ്പറുെമോരോളുെട

പോണിയിലു�ണ്ടോ,രിരിമ്പോമുളി! (3)

തൃക്കരംതന്നിൽ വഹിയ്ക്കുന്നതുെണ്ടോ,രോൾ

മുഷ്കരന്മോെര മുടിയ്ക്കും വജ്രം! (4)

ക്രൂരെമോരോയുധം �കെക്കോ�ണ്ടോ,നുജ്ജ്വല–

നോ�രോഗ്യദൗഷധനു,ഗ്രെനോരോൾ! (5)

കോക്കുന്നൂ മോർഗ്ഗങ്ങൾ; തസ്കരൻ�പോല�വ

�നോക്കിെവയ്ക്കുന്നൂ, നിധികെളോരോൾ! (6)

എണ്ണിയളന്നോെനോ,രോളുരുഗോതവ്യൻ,

വിണ്ണവർ മത്തോടും മൂപ്പോരുകൾ! (7)

രണ്ടു�പർ സോശ്വരോയ്ച്ചുറ്റിനടക്കുന്നു,

െതണ്ടു�വോർ�പോെലോരു െപ�ണ്ണോെടോപ്പം! (8)

രണ്ടു�പെരോറ്റമട്ടോർന്ന െപരുമോക്ക–

ളുണ്ടു, െനയ്യൂണുമോയ് വോഴ്വൂ വിണ്ണിൽ! (9)

ഉൽക്കൃഷ്ടസോമം ചമച്ചഭിപൂജിച്ച;–

രർക്കെനസ്സം�ശോഭിപ്പിച്ചോർ, ചിലർ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. ഒരോൾ–�സോമൻ.
2. ഒരോൾ–അഗ്നി. �മധോയുക്തൻ–�സ്തോതോക്കൾക്കു �മധ െകോടുക്കുന്നവൻ എന്നർ

ത്ഥം.

3. ഉറപ്പ്–യുദ്ധ�സര്യം. ഒരോളുെട–ത്വഷ്ടോവിെന്റ.
4. ഒരോൾ–ഇന്ദ്രൻ. മുഷ്കരന്മോർ–�ദ്രോഹികൾ.
5. ഒരോയുധം–പിനോകും. ആ�രോഗ്യദൗഷധൻ=ആ�രോഗ്യെത്ത െകോടുക്കുന്ന ഔഷധ

�ത്തോടുകൂടിയവൻ. ഉഗ്രൻ–ബലിഷ്ഠൻ. ഒരോൾ–രുദ്രൻ. രുദ്രെന്റ ഭിഷക്തമത്വം പ്രസി

ദ്ധം.
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6. ഒരോൾ–പുഷോവു്. തസ്കരൻ തട്ടിപ്പറിപ്പോൻ വഴികളിൽ കോവൽ നില്ക്കുകയും, നിധികൾ
(നി�ക്ഷപസ്ഥലങ്ങൾ) �നോക്കിയറിഞ്ഞു �മോഷ്ടിച്ചു കൂട്ടുകോർക്കു് െകോടുക്കുകയും െചയ്യു

മ�ല്ലോ; അതു�പോെല പുണ്യപോപമോർഗ്ഗപോലകനും, നിധികെളടുത്തു് �സ്തോതോക്കൾക്കു

നൽകുന്നവനുമോകുന്നു, പൂഷോവു്.

7. ഒരോൾ–വിഷ്ണു. ഉരുഗോതവ്യൻ=ബഹുസ്തുത്യൻ. മത്തോടും–യജമോന ദത്തമോയ �സോമം

കുടിച്ചു മത്തടിയ്ക്കുന്ന.

8. രണ്ടു�പർ–അശ്വികൾ. സോശ്വരോയ്= അശ്വസഹിതരോയി. ഒരു െപണ്ണ്–സൂര്യപുത്രി.
9. രണ്ടു�പർ–മിത്രനും വരുണനും. െനയ്യൂണുമോയ്–െനയ്യോകുന്നഹവിസ്സു ഭുജിച്ചുെകോണ്ടു്.

10. ചിലർ–അത്രികൾ.
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സൂക്തം 30.

മനു ഋഷി; ഗോയത്രിയും പുരഉഷ്ണിക്കും ബൃഹതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വിശ്വ�ദ

വതകൾ �ദവത.

�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങളുെടയിടയിൽ കുട്ടിയില്ല, കുമോരനുമില്ല: ഉള്ളതിൽെവച്ചു

മഹോന്മോരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങെളല്ലോവരും! (1)
രിപുകർശനന്മോരോയ �ദവന്മോ�ര, മനുവിന്നു യജനീയരോയ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിമൂ

ന്നു�പരും ഇപ്രകോരം സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു! (2)
ആനിങ്ങൾഞങ്ങെള കത്തരുളുവിൻ;ആനിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ;ആനിങ്ങൾ

ഞങ്ങെള �കറ്റിപ്പറയുവിൻ. മനുവി�ന്റതോയ–അച്ഛ�ന്റതോയ–വഴിയിൽനിന്നു

ഞങ്ങെള മോറ്റരുതു്; അകലെത്തയ്ക്കു നീക്കരുതു് ! (3)
�ദവന്മോ�ര,അഗ്നിമുഖരോയനിങ്ങെളല്ലോവരുംഇതിൽവരുമ�ല്ലോ;ആനിങ്ങൾ

ഞങ്ങൾക്കും �ഗോക്കൾക്കുംഅശ്വങ്ങൾക്കും വിപുലമോയസുഖം കല്പിച്ചുതരുവിൻ!(4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
3. കോത്തരുളുവിൻ–ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നു്. രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ–സമ്പത്തു് തന്നു്.

4. ഇതിൽ–ഞങ്ങളുെട യോഗത്തിൽ.
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സൂക്തം 31.

മനുഋഷി; ഗോയത്രിയുംഅനുഷ്ടുപ്പുംപംക്തിയുംപോദനിചൃത്തുംഛന്ദസ്സുകൾ; യജ്ഞ

വും യഷ്ടോവും ദമ്പതിമോരും �ദവത.

യജിച്ചവൻ വീണ്ടും യജിയ്ക്കും: പിഴിയും, പചിയ്ക്കും; ഇന്ദ്രസ്തുതിയിൽത്തെന്ന ഇച്ഛ

െവയ്ക്കും! (1)
പു�രോഡോശവും പോൽ പകർന്ന �സോമവും ശക്രന്ന് ആർ നല്കു�മോ, അവെന

തന്തിരുവടി പോപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കുകതെന്ന െചയ്യും! (2)
അവന്നുതിളങ്ങുന്ന �തർ �ദവന്മോരയച്ചുെകോടുക്കും: അവൻശത്രുബോധെയല്ലം

ശമിപ്പിച്ചു്, അഭിവൃദ്ധിയടയും! (3)
അവെന്റ ഗൃഹത്തിൽ, സന്തോനങ്ങ�ളോടും കറവ�പക്ക�ളോടും കൂടിയ ഇള വി

ടോെതനിന്നു നോളിൽനോളിൽ ചുരത്തും! (4)
�ദവന്മോ�ര, ഏതു ദംപതിമോർ ഒ�ര മന�സ്സോെട പിഴിയുകയും അരിയ്ക്കുകയും,

പതിവോയി പോൽ പകർന്നു (നൽകുകയും െചയ്യു�മോ), (5)
അവരിരുവരും ഭക്ഷ്യങ്ങൾ �നടും; ഒന്നിച്ചു് യോഗംെചയ്യും; അവർഅന്നങ്ങളിൽ

നിന്നകലുകയില്ല! (6)
അവർ �ദവന്മോരിൽ വോക്കുമോറില്ല; തിരുവുള്ളം മറയ്ക്കില്ല; മഹത്തോയ അന്നം

നി�വദിയ്ക്കും! (7)
അവരിരുവരും പുത്രന്മോ�രോടു–കുമോരന്മോ�രോടു–കൂടി, െപോന്നണിഞ്ഞു, പൂർ

ണ്ണോയുസ്സു �നടും! (8)
അവർ പ്രീതികരമോയ യജ്ഞംെകോണ്ടു �ദവകെള സുഖിപ്പിയ്ക്കും, പരിചരിയ്ക്കും,

ധനം നല്കും; നിലനില്പിന്നോയി ലിംഗം �യോനി�യോടു �ചർക്കും! (9)
ഞങ്ങൾപർവതങ്ങളുെടയും, നദികളുെടയും, (�ദവ)സഹിതനോയവിഷ്ണുവിെന്റ

യും സുഖം വരിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (10)
ധനംനല്കിതു�ലോം �പോറ്റി�പ്പോരുന്ന�സവനീയനോയപൂഷോവുസു�ഖനവെന്ന

ത്തെട്ട: മഹത്തോയ മോർഗ്ഗം �ക്ഷമം വരുത്തെട്ട! (11)
എതിരില്ലോത്ത പൂഷ�ദവെന എല്ലോവരും ശ്രദ്ധവച്ചു മതിയോംവെര സ്തുതിയ്ക്കും:

ആദി�തയന്മോരുെട (ദോനം) അനഘമോണ�ല്ലോ! (12)
മിത്രൻ,അര്യമോവു്, വരുണൻഎന്നിവർനെമ്മകോത്തരുളുമോറു, യജ്ഞമോർഗ്ഗം

സുഗമമോയിത്തീരെട്ട! (13)
നിങ്ങളിൽ മുമ്പനും, പുരുപ്രിയനും, ഒരു സുഹൃെത്തന്ന�പോെല കർമ്മസോധക

നുമോയഅഗ്നി�ദവെനഞങ്ങൾ ധനലബ്ധിയ്ക്കോയി പരിചരിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (14)
�ദവഭക്തെന്റ രഥം, ഒരു ശൂരൻ വല്ല പടയിലുെമന്ന�പോെല പോയും. യോെതോ

രു യഷ്ടോവു �ദവന്മോെര പ്രസോദിപ്പിയ്ക്കോൻ �നോക്കു�മോ, അവൻഅയഷ്ടോക്കെള കീഴ

മർത്തും! (15)
യഷ്ടോ�വ, ഭവോന്നും, പിഴിയുന്നവ�ന, ഭവോന്നും, �ദവകോമ, ഭവോന്നും ക്ഷയം

വരില്ല: യോെതോരുയഷ്ടോവു �ദവന്മോെരപ്രസോദിപ്പിയ്ക്കോൻ �നോക്കു�മോ,അവൻഅയ

ഷ്ടോക്കെള കീഴമർത്തും! (16)
യോെതോരു യഷ്ടോവു �ദവന്മോെര പ്രസോദിപ്പിയ്ക്കോൻ �നോക്കു�മോ, അവൻ അയ

ഷ്ടോക്കെള കീഴമർത്തും; അവ�നോടു കർമ്മംെകോണ്ടു്ആരുംഅടുക്കില്ല; അവന്നു �വ

റുപോ�ടോ വീതംെവ�പ്പോ സംഭവിയ്ക്കില്ല! (17)
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അവനു നല്ല വീര്യവും കുതി�ച്ചോടുന്ന കുതിരക്കൂട്ടവും �കവരും; യെതോരു

യഷ്ടോവു �ദവന്മോെര പ്രസോദിപ്പിപ്പോൻ �നോക്കു�മോ, അവൻഅയഷ്ടോക്കെള കീഴമർ

ത്തും! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
1. വീണ്ടും യജിയ്ക്കും–�ദവന്മോരിൽനിന്നു ധനം കിട്ടുകയോൽ. പിഴിയും–�സോമം. പചിയ്ക്കും–

പശുപൂ�രോഡോശോദി.

4. ഇള–�ഗോ�ദവത. ചുരത്തും–സന്തോനങ്ങെളയും കറവ�പ്പക്കെളയും െകോടുക്കും.

7. വോക്കു മോറില്ല–ഹവിസ്സു നല്കോെമന്നു �നർന്നിട്ടു, നല്കോതിരിയ്ക്കില്ല. തിരുവുള്ളം (നിങ്ങളു

െട പ്രസോദം) മറയ്ക്കില്ല; �നെരമറിച്ചു, െവളിവിൽ സ്തുതിയ്ക്കും.

8. കുമോരന്മോർ–പതിനോ�റോളം വയസ്സു െചന്ന ഉണ്ണികൾ.

9. ധനം നല്കും–ദോന�യോഗ്യർക്ക്. നിലനില്പ്–വംശസ്ഥിതി, സന്തോനോഭിവൃദ്ധി.

10. പർവതങ്ങളുെട സുഖംസ്ഥിരത; നദികളുെട സുഖം തീരത്തു മുനികളുെടയും മറ്റും ജപോ

നുഷ്ഠോനം; വിഷ്ണുവിെന്റ സുഖം ശത്രുവധം.

11. മോർഗ്ഗം–പൂഷോവു വന്നോൽ, മോർഗ്ഗം �ക്ഷമകരമോയി!
14. �ദവന്മോ�രോടു പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

15. അയഷ്ടോക്കൾ–യജ്ഞംെചയ്യോത്തവർ.

16. പിഴിയുന്നവർ–�സോമം.
17. �വറുപോട്–സ്വസ്ഥോനവി�യോഗം. വീതംെവപ്പ്–പുത്രോദികളുമോയി സ്വത്തു ഭോഗിയ്ക്കൽ.

രണ്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 32.

കണ്വ�ഗോത്രൻ �മധോതിഥി ഋഷി: ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഋജീഷയുതനോമിന്ദ്രൻ �സോമത്തോൽ മത്തുദിയ്ക്ക�വ

െചയ്തുെവച്ചവെയപ്പോടിവോഴ്ത്തുവിൻ, നിങ്ങൾ കണ്വ�ര: (1)

സൃബിന്ദൻ, പിപ്രുവും, ദോസ, നനർശനി, മഹീശൂവൻ

ഇവെരെക്കോന്നുവ�ല്ലോ, നീെരോഴുക്കോനുഗ്രനോമിവൻ! (2)

തടുക്കുന്ന െപരുംകോർതന്നിടം കുത്തിെപ്പോളിയ്ക്ക, നീ:

കല്പിച്ചുകോണിയ്ക്കണ,െമോന്നിന്ദ്ര, നീയപ്പരോക്രമം! (3)

�കൾപ്പോൻ, നിങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ, തണ്ണീർക്കഭൂെത്തയോവിധം

വിളിയ്ക്കുവൻ, നല്ലണകളുള്ള വിക്രമവോെനഞോൻ! (4)

ഒരൻപു �തോന്നിയോൽശ്ശൂര, �ഗോതുരംഗെത്തോഴുത്തുനീ

തുറന്നരുളു�മ, �സോമ�യോഗ്യർക്കു പുരി�പോല�വ! (5)

എൻവോഴ്ത്തലിൽത്തോൻ നീരിൽത്തോനിമ്പംെകോൾവവെനങ്കിൽ, നീ

ഭക്ഷ്യവും തരു�വോെനങ്കിൽ, ദ്ദുരോൽ വരിക, സോന്നനോയ് ! (6)

നിെന്നസ്തുതിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ; ഞങ്ങളിന്ദ്ര, നുതിപ്രിയ:

�സോമം നുകരുവോ�നോ, നീയോ�മോദിപ്പിയ്ക്കുെക,ങ്ങെള! (7)

ഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവന്നോലു,മക്ഷയോന്നം ര�സന നീ:

മഘവോ�വ, തിരുവടിയ്ക്കുണ്ട�ല്ലോ, വളെരദ്ധനം! (8)

അശ്വെത്തയും �ഗോവിെനയും െപോന്നുെമങ്ങൾക്കുനല്ക, നീ:

സമൃദ്ധരോയ്ബ്ഭവിയ്ക്കോവൂ, ഞങ്ങളന്നങ്ങളോലു�മ! (9)

തോങ്ങോൻ തൃ�ക്കകൾ നീട്ടുന്ന വിപുലസ്തവനോർഹെന,

കോക്കോൻ തക്കതനുഷ്ഠിയ്ക്കു�ന്നോെനഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കു�വോം! (10)

അവിടുന്നടരിൽ ബ്ഭൂരികർമ്മോവ,തതു െചയ്യു�വോൻ,

വൃത്രോന്തകൻ, സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നോർക്കരുസമ്പത്തു െവച്ചവൻ! (11)

അശ്ശക്രനിന്ദ്രൻ ദോതോവു ശക്തരോക്കെട്ട, നെമ്മയും;

അടയ്ക്ക�ട്ട, പഴുതുകെളല്ലോരക്ഷകളോലു�മ! (12)

ആർസമ്പത്തു ഭരിയ്ക്കു�ന്നോൻ, മഹോൻ ശുഭസമോപനൻ,

പിഴി�വോനു സഖോവോരോ,യിന്ദ്രന്നോയ് നിങ്ങൾ പോടുവിൻ: (13)

നിയന്തോവു, മഹോൻ, �പോരിൽസ്ഥിര,നന്നമടക്കു�വോൻ,

ബലത്തോൽത്തന്തിരുവടി ബഹുസ്വത്തിന്നധീശ്വരൻ! (14)

അവെന്റ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കില്ല, �മലോളിയോെയോരോൾ;

അവന്നൗദോര്യമിെല്ലന്നു മിണ്ടി�പ്പോകിെല്ലോരുത്തനും! (15)

ഭൂജിയ്ക്കുവോനോയ്പ്പിഴിയും ബ്രോഹ്മണർക്കില്ലതോൻ, കടം;

വിത്തം വളെരയില്ലോത്ത മർത്ത്യൻ �സോമം കുടിച്ചിടോ! (16)

സ്തുത്യ�ന്ന പോടുവിൻ, ചോ�ര; സ്തുത്യ�ന്ന െചോല്പിനുക്ഥവും;
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സ്തുത്യന്നുതെന്നയർപ്പിപ്പിൻ നിങ്ങളോഹുതിവസ്തവും! (17)

നൂറുമോയിരവും�പെര സ്തുത്യനിന്ദ്രൻ പിളർത്തു�മ;

എതിരില്ലോത്തബലവോൻ യജ്വോക്കെള വളർത്തു�മ! (18)

ഇന്ദ്ര, മർത്ത്യെന്റയന്നത്തോലമ�റത്തുകഴിയ്ക്ക, നീ;

�സോമം കുടിയ്ക്കയുംെചയ്ക, സമോഹ്വോതവ്യനോം ഭവോൻ! (19)

കോവപ്പയ്യിനോൽ �മടിച്ചതും, തണ്ണീർ പകർന്നതും,

നി�ന്റതുമോമി�സ്സോമെത്തനുകർന്നരുളുകി,ന്ദ്ര, നീ! (20)

െചോടിച്ചു പിഴിയു�ന്നോെന,യു�ദ�ശ പിഴി�വോെനയും

കടന്നു�പോരുക: നുകർന്നരുൾകീ,ത്തന്നനീർ ഭവോൻ! (21)

മൂന്നിടത്തും വരണ�മ, ദൂരോൽ: പഞ്ചജനങ്ങെള

കടന്നു �പോന്നുെകോണ്ടോലും, സ്തവനം �കട്ടറിഞ്ഞനീ! (22)

െപോഴിയ്ക്ക, സൂര്യൻ കതിർ�പോ;െലെന്റ െചോല്ലുകെളോപ്പ�മ

നിങ്കെലത്തെട്ട, തണ്ണീർകൾ നിമ്നസ്ഥോനത്തു�പോല�വ! (23)

അധ്വ�ര്യോ, നീ സുഹനുവോം വീരന്നോയ്പ്പകരൂ,ദ്രുതം:

െകോണ്ടുവന്നീടുക, പിഴിഞ്ഞുള്ള �സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ. (24)

ഇവൻ നീർക്കോയ് മുകിൽ പിളർത്തംഭസ്സി�ങ്ങോെട്ടോഴുക്കിനോൻ;

�പക്കളിൽപ്പക്വമോയുള്ളപോലും നിർത്തീടിനോനിവൻ! (25)

�ത�ജോയുധൻ വൃത്രെനയുമൗർണ്ണവോഭെനയും സ്വയം

അഹീശുവെനയും െകോന്നോൻ; �മഘം മഞ്ഞോൽപ്പിളർത്തിനോൻ! (26)

െചറുത്തുനിന്നുഗ്രെനവൻ കീഴമർത്തുകടന്നു�പോം;

പോടുവിൻ, നിങ്ങളവെനപ്പറ്റി�ദ്ദവോപ്തമോം സ്തവം! (27)

ഈയിന്ദ്രൻ, �സോമപോനത്തോെലോരു മത്തുപിടിയ്ക്ക�വ

െവളിെപ്പടുത്തിനോന�ല്ലോ, കർമ്മെമല്ലോമമർത്ത്യരിൽ! (28)

ഒപ്പ�മ മത്തുെകോള്ളുന്നോെപ്പോൻ�കസരഹരിദ്വയം

ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടു�പോര�ട്ട, ഹിതമോമന്നമുണ്ണുവോൻ! (29)

യജ്ഞപ്രിയർ പുകഴ്ത്തി�പ്പോരുന്നോ ഹരികളങ്ങെയ

ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടുവരു�മ, �സോമമുണ്ണോൻ പുരുസ്തുത! (30)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
1. കണ്വൻ–കണ്വ�ഗോത്രർ.
2. സൃബിന്ദൻ മുതൽ അഞ്ചു�പരും അസുരന്മോരോകുന്നു. നീെരോഴുക്കോൻ–മഴെപയ്യോൻ.

ഉഗ്രൻ–�തജസ്വി.

3. തടുക്കുന്ന–െവള്ളം പുറെത്തയ്ക്കു വിടോത്ത.

4. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: �കൾക്കോൻ–സ്തുതികൾ. തണ്ണീർക്കഭ്രെത്തയോംവിധം–െവള്ളംകി

ട്ടോൻ �മഘെത്തഎന്ന�പോെല. അണകൾ = അണക്കടകൾ.
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5. ഇന്ദ്ര�നോടു �നരിട്ട്: �സോമ�യോഗ്യർ–യജമോനന്മോർ.
6. എെന്റസ്തുതിയി�ലോ, നീരി�ലോ (�സോമരസത്തി�ലോ). ദൂരോൽ = അകലത്തുനിന്നു്. സോ

ന്നനോയ്–അന്ന�ത്തോടുകൂടി.

8. ര�സന–പ്രീതി�യോെട.
10. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: തോങ്ങോൻ–�ലോകെത്ത. വിപുലസ്തവനോർഹൻ–വലിയ സ്തുതിയ്ക്കർ

ഹൻ. വിളിയ്ക്കു�വോം–വിളിയ്ക്കുന്നു.

11. അതത്–ശത്രുവധോദി. സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നോർക്ക്–�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടുപ്പോൻ.

12. പഴുതുകൾ–ആപൽപ്ര�വശദ്വോരങ്ങൾ.
13. ശുഭസമോപനൻ–കർമ്മെത്ത ശുഭമോംവണ്ണം അവസോനിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. ഇന്ദ്രനോയ്–

ഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചു്.

14. അടക്കു�വോൻ–അധീനമോക്കുന്നവൻ.
16. കടം–�ദവകൾക്കു വീ�ട്ടണ്ടുന്ന ഋണം. �സോമം കുടിച്ചിടോ–ബഹുധനവ്യയംെകോ�ണ്ട

�സോമയോഗം സോധ്യമോകൂ.

17. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: സ്തുത്യ�ന്ന–സ്തുത്യനോയ ഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചുതെന്ന. പോടുവിൻ–സോമം.
ഉത്തരോർദ്ധം അധ്വര്യുക്ക�ളോടു്: ആഹുതിവസ്തു–ഹവിസ്സ്.

18. �പെര–ശത്രുക്കെള.
19. സമോഹ്വോതവ്യൻ=വഴി�പോെല വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ.
20. കറവപ്പയ്യിനോൽ–ഒരു കറവപ്പയ്യിെന വിലയോയിെക്കോടുത്തു്. നി�ന്റതു്–ഭവോന്നോയി

െവയ്ക്കെപ്പട്ടതു്.

21. െചോടിച്ചു–�ക്രോധ�ത്തോെട. അ�ദ�ശ–െകോള്ളരുതോ�ത്തടത്തു്. കടന്നു�പോരുക–

അവരുെട അടുക്കൽ നില്ക്കരുതു്. ഈത്തന്ന നീർ–ഞങ്ങൾ തക്കസ്ഥലത്തുെവച്ചു പി

ഴിഞ്ഞുതന്നഈ�സോമരസം.

22. മൂന്നിടത്തും–മുമ്പിലും പിമ്പിലും പോർശ്വത്തിലും. സ്തവനംഞങ്ങളുെട സ്തുതി.

23. സൂര്യൻ രശ്മി െപോഴിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, ഭവോൻ എനിയ്ക്കു ധനം െപോഴിച്ചോലും. െചോല്ലുകൾ
–സ്തുതികൾ. നിമ്നസ്ഥോനം=തോ�ന്നടം.

24. സുഹനു=നല്ലഅണക്കടകളുള്ളവൻ. പകരൂ–പോത്രത്തിൽ കുടിയ്ക്കുവോൻ–ഇന്ദ്രന്ന്.

25. നീർക്കോയ്–െവള്ളത്തിന്നു�വണ്ടി. അംഭസ്സ്–ജലം.

26. �ത�ജോയുതൻ–�തജസ്വിയോയ ഇന്ദ്രൻ. ഔർണ്ണവോഭനും അഹീശുവനും അസുരന്മോര
�ത്ര.

27. ഉദ്  ഗോതോക്ക�ളോടു്: കീഴമർത്തുക–ശത്രുക്കെള. അവെന–ആ ഇന്ദ്രെന. �ദവോപ്തം–

�ദവപ്രസോദത്തോൽ കിട്ടിയതു്.

29. െപോൻ�കസരഹരിദ്വയം=കനകകുഞ്ചി�രോമങ്ങളുള്ള രണ്ടു ഹരികൾ. െകോണ്ടു�പോര

െട്ട–ഇന്ദ്രെന. അന്നം–�സോമരസം.

30. യജ്ഞപ്രിയർ–യഷ്ടോക്കൾ.
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സൂക്തം 33.

കണ്വ�ഗോത്രൻ �മധ്യോതിഥി ഋഷി; ബൃഹതിയും ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സു

കൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

വൃത്രഹന്തോ�വ, പിഴിഞ്ഞഞങ്ങൾ ഭവോങ്കൽ, തണ്ണീരുകൾ �പോെല (അണയു

ന്നു); �സ്തോതോക്കളും ദർഭ മുറിച്ചു, �സോമനീരരിച്ചു ഭവോെന പര്യുപോസിയ്ക്കുന്നു. (1)
വ�സോ, �നതോക്കൾ �സോമം പിഴിഞ്ഞ്, അങ്ങെയ പുറെപ്പടുവിയ്ക്കോൻ ഉക്ഥ

ങ്ങൾ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നു: ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു നീരിന്നു ദോഹിച്ചുെകോണ്ടു്, ഒരു മുക്രയിടുന്ന കോള

�പോെലഎ�പ്പോൾസ്ഥോനത്തുവെന്നത്തും? (2)
ധൃ�ഷ്ണോ, ഒരോയിരം കൂസലില്ലോത്തഅന്നം കണ്വന്മോർക്കു തിരിക: കോഴ്ച െതളി

ഞ്ഞ മഘവോ�വ, മഞ്ഞച്ചഅന്നവും �ഗോക്കെളയും ഞങ്ങൾ ഭവോ�നോടു ശീഘ്രം യോ

ചിയ്ക്കുന്നു! (3)
�മധ്യോതി�ഥ, നീ �സോമം കുടിയ്ക്കുക, അതിെന്റ മത്തിൽ ഇന്ദ്രെനപ്പറ്റി പോടുക:

െപോന്നിൻ �തരിൽ ഇരുഹരികെള പൂട്ടുന്നവനും, പിഴിഞ്ഞോൻ തുണയ്ക്കുന്നവനുമോണ

�ല്ലോ,ഈ വജ്രി! (4)
നല്ല ഇടംവലം�കകളുള്ളവൻ,ഈശ്വരൻ, �ശോഭനപ്രജ്ഞൻ, ആയിരം െച

യ്തവൻ,ബഹുധനൻ, പുരികൾപിളർത്തവൻ,സുസ്ഥിരൻ–ഇപ്രകോരമുള്ളഇന്ദ്രെന

ഞങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (5)
ധർഷകൻ, എതിർക്കെപ്പടോത്തവൻ, പടകളിൽ പയറ്റിയവൻ, സമ്പ�ത്തറി

യവൻ, പിഴിയിയ്ക്കുന്നവൻ–ഇപ്രകോരമുള്ള പുരുസ്തുതൻ കർമ്മശക്തന്ന് ഒരു പയ്യു

�പോെലയോണു് ! (6)
പിഴിഞ്ഞോൽ ഒപ്പം കുടിയ്ക്കുന്നതന്തിരുവടിെയആരറിയും? എെന്തോരന്നം തിരു

വയറ്റിലോക്കും? നല്ല അണക്കടയുള്ള അവിടുന്നു �സോമത്തിെന്റ മത്തിൽ പുരികൾ

ബ�ലന പിളർത്തും! (7)
മോറ്റോെന�ത്തടുന്ന മതംഗജം മദനീെരന്ന�പോെല, തോൻ വളെരയിടങ്ങളിൽ

മത്തുെകോള്ളും. അങ്ങെയഅരും പിടിച്ചുനിർത്തില്ല: �സോമത്തിന്നു വരിക, െക�ല്പോ

െട ചുറ്റിനടക്കുന്ന മോഹോനോണ�ല്ലോ അവിടുന്നു് ! (8)
യോെതോരുഗ്രൻ ദുസ്തരനോയി, ഉറ�പ്പോ�ട, �പോരിന്നു �കോപ്പണിയു�മോ;ആ മഘ

വോവോയ ഇന്ദ്രൻ �സ്തോതോവിെന്റ വിളി �കട്ടോൽ വിട്ടു�പോകില്ല, വരും! (9)
ഉഗ്ര, തീർച്ചയോയും ഭവോൻ ഇങ്ങെന വർഷിയ്ക്കും; വൃഷോക്കളോൽ ഞങ്ങളിൽ

എത്തിയ്ക്കെപ്പടും. ദൂരത്തു വൃഷോെവന്നു �കൾവിെപ്പട്ടവനോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ; ചോരത്തും

വൃഷോെവന്നു വിശ്രുതൻതെന്ന! (10)
മഘവോ�വ, ഭവോെന്റ കടിഞ്ഞോണുകൾ വൃഷോക്കളോണു്; െപോന്നിൻചമ്മട്ടി വൃ

ഷോവോണു്; പള്ളി�ത്തർ വൃഷോവോണു്; ഹരികൾ വൃഷോക്കളോണു്; ശതക്ര�തോ, ഭവോ

നും വൃഷോവോണു് ! (11)
വൃഷോ�വ,അങ്ങയ്ക്കോയിപിഴിയുന്നവൻവൃഷോവോയിപിഴിയെട്ട: ഋജീഷിൻ, െകോ

ണ്ടുവന്നോലും. ഹരികളുെട മുന്നിൽ നില്ക്കുന്നവ�ന, അങ്ങയ്ക്കോയി വൃഷോവു വൃഷോവിെന

െവള്ളത്തിലിട്ടിരിയ്ക്കുന്നു! (12)
ഇന്ദ്ര, മഹോബല, അങ്ങ് �സോമമധു നുകരോൻ വന്നോലും: (വരോഞ്ഞോൽ) സു

കർമ്മോവോയ മഘവോവു സ്തുതികളും �സ്തോത്രങ്ങളും ശസ്ത്രങ്ങളും �ന�ര �കൾക്കില്ല

�ല്ലോ! (13)
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വൃത്രഘ്ന, ശതക്ര�തോ, �തരിലിരിയ്ക്കുന്ന സ്വോമിയോയ ഭവോെന �തർക്കുതിരകൾ

അന്യസവനങ്ങെളത്തള്ളി, ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടു�പോരെട്ട! (14)
മഹോമഹ, അവിടുന്നുഞങ്ങളുെട തു�ലോം അടുത്ത �സ്തോത്രം ഉൾെക്കോണ്ടോലും:

തിളങ്ങുന്നവ�ന, �സോമപോയിൻ, അങ്ങയുെട മത്തിന്നോയി ഞങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞതു്

ഏറ്റവും സുഖമുളവോക്കെട്ട! (15)
ആർ നെമ്മ നയിച്ചു�പോന്നു�വോ, ആ വീരന്നു നിെന്ന�യോ എെന്ന�യോ അന്യ

െന�യോ ശോസിയ്ക്കുന്നതുപ്രിയമല്ല! (16)
ഇന്ദ്രൻതെന്ന അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു:–‘സ്ത്രീയുെട മനസ്സ് അടക്കിനിർത്തോവു

ന്നതല്ല.’ ബുദ്ധിയ്ക്കു കനമിെല്ലന്നും പറയുകയുണ്ടോയി! (17)
അശ്വങ്ങളും മത്തിന്നോയി നടെകോള്ളു�മ്പോൾ രെണ്ടണ്ണം �ചർന്നോണു്, വൃഷോ

വിെന്റ �തർ വലിയ്ക്കുന്നതു്; ഇത്ര�മലുണ്ടു, കനം! (18)
‘നീ കീ�ഴ്പോട്ടു �നോക്കൂ, �മ�ല്പോട്ടരുതു് കോലടികൾ �ചർത്തുവയ്ക്കുക. നിെന്റ

കണങ്കോലുകൾ കോണെപ്പടരുതു്: ഒരു ബ്രോഹ്മണനോയിരുന്ന നീ െപണ്ണോയി�പ്പോയ

�ല്ലോ!’ (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. തണ്ണീരുകൾ തോ�ന്നടെത്തന്ന�പോെല. പര്യപോസിയ്ക്കുന്നു=സമീപിയ്ക്കുന്നു.

2. നീരിന്നുദോഹിച്ചുെകോണ്ട്–�സോമനീരിൽതൃഷ്ണ�യോെട. സ്ഥോനത്തുള്ള–യജ്ഞസദനത്തിൽ.

3. കൂസലില്ലോത്ത–നിർഭയമോയ.

4. ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു.

5. ആയിരം–അസംഖ്യകർമ്മങ്ങൾ. സുസ്ഥിരൻ–കർമ്മങ്ങളിൽ.

6. പയ്യുപോൽെകോടുക്കുന്നതു�പോെല, ഇന്ദ്രൻകർമ്മശക്തന്നു് (യഷ്ടോവിന്നു് )അഭീഷ്ടങ്ങൾ

നല്കും.

7. ഒപ്പം–ഋത്വി�ക്കോടുകൂടി. എെന്തോരന്നം തിരുവയറ്റിലോക്കും–എെന്തോരന്നമോയിരിയ്ക്കും,
അവിെടയ്ക്കു പ്രിയം? പുരികൾ–അസുരനഗരികൾ.

8. മതംഗജം=ആന. തോൻ=ഇന്ദ്രൻ. അടുത്തവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി;

9. പ�രോ�ക്ഷോക്തി.

10. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: വർഷിയ്ക്കും–അഭീഷ്ടങ്ങെള. വൃഷോക്കൾ–യുവോശ്വങ്ങൾ.

11. എല്ലോ വൃഷശബ്ദത്തിന്നും, വർഷി എന്നുതെന്നയോണർത്ഥം.

12. െകോണ്ടുവന്നോലും–ഞങ്ങൾക്കു ധനം. വൃഷോവ്—പിഴിയുന്നവൻ. വൃഷോവിെന–

�സോമെത്ത.

13. രണ്ടോംവോക്യം പ�രോക്ഷം:ശസ്ത്രങ്ങൾ–ഉക്ഥങ്ങൾ.
15. മഹോമഹ–മഹോന്മോരിൽെവച്ചു മഹോ�ന.
16. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ശോസിയ്ക്കുന്നതുപ്രിയമല്ല–രക്ഷിയ്ക്കുന്ന�ത പ്രിയമോകൂ.

17. �മധ്യോതിഥിയ്ക്കു ധനം െകോടുത്തു�പോന്ന പ്ര�യോഗപുത്രൻ ആസംഗൻ പുരുഷത്വം വിട്ടു

സ്ത്രീയോയി�പ്പോയി. അ�പ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതോണു്,ഈ ഋക്കിെല വിഷയം.

18. മത്തിന്നോയി–�സോമം കുടിപ്പോൻ.
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19. സ്ത്രീയോയിത്തീർന്ന പ്ര�യോഗപുത്ര�നോടു് ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതു്. �ചർത്തുെവയ്ക്കുക–

പുരുഷെന�പ്പോെല അകത്തി െവയ്ക്കരുതു്. കോണെപ്പടരുതു്–കണങ്കോലുകൾ മറയത്ത

ക്കവണ്ണം �വണം, വസ്ത്രമുടുക്കുക.
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സൂക്തം 34.

കണ്വ�ഗോത്രൻ നീപോതിഥി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദ

വത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോെല)

ഇന്ദ്ര, കണ്വെന്റ നൽസ്തുതി �കൾപ്പോൻ

വന്നോലും, ഹരിയുക്തനോയ്;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (1)

ഉച്ചത്തിൽ വിളിെച്ചത്തിയ്ക്ക, നിെന്ന–

യിച്ചതകല്ലു �സോമിയോയ്;

വിൺഭരി�പ്പോെന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണി�ലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (2)

ആകമ്പിപ്പിപ്പതുണ്ടി,തിെന്റ ചു–

റ്റോ,ടിെനെച്ചന്നോ�യ്പോല�വ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ,നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (3)

അങ്ങെയ വിളിയ്ക്കുന്നു, കണ്വന്മോ–

രിങ്ങന്നോപ്തിയ്ക്കും, രക്ഷയ്ക്കും;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ,നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (4)

വോയുവിെന്നന്ന�പോ�ല, മുമ്പുണ്മോ–

നോയങ്ങ�യ്ക്കകോം, �സോമം ഞോൻ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (5)

എങ്ങളിൽ വരിെകോ,െക്കത്തോങ്ങുന്ന

വിൺകുടുംബി നീ രക്ഷിപ്പോൻ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (6)

എങ്ങളിൽ വരിെക,ണ്ണോസ്വത്തുള്ള

തുംഗധീ ലക്ഷരക്ഷൻ നീ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന; ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (7)

മർത്ത്യസ്ഥപിതൻ �ഹോതോവു,മ്പരിൽ

സ്തുത്യൻ വരുത്തുകങ്ങെയ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (8)

എത്തിയ്ക്ക, നിെന്നദ്ദർപ്പഘ്നോശ്വങ്ങൾ,

പത്രം പരുന്തിെന�പ്പോ�ല;
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വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (9)

സ്വോമിൻ, സർവത്ര വന്നോലും, സ്വോഹോ

�സോമം കുടിപ്പോനോയ്ബ്ഭവോൻ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (10)

ഇങ്ങുക്ഥം �കൾപ്പോൻ വന്നോലും, ഭവോ–

െനങ്ങെള�ത്തോഷിപ്പിച്ചോലും;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (11)

ഒറ്റമെട്ടോക്കുമശ്വങ്ങളുമോയ്–

പ്പുഷ്ടോശ്വ, വരിെകങ്ങളിൽ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (12)

വന്നോലും, ഭവോൻ പർവതങ്ങളിൽ

നിന്നും വോനിങ്കൽനിന്നു�മ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (13)

ആയിരമശ്വ�ഗോക്കെളഞങ്ങൾ–

ക്കോയരുളുക, ശൂര, നീ;

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (14)

ആയിരം, പതിനോയിരം, നൂറു–

മോയോനയിയ്ക്ക, ഞങ്ങൾക്കോയ്

വിൺഭരി�പ്പോ�ന, ദീപ്തഹവ്യ, നീ

വിണ്ണിെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുക! (15)

ആയിരം വസു�രോചിസ്സുകളോ–

മീയുള്ളവരുമിന്ദ്രനും

�കെക്കോണ്ടുവ�ല്ലോ, നോല്കോലികെള–

യൂക്കോളും തുരഗങ്ങെള; (16)

�ന�ര നടന്നു പോെഞ്ഞോഴുകുമോ

മോരു�തോപമ�വഗികൾ

സൂരെന�പ്പോെല സം�ശോഭിയ്ക്കുന്നു,

പോരം പടർന്ന �തജസ്സോൽ! (17)

�തരുരുളിെനശ്ശീഘ്രം വലിച്ചു-

�പോരുമത്തുരഗങ്ങെള

ആരണ്യഭൂവിൽ െവച്ച�ല്ലോ വോങ്ങീ,

പോരോവതങ്കൽനിന്നുഞോൻ! (18)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. ദീപ്തഹവ്യ–തിളങ്ങുന്നഹവി�സ്സോടുകൂടിയവ�ന. എഴുന്നള്ളുക–ഹവിസ്സു ഭക്ഷിച്ചിട്ടു, തി

രി�യ �പോെയ്ക്കോള്ളുക.

2. ചതകല്ലു്–അമ്മിക്കുഴ. ചതയ്ക്കു�മ്പോഴെത്ത ഒച്ചതെന്ന, വിളി. �സോമി=�സോമ�ത്തോടു

കൂടിയതു്.

3. ഇതിെന്റ, (അമ്മിക്കുഴയുെട)ചുറ്റ് (ചതയ്ക്കുന്നഭോഗം)ആകമ്പിപ്പിപ്പതുണ്ടു്–�സോമലതെയ
ഇളക്കുന്നുണ്ടു്. ആടിെന–െചന്നോയിെന കണ്ടോൽ ആട് ആകമ്പിയ്ക്കു (�പടിച്ചു വിറയ്ക്കു)

മ�ല്ലോ.

4. ഇങ്ങ്–യജ്ഞത്തിൽ.

5. വോയുവിന്ന�ത്ര, യോഗത്തിൽആദ്യം �സോമം.

6. ഒെക്ക–ജഗെത്തല്ലോം. വിൺകുടുംബി–സ്വർഗ്ഗത്തിെല ഗൃഹസ്ഥൻ.

7. എണ്ണോസ്വത്ത്=അസംഖ്യധനം. തുംഗധീ=മഹോമതി. ലക്ഷരക്ഷൻ–വളെര വളെര

രക്ഷകളുള്ളവൻ.

8. മർത്ത്യസ്ഥോപിതൻ–മനുഷ്യരോൽ ഗൃഹത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. ഉമ്പരിൽ–

�ദവന്മോരിൽെവച്ചു സ്തുത്യനോയ �ഹോതോവു് (�ദവ�ഹോതരോയ അഗ്നി) അങ്ങെയ ഇവി

െട വരുത്തെട്ട.

9. ദർപ്പഘ്നോശ്വങ്ങൾ–ശത്രുഗർവു നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഹരികൾ. പത്രം=ചിറകു്. ചിറകുകൾ

പരുന്തിെനെയന്ന�പോെല, രണ്ടുഹരികൾ നിെന്നഎത്തിയ്ക്ക–െകോണ്ടുവരെട്ട.

12. ഒറ്റമെട്ടോക്കും–ഏകരൂപങ്ങളോയ. പുഷ്ടോശ്വ–അശ്വങ്ങെള �പോറ്റുന്നവ�ന.
14. അരുളുക–കല്പിച്ചുതന്നോലും.
15. ആനയിയ്ക്ക–അഭീഷ്ടവസ്തുക്കൾ െകോണ്ടുവന്നോലും.
16. വസു�രോചിസ്സുകളോയ, അംഗി�രോ�ഗോത്രരോയ, ഈയുള്ളവർ (ഞങ്ങൾ) ആയിരം�പ

രും, ഞങ്ങളുെട �നതോവോയ ഇന്ദ്രനും പോരോവതങ്കൽനിന്നു തുരഗങ്ങെള സ്വീകരിച്ചു.

17. പോെഞ്ഞോഴുകും–ജലപ്രവോഹസോദൃശ്യം ധ്വനിയ്ക്കുന്നു. ആ മോരു�തോപമ�വഗികൾ–

കോറ്റിെനോത്ത �വഗമുള്ള തുരഗങ്ങൾ. സൂരൻ=സൂര്യൻ.

18. ആരണ്യഭൂവ്=വനപ്ര�ദശം പോരോവതൻ–ഒരു രോജോവു്. ഞോൻ–ഞങ്ങൾ ആയിരം
�പർ.
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സൂക്തം 35.

അത്രി�ഗോത്രൻ ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ഉപരോഷ്ട്ര�ജ്ജ്യോതിസ്സും പംക്തിയും മഹോബൃഹ

തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

അശ്വിക�ള, അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, വിഷ്ണു, ആദിത്യർ, രുദ്രർ, വസുക്കൾ

എന്നിവ�രോെടോന്നിച്ചു്, ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടുംകൂടി നിങ്ങൾ �സോമം കുടിയ്ക്കു

വിൻ! (1)
ബലവോന്മോരോയ അശ്വിക�ള, എല്ലോ പ്രജ്ഞക�ളോടും ഭുവന�ത്തോടും വിണ്ണി

�നോടും മന്നി�നോടും മലക�ളോടുെമോന്നിച്ചു്, ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടുംകൂടി നിങ്ങൾ

�സോമം കുടിയ്കുവിൻ! (2)
അശ്വിക�ള, മുപ്പത്തിമൂന്നു �ദവക�ളോെടല്ലോവ�രോടും തണ്ണീരുക�ളോടും മരുത്തു

ക്ക�ളോടും ഭൃഗുക്ക�ളോടുെമോന്നിച്ചു്, ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടുംകൂടി നിങ്ങൾ ഇവിെട

�സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (3)
അശ്വി�ദവന്മോ�ര, യജ്ഞത്തിൽ വരുവിൻ: എെന്റ വിളി �കൾക്കുവിൻ: ഇവി

െട എല്ലോസ്സവനങ്ങളിലും സന്നിഹിതരോകുവിൻ. ഉഷസ്സി�ന്നോടും സൂര്യ�നോടും കൂടി

നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടു വരുവിൻ! (4)
അശ്വി�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ, രണ്ടു യുവോക്കന്മോർ കന്യകമോരുെട വിളിെയന്ന

�പോെല, ഇവിെട �സ്തോത്രം �കൾക്കുവിൻ: എല്ലോസ്സവനങ്ങളിലും സന്നിഹിതരോ

കുവിൻ; ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടുംകൂടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവരു

വിൻ! (5)
അശ്വി�ദവന്മോ�ര, സ്തുതി �കൾക്കുവിൻ, യജ്ഞത്തിൽ വരുവിൻ. ഇവിെട

എല്ലോസ്സവനങ്ങളിലും സന്നിഹിതരോകുവിൻ; ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടുംകൂടി നി

ങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു് അന്നം െകോണ്ടുവരുവിൻ! (6)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ െവള്ളത്തിൽ രണ്ടു ഹോരിദ്രവങ്ങൾ �പോെലയും രണ്ടു

�പോത്തുകൾ�പോെലയും �സോമനീരിൽ അണയോറുണ്ട�ല്ലോ; ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ

�നോടുംകൂടി നിങ്ങൾ മൂന്നു വഴിയ്ക്കു വരുവിൻ! (7)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ, രണ്ടു ഹംസങ്ങൾ�പോെലയും രണ്ടു വഴി�പോക്കർ�പോ

െലയും രണ്ടു �പോത്തുകൾ�പോെലയും �സോമനീരിൽ പറന്നണയോറുണ്ട�ല്ലോ; ഉഷ

സ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടും കൂടി നിങ്ങൾ മൂന്നു വഴിയ്ക്കു വരുവിൻ! (8)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഹവിർദ്ദോവിന്നു�വണ്ടി, രണ്ടു പരുന്തുകൾ�പോെലയും

രണ്ടു�പോത്തുകൾ�പോെലയും �സോമനീരിൽ പറന്നണയോറുണ്ട�ല്ലോ; ഉഷസ്സി�നോടും

സൂര്യ�നോടുംകൂടി നിങ്ങൾ മൂന്നു വഴിയ്ക്കു വരുവിൻ! (9)
അശ്വിക�ള, കുടിയ്ക്കുവിൻ, തൃപ്തിെപ്പടുവിൻ, വരുവിൻ. ഞങ്ങളിൽസന്തതി നില

നിർത്തുവിൻ, സമ്പത്തുനിലനിർത്തുവിൻ, ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടുംകൂടി നിങ്ങൾ

ബലവും നിലനിർത്തുവിൻ! (10)
അശ്വിക�ള ജയിയ്ക്കുവിൻ; �സ്തോതോക്കെള രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ. ഞങ്ങളിൽ സന്തതി

നിലനിർത്തുവിൻ, സമ്പത്തും നിലനിർത്തുവിൻ, ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടുംകൂടി നി

ങ്ങൾബലവും നിലനിർത്തുവിൻ! (11)
അശ്വിക�ള, ശത്രുക്കെള െകോല്ലുവിൻ, മിത്രങ്ങളിൽ െചല്ലുവിൻ. ഞങ്ങളിൽ

സന്തതി നിലനിർത്തുവിൻ, സമ്പത്തും നിലനിർത്തുവിൻ, ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോ

ടുംകൂടി നിങ്ങൾബലവും നിലനിർത്തുവിൻ! (12)
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അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ മിത്രോവരുണന്മോ�രോടും ധർമ്മ�ത്തോടും മരുത്തുക്ക�ളോടു

െമോന്നിച്ചു് �സ്തോതോവിെന്റവിളിയിൽവരുവിൻ; ഉഷസ്സി�നോടുംസൂര്യ�നോടുംആദിത്യ

�രോടുംകൂടി വെന്നത്തുവിൻ! (13)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഅംഗിരസ്സുക�ളോടും വിഷ്ണുവി�നോടും മരുത്തുക്ക�ളോടുെമോ

ന്നിച്ചു �സ്തോതോവിെന്റ വിളിയിൽ വരുവിൻ; ഉഷസ്സി�നോടുംസൂര്യ�നോടുംആദിത്യ�രോ

ടുംകൂടി വെന്നത്തുവിൻ! (14)
വൃഷോക്കളോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഋഭുക്ക�ളോടും അന്ന�ത്തോടും മരുത്തുക്ക

�ളോടുെമോന്നിച്ചു �സ്തോതോവിെന്റ വിളിയിൽ വരുവിൻ; ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടും

ആദിത്യ�രോടുംകൂടി വെന്നത്തുവിൻ! (15)
അശ്വിക�ള, ബ്രോഹ്മണെനപ്രീതിെപ്പടുത്തുവിൻ; കർമ്മങ്ങൾപൂർത്തിെപ്പടുത്തു

വിൻ; അരക്കെര ഹനിയ്ക്കുവിൻ; �രോഗങ്ങൾ �പോക്കുവിൻ. ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോ

ടുംകൂടി നിങ്ങൾ പിഴിയുന്നവെന്റ �സോമം(കുടിയ്ക്കുവിൻ)! (16)
അശ്വിക�ള, ക്ഷത്രിയെര പ്രീതിെപ്പടുത്തുവിൻ; ആളുകെളയും പ്രീതിെപ്പടുത്തു

വിൻ. അരക്കെര ഹനിയ്ക്കുവിൻ; �രോഗങ്ങൾ �പോക്കുവിൻ. ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോ

ടുംകൂടി നിങ്ങൾ പിഴിയുന്നവെന്റ �സോമം (കുടിയ്ക്കുവിൻ)! (17)
അശ്വിക�ള, കറവ�പ്പക്കെള പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവിൻ; �വശ്യെരയും പ്രീതി

െപ്പടുത്തുവിൻ; അരക്കെര ഹനിയ്ക്കുവിൻ; �രോഗങ്ങൾ �പോക്കുവിൻ. ഉഷസ്സി�നോടും

സൂര്യ�നോടുംകൂടി നിങ്ങൾ പിഴിയുന്നവെന്റ �സോമം (കുടിയ്ക്കുവിൻ)! (18)
അശ്വിക�ള, ഗർവു �പോക്കുന്ന നിങ്ങൾഅത്രിയുെടെയന്ന�പോെല, പിഴിയുന്ന

ശ്യോവോശ്വെന്റ മികച്ചസ്തുതി �കൾക്കുവിൻ; ഉഷസ്സി�നോടും സൂര്യ�നോടുംകൂടി, പ്രഭോത

ത്തിെല (�സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ)! (19)
അശ്വിക�ള, ഗർവു �പോക്കുന്ന നിങ്ങൾഅത്രിയുെടെയന്ന�പോെല, പിഴിയുന്ന

ശ്യോവോശ്വെന്റ �ശോഭനസ്തുതി,ആഭരണം �പോെലഅണിയുവിൻ; ഉഷസ്സി�നോടുംസൂ

ര്യ�നോടുംകൂടി, പ്രഭോതത്തിെല (�സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ)! (20)
അശ്വിക�ള, ഗർവു �പോക്കുന്ന നിങ്ങൾ പിഴിയുന്ന ശ്യോവോശ്വെന്റ യജ്ഞം,

കടിഞ്ഞോണു�പോെലപിടിയ്ക്കുവിൻ; ഉഷസ്സി�നോടുംസൂര്യ�നോടുംകൂടി, പ്രഭോതത്തിെല

(�സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ)! (21)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ പള്ളി�ത്തർ ഇ�ങ്ങോട്ടു െതളിയ്ക്കുവിൻ; �സോമമധു നുക

രുവിൻ. ആഗമിയ്ക്കുവിൻ–വരുവിൻ: ഞോൻ രക്ഷയ്ക്കു �വണ്ടി നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു;

ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു രത്നങ്ങെളടുക്കുവിൻ! (22)
അശ്വിക�ള, �നതോക്കളോയ നിങ്ങൾ �ഹോമനിരതനോയ എെന്റ നമസ്കോരം

െചോല്ലുന്നയോഗത്തിൽ (�സോമം) കുടിപ്പോൻആഗമിയ്ക്കുവിൻ–വരുവിൻ: ഞോൻ രക്ഷ

യ്ക്കു�വണ്ടി നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു; ഹവിർദ്ദോവിന്നു രത്നങ്ങെളടുക്കുവിൻ! (23)
അശ്വി�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ സ്വോഹോകൃതമോയ �സോമനീർ മതിയോ�വോളം കു

ടിയ്ക്കുവിൻ. ആഗമിയ്ക്കുവിൻ–വരുവിൻ: ഞോൻ രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു;

ഹവിർദ്ദോവിന്നു രത്നങ്ങെളടുക്കുവിൻ! (24)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
7. ഹോരിദ്രവം–ഒരു തരം പക്ഷി. മൂന്നു വഴിയ്ക്കു–�ദ്യോവ്, അന്തരിക്ഷം, ഭൂവ് എന്നീ മൂന്നുവ

ഴികളിലൂെട.
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8. ഹംസങ്ങളും വഴി�പോക്കരും �പോത്തുകളും െവള്ളത്തിൽ െചല്ലുന്നതു�പോെല.

9. െവള്ളത്തിൽഎന്നപദം ഇവിെടയും അധ്യോഹരിയ്ക്കുണം.

11. ജയിയ്ക്കുവിൻ–ശത്രുക്കെള.
17. ആളുകൾ–�യോദ്ധോക്കൾ.
19. ഗർവ്–ശത്രുക്കളുെട. അത്രി–ശ്യോവോശ്വെന്റ മുത്തച്ഛൻ.

21. പിടിയ്ക്കുവിൻ–നിയന്ത്രിയ്ക്കുവിൻ എന്നർത്ഥം.

22. ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു–ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്നഎനിയ്ക്കു തരോൻ.
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സൂക്തം 36.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ശക്വരിയും മഹോപംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

പിഴിഞ്ഞു ദർഭ വിരിച്ചവെന്റ രക്ഷിതോവോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ: ശതക്ര�തോ, മത്തി

ന്നോയി, ഭവോനു നിശ്ചയിയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമോംശം കുടിച്ചോലും–ഇന്ദ്ര, സൽപ�ത, എല്ലോ

പ്പടകെളയും തഴച്ചഊക്കും കീഴമർത്തു, തണ്ണീരടക്കി, മരുത്തുക്കെളോന്നിച്ചു കുടിച്ചോ

ലും! (1)
മഘവോ�വ, അവിടുന്നു �സ്തോതോവിെന രക്ഷിയ്ക്കുക, അങ്ങെയയും രക്ഷിയ്ക്കുക:

ശതക്ര�തോ, മത്തിന്നോയി, ഭവോനു നിശ്ചയിയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമോംശം കുടിച്ചോലും–ഇന്ദ്ര,

സൽപ�ത, എല്ലോപ്പടകെളയും തഴച്ചഊക്കും കീഴമർത്തു, തണ്ണീരടക്കി, മരുത്തുക്ക

െളോന്നിച്ചു കുടിച്ചോലും! (2)
അന്നംെകോണ്ടു �ദവകെളയും, ഓജസ്സുെകോണ്ടു് അങ്ങെയയും രക്ഷിയ്ക്കുന്നവനോ

ണോ�ല്ലോ, ഭവോൻ: ശതക്ര�തോ, മത്തിന്നോയി, ഭവോനു നിശ്ചയിയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമോംശം

കുടിച്ചോലും–ഇന്ദ്ര, സൽപ�ത, എല്ലോപ്പടക�ളയും തഴച്ചഊക്കും കീഴമർത്തു, തണ്ണീ

രടക്കി, മരുത്തുക്കെളോന്നിച്ചു കുടിച്ചോലും! (3)
വിണ്ണുണ്ടോക്കിയവനും, മന്നുണ്ടോക്കിയവനുമോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ: ശതക്ര�തോ,

മത്തിന്നോയി, ഭവോനു നിശ്ചയിയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമോംശം കുടിച്ചോലും–ഇന്ദ്ര, സൽപ�ത,

എല്ലോപ്പടകെളയും തഴച്ചഊക്കുംകീഴമർത്തു, തണ്ണീരടക്കി, മരുത്തുക്കെളോന്നിച്ചു കു

ടിച്ചോലും! (4)
അശ്വങ്ങെള ഉണ്ടോക്കിയവനും, �ഗോക്കെള ഉണ്ടോക്കിയവനുമോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ:

ശതക്ര�തോ, മത്തിന്നോയി, ഭവോനു നിശ്ചയിയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമോംശം കുടിച്ചോലും!–ഇന്ദ്ര,

സൽപ�ത, എല്ലോപ്പടകെളയും തഴച്ചഊക്കും കീഴമർത്തു, തണ്ണീരടക്കി, മരുത്തുക്ക

െളോന്നിച്ചു കുടിച്ചോലും! (5)
വജ്രപോ�ണ, നിന്തിരുവടി അത്രികളുെട �സ്തോത്രത്തിന്നു മഹത്ത്വം വരുത്തുക:

ശതക്ര�തോ, മത്തിന്നോയി, ഭവോനു നിശ്ചയിയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമോംശം കുടിച്ചോലും!–ഇന്ദ്ര,

സൽപ�ത, എല്ലോപ്പടകെളയും തഴച്ചഊക്കും കീഴമർത്തു, തണ്ണീരടക്കി, മരുത്തുക്ക

െളോന്നിച്ചു കുടിച്ചോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു കർമ്മനിരതനോയ അത്രിയുെട (സ്തുതി)�കൾക്കുകയുണ്ടോയ

�ല്ലോ; അപ്രകോരം, പിഴിയുന്ന ശ്യോവോശ്വ�ന്റതും �കൾക്കുക. അവിടുന്നു് ഒറ്റയ്ക്കുതെന്ന

യുദ്ധത്തിൽത്രസദസ്യുവിെന, �സ്തോത്രങ്ങൾ വളർത്തി, സംരക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. പടകൾശത്രു�സനകൾ. ഊക്ക്–അവയുെടതള്ളി�ക്കറ്റം. അടക്കി–സ്വോയത്തമോക്കി.

2. അങ്ങെയയും രക്ഷിയ്ക്കുക–�സോമപോനംെകോണ്ടു്.
6. അത്രികളുെട–ഞങ്ങളുെട.
7. വളർത്തി–അഭീഷ്ടദോനംെകോണ്ടു്.
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സൂക്തം 37.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; അതിജഗതിയും മഹോപംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ശചീപ�ത, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി യുദ്ധങ്ങളിൽ എല്ലോ രക്ഷകൾെകോണ്ടും ഈ

ബ്രോഹ്മണെരയുംപിഴിയുന്നവെരയുംസംരക്ഷിയ്ക്കുക;അനിന്ദ്യ, വൃത്രഘ്ന, വജ്രപോ�ണ,

അവിടുന്നു് മധ്യോഹ്നസവനത്തിെല �സോമം കുടിച്ചോലും! (1)
ഉഗ്ര, ശചീപ�ത, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി എല്ലോ രക്ഷകൾെകോണ്ടും �ദ്രോഹിപ്പടക

െള കീഴമർത്തുക; അനിന്ദ്യ, വൃത്രഘ്ന, വജ്രപോ�ണ, അവിടുന്നു മധ്യോഹ്നസവനത്തി

െല �സോമം കുടിച്ചോലും! (2)
ശചീപ�ത, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി എല്ലോ രക്ഷകൾെകോണ്ടും ഈ ഉലകിന്ന് ഒറ്റ

െപ്പരുമോളോയി വിളങ്ങുന്നു. അനിന്ദ്യ, വൃത്രഘ്ന, വജ്രപോ�ണ, അവിടുന്നു മധ്യോഹ്നസ

വനത്തിെല �സോമം കുടിച്ചോലും! (3)
ശചീപ�ത, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി ഒറ്റയ്ക്കോണ�ല്ലോ,എല്ലോ രക്ഷകൾെകോണ്ടും, �ചർ

ന്നുനിന്ന് ഇരു�ലോകങ്ങെള െവ�വ്വെറയോക്കിയതു്. അനിന്ദ്യ, വൃത്രഘ്ന, വജ്രപോ�ണ,

അവിടുന്നു മധ്യോഹ്നസവനത്തിെല �സോമം കുടിച്ചോലും! (4)
ശചീപ�ത, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടിയോണ�ല്ലോ, എല്ലോ രക്ഷകൾ െകോണ്ടും �യോഗ

�ക്ഷമങ്ങളുെട അധിപതി. അനിന്ദ്യ, വൃത്രഘ്ന, വജ്രപോ�ണ, അവിടുന്നു മധ്യോഹ്നസ

വനത്തിെല �സോമം കുടിച്ചോലും! (5)
ശചീപ�ത, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി എല്ലോ രക്ഷകൾെകോണ്ടും ബലം പുലർത്തുന്നു;

രക്ഷിയ്ക്കുന്നു; രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നില്ല, അനിന്ദ്യ, വൃത്രഘ്ന, വജ്രപോ�ണ, അവിടുന്നു മധ്യോ

ഹ്നസവനത്തിെല �സോമം കുടിച്ചോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു കർമ്മനിരതനോയ അത്രിയുെട (സ്തുതി) �കൾക്കുകയുണ്ടോയ

�ല്ലോ; അപ്രകോരം, പിഴിയുന്ന ശ്യോവശ്വ�ന്റതും �കൾക്കുക. അവിടുന്നു് ഒറ്റയ്ക്കുതെന്ന

യുദ്ധത്തിൽത്രസദസ്യുവിെന, ബലം വളർത്തി, സംരക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
4. ഇരു�ലോകങ്ങെള–വോനൂഴികെള.
6. ബലംപുലർത്തുന്നു–ജഗത്തിന്നു്. രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നില്ല–ആരുെടയും രക്ഷയിലല്ല. അവി

ടുന്നു്.
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സൂക്തം 38.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ �ദവത.

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, യജ്ഞത്തിെന്റ ഋത്വിക്കുകളോണ�ല്ലോ, പരിശുദ്ധരോയ നിങ്ങൾ:

യുദ്ധങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങളിലും (സംബന്ധിയ്ക്കുന്ന) നിങ്ങൾ ഇവെനഅറിയുവിൻ! (1)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിഹന്തോക്കളും �തരിെലഴുന്നള്ളുന്നവരും വൃതസൂദനരും �തോ

ല്മ പറ്റോത്തവരുമോയ നിങ്ങൾ ഇവെനഅറിയുവിൻ! (2)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, ഇതോ, �നതോക്കൾ നിങ്ങൾക്കോയി, മത്തുണ്ടോക്കുന്ന മധു

അമ്മിെകോണ്ടു പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു: നിങ്ങൾ ഇവെനഅറിയുവിൻ! (3)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, ഒപ്പം സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന �നതോക്കളോയ നിങ്ങൾയജ്ഞത്തിെല

ഴുന്നള്ളുവിൻ–യോഗത്തിനോയി പിഴിഞ്ഞ �സോമത്തിന്നു വരുവിൻ! (4)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, �നതോക്കളോയ നിങ്ങൾ ഹവിസ്സു സ്വീകരിച്ചു �പോരുന്ന ഈ

സവനങ്ങളിൽസംബന്ധിയ്ക്കുവിൻ–വരുവിൻ! (5)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, �നതോക്കളോയനിങ്ങൾഎെന്റഈനല്ലഗോയത്രസ്തുതി �കൾ

ക്കുവിൻ: വരുവിൻ! (6)
സമ്പത്തടക്കുന്ന ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങൾ പുലർകോലത്തു �പോരുന്ന �ദവന്മോ

�രോടുകൂടി, �സോമം കുടിപ്പോൻ വരുവിൻ! (7)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള നിങ്ങൾ പിഴിയുന്ന ശ്യോവോശ്വെന്റ ഋത്വിക്കുകളുെട വിളി �കൾ

ക്കുവിൻ, �സോമം കുടിപ്പോൻ! (8)
ഇന്ദ്രോഗ്നികെള, രക്ഷിപ്പോനും �സോമം കുടിപ്പോനുമോയി നിങ്ങെള ഞോൻ, പ്രോ

ജ്ഞന്മോർ വിളിച്ചു�പോന്നതിൻവണ്ണം വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു! (9)
ഏവർക്കോയി ഗോയത്രം ഉച്ചരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ, ആ സ്തുതിയുക്തരോയ ഇന്ദ്രോഗ്നി

ക�ളോടു് ഞോൻ രക്ഷയോചിയ്ക്കുന്നു! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. ഇവെന–എെന്ന.
2. നിഹന്തോക്കൾ–ശത്രുക്കെള െകോല്ലുന്നവർ.
3. മധു–�സോമനീർ.
6. ഗോയത്രസ്തുതി–ഗോയത്രീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ളസ്തുതി.

7. സമ്പത്ത്–ശത്രുക്കളുെട.

10. പ�രോ�ക്ഷോക്തി:
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സൂക്തം 39.

കണ്വ�ഗോത്രൻ നോഭോകൻ ഋഷി; മഹോപംക്തി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘തോമരക്ക

ണ്ണൻ’�പോെല)

അഗ്നിെയപ്പുകഴ്ത്തു�ന്നൻ–സ്തുത്യനോ–

മഗ്നിെയ യ�ജ്ഞവോഴ്ത്തു�ന്നൻ:

അഗ്നിയുമ്പർ�ക്കക�ട്ട, യോഗോന്ന:–

മപ്പുറം കോണുമ�ദ്ദഹം

അന്തരിക്ഷത്തിൽ ദൂതനുഷ്ഠിപ്പൂ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (1)

പുത്തൻ�സ്തോത്രത്തോല�ഗ്ന,നീ ചുടു–

കി,ത്തരക്കോർതൻ ദുർവോദം.

ദോതൃ�വരിക�ളയും െപോള്ളിയ്ക്ക:

�ബോധമ�റ്റൽക്കും ശത്രുക്കൾ

പിന്തിരിയെട്ടെയോെട്ടഴിയോെത;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (2)

അ�ഗ്ന,നിൻവോയിൽ, �ന�പോെല സുഖി–

പ്പിയ്ക്കും �സ്തോത്രംഞോൻ �ഹോമിയ്ക്കോം.

ഗീർവോണമ�ധ്യ �തറുകബ്ഭവോൻ:

പൂർവ്വനും, സൂര്യദൂതനും,

സന്തുഷ്ടി തരു�ന്നോനുമ�ല്ലോ, നീ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (3)

അഭ്യർത്ഥിപ്പെതെന്തന്തന്ന,മത–

രുഗ്നി കല്പിച്ചുനല്കു�മ–

ദത്തഹവ്യന്മോർ�ക്കകു�മ, ശോന്തി–

കൃത്തോമിഷ്ടോപ്തിസൗഖ്യെത്ത:

സ്വന്ത�മ,സർവ�ദവോഹ്വോനവും;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (4)

കീഴമർത്തുന്നനോനോകർമ്മത്തോൽ–

ക്കീർത്തിെപ്പട്ടവനീ,യഗ്നി;

ഏെറ�പ്പർെക്കോരു �ഹോതോവോം പശു–

വോരപരീതന�ദ്ദഹം

െവ�ല്ലണ്ടു�ന്നോെനെച്ചെന്നതിർക്കു�മ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (5)

അഗ്നി വോ�നോർതൻ ജന്മമറി�ഞ്ഞോ;–

നഗ്നി മോനുഷഗുഹ്യജ്ഞൻ.

അഗ്നിയ�ദ്ദഹം സമ്പത്തുനല്കു–

മഗ്നി നൂതനഹവ്യത്തോൽ

സന്തർപ്പി�പ്പോർക്കു വോതിൽ തുറക്കും;
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െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (6)
അഗ്നി വോ�നോരിൽ �മവുന്നൂ, യജ്ഞ–

വ്യഗ്രരോം മർത്ത്യന്മോരിലും:

ഭൂരികർമ്മെത്തപ്രീത്യോ �പോറ്റുന്നു,

ഭൂമി വിശ്വെത്ത�പ്പോലവൻ.

തന്തിരുവടി യോജ്യനു,മ്പരിൽ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (7)
സപ്തമോനുഷനഗ്നി വോഴുന്നു,

സർവസരിത്തുക്കളിലും.

ത്രിസ്ഥോനൻ, ക്രതുമുഖ്യൻ, മോന്ധോതൃ–

വി�ദ്വഷിഹന്തോവഗ്നിെയ

ചിന്തയോ സമീപിയ്കോവൂ, നമ്മൾ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (8)
അക്കവിയഗ്നി �മവുന്നു, മുെക്ക–

െട്ടോക്കുന്ന മൂന്നിടങ്ങളിൽ.

മുപ്പത്തിമുവ്വർക്കിഷ്ടിെചയ്തി,ങ്ങു

നൽപ്പണ്ടം ചോർത്തുമദ്ദൂതൻ;

സംതൃപ്തി �ചർക്ക, നമ്മൾക്കും ധീമോൻ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (9)
മർത്ത്യോമർത്ത്യരില�ഗ്ന, ഞങ്ങൾതൻ

വിത്തത്തിന്നീശൻ, നീ�യകൻ:

തൻചോലുകളിലൂെടെയോഴുകും

തണ്ണീർകൾ മുമ്പനോമ�ഗ്ന,

നിന്തിരുവടിതെന്നച്ചൂഴുന്നു;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
1. യോഗോന്നം–നമ്മുെട യോഗത്തിെലഹവിസ്സ്. അപ്പുറം കോണും=ക്രോന്തദർശിയോയ. ദൂതു്

–ഹവിർവഹനോദിദൂതകർമ്മം. എതിരോൾ–നമ്മുെട ശത്രുക്കെളല്ലോം െവന്തു (നശിച്ചു)

�പോകെട്ട.

2. ഇത്തരക്കോർതൻ–ശത്രുക്കളുെട. ദോതൃ�വരികൾ–യഷ്ടോക്കളുെട ശത്രുക്കൾ. �ബോധ

മറ്റ്–അറിവില്ലോെത.

3. ഗീർവോണമ�ധ്യ=�ദവന്മോരുെടയിടയിൽ. പൂർവൻ=പുരോതനൻ.
4. ദത്തഹവ്യന്മോർ–യജമോനന്മോർ. ശോന്തികൃത്തു്=ശോന്തിെയ ഉളവോക്കുന്നതു്. സർവ�ദ

വോഹ്വോനവും സ്വന്ത�മ–ഏെതോരു �ദവെന വിളിയ്ക്കലും അഗ്നിയ്ക്കുള്ളതുതെന്ന.

5. ഏെറെപ്പർക്കു്–വളെര�ദ്ദവന്മോർക്കു്. പശുവോരപരീതൻ=പശു(ബലിമൃഗ)ക്കൂട്ടത്തോൽ

ചുറ്റെപ്പട്ടവൻ. െവ�ല്ലണ്ടു�ന്നോെന–ശത്രുവിെന.

6. മോനുഷ്യഗുഹ്യജ്ഞൻ=മനുഷ്യരഹസ്യമറിഞ്ഞവൻ. സന്തർപ്പി�പ്പോർക്കു–തുഷ്ടിെപ്പടുത്തു

ന്നവർക്കു്, �ഹോമിയ്ക്കുന്നവർക്കു്. വോതിൽ–ധനോഗമനമോർഗ്ഗം.
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7. വിശ്വെത്ത–പ്രോണികെളെയല്ലോം. യോജ്യൻ=യജിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ.

8. സപ്തമോനുഷൻ–ഏഴു �ഹോതോക്ക�ളോടുകൂടിയവൻ. സരിത്തുക്കൾ=നദികൾ. ത്രിസ്ഥോ

നൻ–മൂന്നു�ലോകത്തും വസിയ്ക്കുന്നവൻ. മോന്ധോതൃവി�ദ്വഷിഹന്തോവ്. മന്ധോതോെവന്ന

രോജോവിെന്റ ശത്രുക്കെള െകോന്നവൻ.

9. മുെക്കട്ട്–പൃഥിവ്യോദികളോകുന്ന മൂന്നു നിലകൾ. മുപ്പത്തിമുവ്വർക്കു്–മുപ്പത്തിമൂന്നു �ദവ

ന്മോർക്കു്. ഇഷ്ടിെചയ്തു–യജ്ഞംെചയ്യെട്ട. സംതൃപ്തി–അഭീഷ്ടലോഭത്തോലുള്ളതൃപ്തി.

10. മുമ്പൻ=പൂർവ്വൻ.
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സൂക്തം 40.

നോഭോകൻ ഋഷി; മഹോപംക്തിയും ശക്വരിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ

�ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോെല)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, ഞങ്ങൾക്കുധനം

തന്നോലും, നിങ്ങൾ, ധർഷകർ:

എന്നോെലങ്ങൾ വൻെകല്പുകെളയും

െവന്നിടുമ�ല്ലോ, �പോർകളിൽ,

െചന്തീ കോറ്റിനോൽക്കോടിെന�പ്പോ�ല;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (1)

നിങ്ങ�ളോടർത്ഥിപ്പീെലങ്ങൾ, �നതൃ–

പുംഗവനോകുമിന്ദ്ര�ന്ന

അർച്ചനം െചയ്  വൂ: കൂെടക്കൂെടയി–

ങ്ങശ്വിയെക്കല്പൻ വെന്നത്തും,

അന്ധസ്സിദ്ധി�യ്ക്കോ, യ�ജ്ഞോപോസ്തി�യ്ക്കോ;

െവന്തു�പോെക, തിരോെളല്ലോം! (2)

അയിന്ദ്രോഗ്നികൾ �പോർകളിൽ നടു–

ക്കോയി നില്ക്കു�ന്നോരോണ�ല്ലോ.

�നതോക്കന്മോ�ര, ക്രോന്തകർമ്മോക്കൾ,

�ബോധിതരോയോലോ നിങ്ങൾ

ബന്ധു�ത്വച്ഛവിൻ യജ്ഞമുണ്ണു�മ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (3)

ഇന്ദ്രോഗ്നികെള യജ്ഞോ�സ്തോത്രത്തോ–

ലന്നഭോകൻ�പോലർച്ചിയ്ക്കൂ:

ഈവിശ്വത്തിന്നു തോങ്ങി, വര�ല്ലോ;

�ദ്യോവിതും മഹോഭൂമിയും

തൻധനമിവർപക്കൽ െവയ്ക്കുന്നു;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (4)

ഇന്ദ്രോഗ്നികൾക്കോയ് �സ്തോത്രങ്ങളയ–

യ്ക്കുന്നു, നഭോകൻ�പോലിവൻ:

ദ്വോരമടച്ച സപ്തമൂലമോം

വോരിധി മൂടു�ന്നോരി,വർ;

മുന്തിയ െകല്പോൽത്തമ്പുരോനി,ന്ദ്രൻ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (5)

വൃദ്ധൻ െചടിതൻ നീൾെക്കോമ്പു�പോ�ല

െവട്ടൂ, ദോസെന്റ െകല്പു നീ:

ഇന്ദ്രനോൽത്തൽസ്വെത്തങ്ങൾ വീതിയ്ക്കും;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (6)

ഇന്ദ്രോഗ്നികെള സ്വത്തോൽ �സ്തോത്രത്തോ–
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ലിങ്ങു വിളിപ്പിതോ,ളുകൾ:

ഞങ്ങെളങ്ങൾതന്നോൾക്കോെരെക്കോണ്ടു

സംഗ�രോൽക്കെരത്തോഴ്ത്തോവൂ;

സ�ന്തോഷം സ്തുതികോമർ�ക്കകോവൂ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (7)

െവൺനിറെരവർ ഭോെസ്സോ�ട വോനിൽ–

നിന്നു കീ�ഴ്പോട്ടിറങ്ങു�മോ,

ആയിന്ദ്രോഗ്നികൾക്കോയിക്കർമ്മങ്ങ–

ളോചരിയ്ക്കുന്നു, ഹവ്യവോൻ;

സിന്ധുബന്ധന�മോചക,രിവർ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (8)

ഇന്ദ്ര, വജ്രവൻ, �പ്രരക, കൃതോ–

നന്ദ, ഭോസുര, വിത്തദ,

ഒട്ടല്ല, വീരനോയ നിൻ മിക;–

െവോട്ടല്ല, നിൻപ്രശസ്തിയും;

യന്ത്രിത,മസ്മ�ച്ചതസ്സിവയോൽ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (9)

ഉ�ത്തജിപ്പിപ്പിൻ, �സ്തോത്രത്തോൽ നിങ്ങൾ

സ്തുത്യനോം മഘവോവിെന:

തട്ടിയുടച്ചോന�ല്ലോ, ശുഷ്ണെന്റ

മുട്ടെയെക്കല്പോലിദ്ദീപ്തൻ;

സ്വന്തമോക്ക�ട്ട, ദിവ്യോംഭസ്സവൻ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം (10)

ഉ�ത്തജിപ്പിപ്പിൻ, സുഷ്ഠുയജ്ഞനോയ്

നിത്യനോം മഘവോവിെന:

തട്ടിയുടച്ചോന�ല്ലോ, ശുഷ്ണെന്റ

മുട്ടെയഗ്ഗന്തോവീ യോജ്യൻ;

സ്വന്തവുമോക്കീ ദിവ്യോംഭസ്സു നീ;

െവന്തു�പോെക, തിരോെളല്ലോം (11)

അച്ഛെന�പ്പോെല, മോന്ധോതോവു�പോ–

ല,ംഗിരോസ്സുകൾ�പോെലയും

ഇന്ദ്രോഗ്നികൾക്കോയ്െച്ചോ�ന്നൻ, ഞോൻ പുതു–

െതോ�ന്നവം: നിങ്ങെളങ്ങെള

മുന്നിലവീടോൽക്കോക്കുവിൻ; ധന–

വൃന്ദത്തിൻ നോഥരോെകങ്ങൾ! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
1. വൻെകല്പുകെളയും–വലിയ ശത്രുബലങ്ങെള�പ്പോലും. െചന്തീ കോടിെനെയന്ന�പോെല
െവന്നിടുമ�ല്ലോ–ദഹിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.

2. അർത്ഥിപ്പീല–ധനം യോചിയ്ക്കുന്നില്ല. �നതൃപുംഗവൻ–�നതോക്കളിൽ �ശ്രഷ്ഠൻ. അർ

ച്ചനം–യജ്ഞം. ഇങ്ങ്–ഞങ്ങളിൽ. ആശ്വി=അശ്വസഹിതൻ. അന്ധസ്സിദ്ധി�യ്ക്കോ–

ഹവിസ്സു കിട്ടോ�നോ; യ�ജ്ഞോപോസ്തി�യ്ക്കോ=യജ്ഞ�സവനത്തി�ന്നോ. വ�ന്നയ്ക്കോം.

3. ഉത്തരോർത്ഥം പ്രത്യക്ഷസ്തുതിതെന്ന: �ബോധിതരോയോൽ–അറിയിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ. ബന്ധു

�ത്വച്ഛുവിൻ–സഖ്യകോമനോയ യജമോനെന്റ. യജ്ഞം–ഹവിസ്സ്.

4. ത�ന്നോടുതെന്ന: യജ്ഞോ�സ്തോത്രത്തോൽ=യോഗംെകോണ്ടും സ്തുതിെകോണ്ടും. അന്നഭോ

കൻ–ആഎെന്റഅച്ഛൻ. തൻധനം=തങ്ങളുെട സമ്പത്തു്.

5. ഇവൻ–നോഭോകനോയ ഞോൻ. സപ്തമൂലം–ഏഴുപോതോള�ലോകങ്ങ�ളോടുകൂടിയതു്. മൂടു
�ന്നോർ–�തജസ്സുെകോണ്ടു മറയ്ക്കുന്നവർ. ഇവരിൽെവച്ചു, മുന്തിയ െകല്പുെകോണ്ടു് ഇന്ദ്രന

�ത്ര, തമ്പുരോൻ,

6. പൂർവ്വോർദ്ധം ഇന്ദ്ര�നോടു്: വൃദ്ധൻ–പഴക്കംവന്ന �തോട്ടക്കോരൻ. നീൾെക്കോമ്പ്–

അധികം നീണ്ടെകോമ്പ്. ദോസൻ–അസുരൻ. ഇന്ദ്രനോൽ–ഇന്ദ്രസോഹോയ്യത്തോൽ.

തൽസ്വത്തു്–ദോസെന്റ ധനം. വീതിയ്ക്കും–പങ്കിെട്ടടുക്കും.

7. സ്വത്തോൽ �സ്തോത്രത്തോൽ–സ്വത്തു (ഹവിസ്സു) െകോണ്ടും, �സ്തോത്രംെകോണ്ടും. സം

ഗ�രോൽക്കെരത്തോഴ്ത്തോവൂ–യുദ്ധതൽപരന്മോരോയ ശത്രുക്കെള അമർത്തുമോറോകണം.

സ�ന്തോഷം സ്തുതികോമർ�ക്കകോവൂ–സ്തുതിയിച്ഛിയ്ക്കുന്ന ശത്രുക്കെള സ്തുതിച്ചു പോട്ടിലോക്കു

കയും െചയ്യോവൂ.

8. െവൺനീറർ–സത്ത്വഗുണവോന്മോെരന്നർത്ഥം; സത്ത്വഗുണത്തിെന്റ നിറം െവളുപ്പ�ത്ര.

ഹവ്യവോൻ–യജമോനൻ. സിന്ധുബന്ധന�മോചകർ–വർഷ ജലംെകോണ്ടു നദികെള

ഒഴുകിച്ചവർ.

9. �പ്രരക–ജഗത്തിെന വ്യോപരിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന. കൃതോനന്ദ–�സ്തോതോക്കൾക്ക് ആന

ന്ദമുളവോക്കുന്നവ�ന. മികവു്=ഉൽക്കർഷം. ഇവയോൽ, നിെന്റ ഉൽക്കർഷ–

പ്രശസ്തികളോൽ,അസ്മ�ച്ചതസ്സ്, ഞങ്ങളുെടഹൃദയം, യന്ത്രിത (വശീകൃത) മോയിരിയ്ക്കുന്നു.

10. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: ശുഷ്ണെന്റ മുട്ടെയ–ശുഷ്ണോസുരെന്റ സന്തോനങ്ങെള. തട്ടിയുടച്ചോൻ–
നശിപ്പിച്ചു. ദിവ്യോംഭസ്സ്–വർഷജലം. സ്വന്തമോക്ക�ട്ട–സ്വോധീനമോക്കെട്ട.

11. നിത്യൻ=നോശരഹിതൻ. ഗന്തോവു്–യജ്ഞങ്ങളിൽ ഗമിയ്ക്കുന്നവൻ.

12. അച്ഛൻ–നഭോകൻ. പുതുെതോ�ന്നവം–ഇങ്ങെന ഒരു നൂതന�സ്തോത്രം. മുന്നിലവീടോൻ
–മൂന്നുനിലയുള്ള ഗൃഹം തന്നു്. ധനവൃന്ദത്തിൽ നോഥരോെകങ്ങൾ–ഞങ്ങൾ വളെര സ്വ

ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥരോയിത്തീരെട്ട.
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സൂക്തം 41.

നോഭകൻ ഋഷി; മഹോപംക്തി ഛന്ദസ്സ്; വരുണൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ

െല)

ആ വരുണെനയും,ജ്ഞോനം

തോവും മരുത്തുക്കെളയും

മോനിയ്ക്ക,നീ:–യിദ്ധനോഢ്യൻ

മോനുഷർതൻ മോടുകെള

പോലിപ്പൂ, �പക്കെള�പ്പോെല;

െവന്തു�പോെകതിരോെളല്ലോം! (1)

ഒത്തവോക്കോൽ–പിതോക്കൾതൻ

നുത്യോ, നോഭോ�കോക്തിയോലും–

വർണ്ണിയ്ക്കോം, ഞോനോറ്റിൻവക്കിൽ

വന്നുദിയ്ക്കു�ന്നോെനത്ത�ന്ന:

സപ്തസ്വസോവീ, മധ്യമൻ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (2)

ആരല്ലിെനപ്പുണരുന്നു,

പോെരവൻ നിർത്തുന്നുധീയോൽ;

കോ�ണണ്ടുമോ വൃഷോവിന്നു

കർമ്മങ്ങെളത്തൽക്കോംക്ഷികൾ

െപോന്തിയ്ക്കുന്നു, മൂന്നുവട്ടം;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (3)

പൃത്ഥ്വിയ്ക്കു�മൽ പ്രത്യക്ഷനോയ്–

ക്കർത്തോവവൻ ദിക്കുകെള

നിർത്തീടുന്നൂ:പ്രത്നം പ്രോപ്യം

തൽസ്ഥോനം വരുണെന്റ തോൻ

ത്രോതോവിവൻ, �ഗോപൻ�പോെല;

െവന്തു�പോെകതിരോെളല്ലോം! (4)

പോർ വഹി�പ്പോൻ, ഗൂഢഗുഹ്യ–

�ദവരശ്മിനോമോഭിജ്ഞൻ,

ഭൂരികോവ്യങ്ങെള, വോന–

�മോ�രോ വടിവിെന�പ്പോെല

ബന്ധിയ്ക്കുന്നു, കവിയവൻ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (5)

വട്ടിൽക്കൂടം�പോ�ല കോവ്യ–

െമോട്ടുക്കിത്ത്രിതങ്കൽ നില്പൂ;

�സവിപ്പിനവെനക്ഷിപ്രം:

�ഗോവുകൾ െതോഴുത്തിൽ�പ്പോ�ല

സന്ധിയ്ക്കുന്നതുണ്ട,ശ്വങ്ങൾ;
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െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (6)

ഭൂതങ്ങൾതൻ പിറെപ്പല്ലോം

�ചതസ്സിൽ െവച്ചിട്ടുണ്ടി,വൻ:

�ജ്യോതി�സ്സന്തും വരുണെന്റ

െചയ്തികെളസ്സുരെരല്ലോം

തൻ�തർമുന്നി�ലറ്റുെചയ്യും;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (7)

ആവോരിധി, ഗൂഢൻ, ശീഘ്രൻ,

�ദ്യോവിൽ�പ്പോ�ല വിണ്ണിൽ�ക്കറും;

ദോനങ്ങളി�ങ്ങർെപ്പടുത്തും;

നൂനമവൻ മോയകെള

തൻ �തജസ്സോൽ നശിപ്പിയ്ക്കും;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (8)

മീ�ത �മവും വരുണെന്റ

�ശ്വതകോന്തി �മലും കീഴും

മൂടുന്നു, മുമ്മൂന്നൂഴിെയ;

യീടുെള്ളോന്നി,വെന്റയിടം.

സിന്ധു�വഴിന്നീശന,വൻ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (9)

െവള്ളയോക്കീ,കറുപ്പോക്കീ,

നല്ല രശ്മികെളയവൻ;

കർമ്മത്തിന്നോയ്പ്പൂർവസ്ഥോനം

നിർമ്മിച്ചൂ,ന്നോൽ വോനൂഴിെയ

നിർത്തീ, സൂര്യൻ �ദ്യോെവ�പ്പോെല

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
1. �സ്തോതോവി�നോടു്: മോനിയ്ക്ക=പൂജിയ്ക്കുക, സ്തുതിയ്ക്കുക. ഈ ധനോഢ്യൻ–സമ്പ�ത്തറിയ

വരുണൻ. �പക്കെള�പ്പോെല–സ്വന്തം �ഗോക്കെള �മയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

2. ഒത്ത വോക്കോൽ–സമോനസ്തുതിെകോണ്ടു്. അതിെന്റ വിവരണമോണു്, പിതോക്കൾതൻ

സ്തുത്യോ (സ്തുതിെകോണ്ടും) നോഭോ�കോക്തി (നോഭോകെന്റ �സ്തോത്രം) െകോണ്ടും എന്നിവ;

പിതൃസ്തുതിയും നോഭോകസ്തുതിയും ഒരു �പോെലയോണ് എന്നർത്ഥം. വന്നുദിയ്ക്കു�ന്നോെന

–വരുണെന. സപ്തസ്വസോവ്–നദികളോകുന്ന ഏഴു �സോദരിമോരുള്ളവൻ. മധ്യമൻ–

അവയുെട നടുവിൽ നില്ക്കുന്നവൻ.

3. അല്ലിെന–രോത്രിയുെടഅധി�ദവതയോണ�ല്ലോ, വരുണൻ. ധീയോൽ–ബുദ്ധിസോമർത്ഥ്യ

ത്തോൽ. കോ�ണണ്ടും–ദർശനീയനോയ. തൽക്കോംക്ഷികൾ–തദ് ഭക്തരോയആളുകൾ.

മൂന്നുവട്ടം–കോലത്തും, ഉച്ചയ്ക്കും, സന്ധ്യയ്ക്കും. െപോന്തിയ്ക്കുന്നു–വളർത്തുന്നു.

4. കർത്തോവു്–സ്രഷ്ടോവു്. തൽസ്ഥോനം=ആ സ്ഥോനം, സ്വർഗ്ഗം. �ഗോപൻ�പോെല–

ഇടയൻ മോടുകൾെക്കന്ന�പോെല, ഇവൻ നമുക്കുത്രോതോ(രക്ഷിതോ)വോകുന്നു.
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5. ഗൂഢഗുഹ്യ�ദവരശ്മിനോമോഭിജ്ഞൻ=ഗൂഢരഹസ്യങ്ങളോയ �ദവോധിഷ്ഠോനരശ്മിയുെട

�പരുകൾ അറിഞ്ഞവൻ. ആകോശം നോനോരൂപങ്ങെള എന്ന �പോെല, കവിയോയ

അവൻ (വരുണൻ) ഭൂരികോവ്യങ്ങെള ബന്ധിയ്ക്കുന്നു–നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു.

6. സ്വന്തം ആളുക�ളോടു്: വട്ട്–�തരുരുൾ. കൂടം–ചക്രകൂടം. ഇത്ത്രി തങ്കൽ–മൂന്നുസ്ഥന

ങ്ങളുള്ള വരുണങ്കൽ. സന്ധിയ്ക്കുന്നതുണ്ടശ്വങ്ങൾ–ന�മ്മോടു െപോരുതോൻ വരുന്ന ശത്രു

ക്കളുെട കുതിരകൾ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ടു്; ഈ ഉപദ്രവം �പോക്കോൻ നിങ്ങൾ െവക്കം വരു

ണെന �സവിയ്ക്കുവൻ.

7. �ചതസ്സിൽ െവച്ചിട്ടുണ്ട്–അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. �ജ്യോതിസ്സ്–�തജസ്സ്. െചയ്തികൾ=

കർമ്മങ്ങൾ. തൻ�തർമുന്നിൽ–അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �തരിെന്റ മുൻവശത്തു്. ഏറ്റുെചയ്യും-

അതനുസരിച്ചു് െചയ്യും.

8. ആവോരിധി–വരുണൻ, �ദ്യോവിൽ�പ്പോെല–സൂര്യൻ വോനിൽ �കറുന്നതു�പോെല.

9. മീ�ത–അന്തരിക്ഷത്തിൽ. ഊഴി–�ലോകം. ഈടുെള്ളോന്ന്–സുസ്ഥിരമോകുന്നു. ഇടം–

വോസസ്ഥോനം. സിന്ധു�വഴിന്നീശൻ–സപ്തനദീനോഥനോകുന്നു.

10. െവള്ളയോക്കീ–പകലോക്കി. കറുപ്പോക്കീ–രോത്രിയോക്കി. വരുണെന്റ െവളുത്തരശ്മികൾ

പകലും, കറുത്ത രശ്മികൾ രോത്രിയുമോകുന്നു. പൂർവസ്ഥോനം–അന്തരിക്ഷം. ഊന്നൽ,

ഊന്നുെകോണ്ടു, വോനൂഴികെള, സൂര്യൻ �ദ്യോവിെനെയന്ന�പോെല നിർത്തീ–ഉറപ്പിച്ചു.
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സൂക്തം 42.

അർച്ചനോന�സ്സോ, നോഭോക�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; നരുണ

നുംഅശ്വികളും �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോെല)

വിണ്ണു നിർത്തീ, വിശ്വധനൻ;

മന്നളന്നൂ, മഹോബലൻ;

പോരിെനല്ലോം പുരോനുമോയ്–

തീരോ, വരുണെന്റ െചയ്തി! (1)

ഇത്ഥം വോഴ്ത്തി വന്ദിയ്ക്ക, നീ–

യുത്തമനോം വരുണെന:

നീർ കോക്കുമദ്ധീരൻ നമു–

�ക്കക�ട്ട, മുന്നിലഗൃഹം!

പോ�ര, വി�ണ്ണ, പോലിയ്ക്കുവിൻ,

ചോ�ര �മവുമീെയങ്ങെള! (2)

ഇപ്രവൃത്തി െചയ്യുെമെന്റ

െകല്പും ധീയും വരുണ, നീ

െച�മ്മ മൂർച്ചെപ്പടു�ത്തണം:

തിന്മെയല്ലോം പിന്നിടോനോയ്,

�നെര കടത്തുമ�ത്തോണി

�കറുമോറോെക,ങ്ങൾ �ദവ! (3)

അശ്വിനോസത്യ�ര,പ്രോജ്ഞ–

രമ്മിയുമോയ്�സ്സോമമൂട്ടോൻ

നിങ്ങളിലുണ്ട,ണയുന്നു;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (4)

അശ്വിനോസത്യ�ര,ധീമോ–

നത്രി നുത്യോ �സോമമൂട്ടോൻ

നിങ്ങെള വിളിച്ചുവ�ല്ലോ;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (5)

�സോമമൂട്ടോൻ, രക്ഷ �നടോൻ,

ധീമോന്മോർ�പോലശ്വിക�ള,

നിങ്ങെള വിളിപ്പൂ, ഞോനും;

െവന്തു�പോെക,തിരോെളല്ലോം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. വിശ്വധനൻ=എല്ലോദ്ധനങ്ങ�ളോടും കൂടിയവൻ. തീരോ–പറഞ്ഞോൽ അവസോനിയ്ക്കില്ല;

വർണ്ണിയ്ക്കോവതല്ല.

2. �സ്തോതോവി�നോടു്: ഉത്തമൻ–മഹോൻ. നീർ കോക്കും=ജലപോലകനോയ.

3. പ്രവൃത്തി–കർമ്മം, ധീ=ബുദ്ധി,ജ്ഞോനം. അ�ത്തോണി–യജ്ഞമോകുന്ന �തോണി.
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4. അശ്വിനോസത്യ�ര=അശ്വികളോയ നോസത്യന്മോ�ര. പ്രോജ്ഞർ–ഋത്വിക്കുകൾ.

5. നുത്യോ=സ്തുതിെകോണ്ടു്. അത്രി�പോെലഞോനും വിളിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 43.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ വിരൂപൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അഗ്നി �മധോവി, ധോതോവു, യജ്വോെവ �ദ്രോഹിയോത്തവൻ;

അവിടുെത്തയ്ക്കിതോ, �സ്തോത്രമയയ്ക്കുന്നു, മനീഷികൾ! (1)

അല്ല�യോ ജോത�വദസ്സോമ�ഗ്ന, നിപുണദർശന,

ദോതോവോമിവിടുെത്തയ്ക്കോയ്ത്തീർക്കു�ന്നൻ, നൽസ്തവെത്തഞോൻ. (2)

അ�ഗ്ന, തിഗ്മങ്ങളോയുള്ള നിൻജ്വോലകൾ വനങ്ങെള

കടിച്ചുതിന്നുന്നു, നിറം പൂണ്ട മോടുകൾ�പോല�വ! (3)

കോറ്റോൽപ്പടർന്നു ക�യ്യറും ധൂമ�കതനരഗ്നികൾ

വോനിടത്തു നടന്നീടുന്നുണ്ട�ല്ലോ, �വ�റ�വെറയോയ്; (4)

ആയഗ്നികളിതോ, �വെറ�വെറയുജ്ജ്വലിതങ്ങളോയ്

കോണോകുന്നൂ, പുലരിതൻ െകോടിക്കോലുകൾ�പോല�വ! (5)

ചുഴന്നുെകോണ്ടഗ്നി മഹീതലത്തിൽ നടെകോള്ള�വ

കറുത്തുയരു�മ, ജോത�വദസ്സിനുെട കോെല്പോടി! (6)

അഗ്നിയി�ങ്ങോഷധികെളയിരയോക്കിയശിപ്പതിൽ

അടങ്ങുകില്ല: വീണ്ടും െചെന്നത്തും, തരുണിമോരിലും! (7)

നോക്കൽത്തോൻ കുനിയിച്ചും, തൻ�തജസ്സോൽക്കത്തിയോളിയും

വി�ശ�ഷണ വിളങ്ങീടു,മഗ്നി കോട്ടുപുറങ്ങളിൽ! (8)

അ�ഗ്ന, തണ്ണീർകളിൽപ്പൂകും ഭവോ�നോഷധിപംക്തിെയ

ചുഴലുന്നു; പിറക്കുന്നു, ഗർഭമോയ്ത്തീർന്നു പിെന്നയും! (9)

അ�ഗ്ന, നിന്നുെട�ത്തജസ്സോജ്യോഹൂതിദശോന്ത�ര

സ്രൂക്കിൻ മുഖെത്തനക്കിെക്കോണ്ടുയർന്നു വിലസീടു�മ! (10)

�സോമം പൃഷ്ഠെത്തോലി�പ്പോനോയ്, വൃഷഭുക്കോയ്, വസന്നനോയ്,

�വധസ്സോമഗ്നിെയ �സ്തോത്രം പോടിപ്പരിചരിയ്ക്കു, നോം! (11)

അത്രയല്ല, വിളി�പ്പോ�ന, വ�രണ്യമതി�വഭവ,

അ�ഗ്ന, സമിത്തോലന്നത്തോൽെച്ചയ്  വൂ, ഞങ്ങള�പക്ഷയും. (12)

അ�ഗ്ന, വിളിയ്ക്കയുംെചയ്  വൂ, ഞങ്ങൾ നിെന്നശ്ശു�ച, ഹുത,

ഭൃഗുവും മനുവും �പോെലയംഗിരസ്സുകൾ�പോെലയും. (13)

ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുവതുണ്ട�ല്ലോ, �വണ്ടതു�പോല�വ

ധീമോൻ �തോഴൻ ഭവോന�ഗ്ന, ധീമോനോം �തോഴനഗ്നിയോൽ! (14)

ധീമോനോം ഹവ്യദന്നോ നീയോയിരം ദ്രവിണെത്തയും,

അന്നെത്തയും െകോടുത്തോലു,മ�ഗ്ന, വീരജനെത്തയും! (15)

�രോഹിതോശ്വ, ഭവോന�ഗ്ന, ബ�ലോദിത, ശുചിവ്രത,

ഭ്രോതോ�വ, �കട്ടുെകോണ്ടോലു,െമെന്റയീ സ്തവനങ്ങെള! (16)

എന്നല്ല, നിങ്കെലത്തുന്നുണ്ട�ഗ്ന,ഞോൻ െചോല്ലുമിസ്തുതി,
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െകോതിച്ചുമ്പയിടും കുട്ടിയ്ക്കോയ്പ്പയ്യോലയിലോംവിധം! (17)

അംഗിര��ഷ്ഠ, നിങ്കൽത്തോനസ്സുപ്രജകെളോെക്കയും

ഒതുങ്ങിനില്പൂ െവ�വ്വെറയ�ഗ്ന, കോമോർജ്ജനത്തിനോയ് ! (18)

മനസ്സിെന നിയന്ത്രിച്ച മതിശോലികൾസൂരികൾ

അഗ്നിെയക്കനിയിയ്ക്കുന്നൂ, കർമ്മത്തോൽെക്കോറ്റു കിട്ടുവോൻ! (19)

അ�ഗ്ന, പുകഴ്ത്തി�പ്പോരുന്നു, യജ്ഞമില്ലത്തു െചയ്യു�വോർ

�ഹോതോവയ്, വഹ്നിയയ് വൻെകല്പുട�യോനോകുമങ്ങെയ. (20)

പ്ര�യണസമമോയ്ക്കോണ്മോന�ല്ലോ, നോട്ടോെരെയോെക്ക നീ;

അതിനോൽ, പ്രഭോവോം നിെന്ന വിളിപ്പൂ, ഞങ്ങൾ �പോർകളിൽ. (21)

�നകലർത്തിയ �ഹോമത്തിലോർ വി�ശഷോൽ വിളങ്ങിടും,

നോമീ വിളിപ്പതോർ �കൾക്കും, വോഴ്ത്തുകോ,യഗ്നിെയബ്ഭവോൻ! (22)

ഞങ്ങള�ഗ്ന, വിളിയ്ക്കുന്നു, തൃെച്ചവിെക്കോള്ളുമങ്ങെയ,

ജോത�വദസ്സിെന, �ദ്വഷകോരിവർഗ്ഗവിദ്ദിെയ. (23)

മഹോൻ, നോട്ടോർക്കു െപരുമോള,ധ്യക്ഷൻക്രിയകൾെക്കവൻ,

ആയഗ്നിെയസ്തുതിയ്ക്കു�ന്നൻ: �കൾക്കെട്ട,യവിടുന്നുതോൻ! (24)

എങ്ങും കല്പോർന്നബലവോൻ, മർത്ത്യൻ�പോലിഷ്ടനഗ്നിെയ

ഞങ്ങൾശക്തിെപ്പടുത്തുന്നൂ, തുരഗെത്തക്കണക്കി�ന! (25)

�ദ്രോഹിയ്ക്കും മോറ്റെരെക്കോന്നു,മനോരതമരയ്ക്കെര

ചുെട്ടരിച്ചും ഭവോന�ഗ്ന, കത്തിയോളുക തീവ്രമോയ് ! (26)

മനു�പോലുജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ, നിെന്നയോളുകൾ;

ആ നീയ�ഗ്ന, ധരിച്ചോലും, മംഗിര�ശ്രഷ്ഠ, മൽസ്തവം! (27)

അ�ഗ്ന, വോനിൽപ്പിറ�ന്നോനും, ജയത്തിലുപജോതനും,

ബ�ലോദിതനുമോം നിെന്ന വിളിപ്പൂ, ഞങ്ങൾ ഗോഥയോൽ! (28)

അവിെടയ്ക്കിപ്രജകളു,മജ്ജനങ്ങളുെമോക്ക�വ

അമ�റത്തിന്നയയ്ക്കുന്നു, �വെറ�വെറ ഹവിസ്സുകൾ! (29)

അ�ഗ്ന, തിരുവടിയ്ക്കോയ്ത്തോൻസൽക്കർമ്മങ്ങൾ ദി�ന ദി�ന

െചയ്തു, കോഴ്ച ലഭിെച്ചങ്ങൾ കടക്കോവൂ, സുദുർഗ്ഗമം! (30)

ഇമ്പെപ്പടുത്തുന്നപുരുപ്രിയനോയ്,പ്പോവനോഭനോയ്

ശയിയ്ക്കമഗ്നി�യോെടങ്ങളർത്ഥിപ്പൂ, ഹൃദ്യഗോഥയോൽ! (31)

ആവിഭോവസു നീയ�ഗ്ന,പക�ലോൻ�പോലുദീതനോയ്,

കരു�ത്തന്തി മുടിയ്ക്കുന്നൂകതിർച്ചോർത്തോലിരുട്ടിെന! (32)

ആ�ഗ്ന,ക്ഷയിയ്ക്കോത്തധനമുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്കലൂർജ്ജിത;

ഭവോങ്കൽനിന്ന�പക്ഷിപ്പൂ, ഞങ്ങളക്കോമ്യദോന�മ! (33)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
1. �ദ്രോഹിയോത്തവൻ–അയജ്വോക്കെള �ദ്രോഹിയ്ക്കും. മനീഷികൾ–ഞങ്ങളുെട �സ്തോതോ

ക്കൾ.

2. നിപുണദർശന–സമർത്ഥമോയ കോഴ്ചയുള്ളവ�ന.

3. നിറം=�ശോഭം.
4. ക�യ്യറും–ഓ�രോന്നി�നയും കടന്നുപിടിയ്ക്കുന്ന.
6. ചുഴന്നുെകോണ്ടു്–ഉണക്കമരങ്ങെള. കോെല്പോടി–പുക.
7. തരുണിമോർ–തഴച്ച ഓഷധികൾ.
8. നോക്കോൽത്തോൻ–ജ്വോലെകോണ്ടുതെന്ന. കുനിയിച്ചും–വൃക്ഷങ്ങെള.

9. ഗർഭമോയ്ത്തീർന്നു–ഓഷധികളുെടഉള്ളിൽക്കടന്നു്. പിെന്നയുംപിറക്കുന്നു–െവളിെപ്പടുന്നു.
10. അജ്യോഹൂതി ദശോന്ത�ര=െനയ്യു �ഹോമിയ്ക്കുന്നസമയത്തു്.

11. പൃഷ്ഠത്ത്=മുതുകിൽ. വൃഷഭുക്കു്=�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ട കോളെയ തിന്നുന്നവൻ. വസോന്നൻ–

പശുവിെന്റ വസ(െകോഴുപ്പു് ) തിന്നുന്നവൻ. �വധസ്സ്–അഭീഷ്ടകർത്തോവ്.

12. വിളി�പ്പോ�ന–�ദവന്മോെര. സമിത്തോലന്നത്തോൽ–ചമതയും ഹവിസ്സും അർപ്പിച്ചു്:

അ�പക്ഷ=യോചനം.

13. ഹുത=�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടവ�ന.
14. അഗ്നിയോൽ–ഭൗമോഗ്നിയോൽ.
15. വീരജനെത്തയും–പുത്രോദികെളയും.

16. ബ�ലോദിത–അരണിമഥനബലത്തിൽ നിന്നുണ്ടോയവ�ന.

17. കുട്ടിയ്ക്കോയ്–കുട്ടിയ്ക്കു മുലെകോടുപ്പോൻ.
18. സുപ്രജകൾ = നല്ലആളുകൾ. കോമോർജ്ജനം=അഭീഷ്ടസമ്പോദനം.

21. നട്ടോർ=പ്രജകൾ. �പോർകളിൽ–യുദ്ധങ്ങളിൽസഹോയിപ്പോൻ,
22. �സ്തോതോവി�നോട്:
23. �ദ്വഷകോരിവർഗ്ഗവിമർദ്ദി=വി�ദ്വഷിവർഗ്ഗെത്ത മർദ്ദിയ്ക്കുന്നവൻ.

25. എങ്ങു െകല്പോർന്നബലവോൻ–െകല്പുസർവത്ര വ്യോപിച്ച ബലവോൻ.

27. ധരിച്ചോലും–അറിഞ്ഞോലും, സശ്രദ്ധം �കട്ടോലും. മൽസ്തവം=എെന്റസ്തുതി.

28. ഉപജോതൻ=ജനിച്ചവൻ. ഗോഥ–സ്തുതിഗീതി.
29. അജ്ജനങ്ങളും–മറ്റോളുകളും.

30. സദുർഗ്ഗമം–ദുർഗ്ഗമപ്ര�ദശങ്ങൾ.
31. ശയിയ്ക്കും–യജ്ഞങ്ങളിൽ പള്ളിെകോള്ളുന്ന. അർത്ഥിപ്പൂ–ധനം യോചിയ്ക്കുന്നു.

32. ഉദീതനോയ്=ഉദിച്ചു്.
33. ഊർജ്ജിത=ബലവോ�ന. അക്കോമ്യദോന�മ=ആസ്പൃഹണീയദോനം തെന്ന.
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സൂക്തം 44.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മുമ്പത്തവ.

ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ, ചമതയോൽ; നിങ്ങൾ െനയ്യോലുണർത്തുവിൻ;

�ഹോമിപ്പിനീ,യതിഥിയോമഗ്നിയിങ്കലവിസ്സുകൾ ! (1)

അ�ഗ്ന, ശ്രവിയ്ക്കുെക,ൻ �സ്തോത്രം: വോയ്ക്കുകീ, സ്തുതിയോൽബ്ഭവോൻ;

തോൽപര്യംെകോൾകയുംെചയ്ക, ഞങ്ങൾതൻസൂനൃതങ്ങളിൽ! (2)

പുരസ്കരിപ്പൂ, ഞോൻഹവ്യവോഹനോമഗ്നിദൂതെന;

െചോല്ലു�ന്നൻ, �സ്തോത്രവു;–മവനിെങ്ങത്തിയ്ക്കുെട്ട,യുമ്പെര! (3)

�കവളർത്തെപ്പടും�നരത്ത�ഗ്ന, സുരുചിരോകൃ�ത,

കത്തിജ്ജ്വലിച്ചു െപോങ്ങുന്നൂ, ഭവോെന്റയുരുരശ്മികൾ! (4)

അ�ഗ്ന, െന�യ്യോലുെമൻസ്രുക്കു, കോമിയ്ക്കുന്ന ഭവോനുെട

ചോരെത്തത്തെട്ട; �കെക്കോള്ളുക,സ്മദീയഹവിസ്സു നീ! (5)

�ഹോതോ,വൃത്വിക്കി,മ്പ�മകും ചിത്രഭോനു,വിഭോവസു–

ഈയഗ്നിെയസ്തുതിയ്ക്കു�ന്നൻ: �കൾക്കെട്ട,യവിടുന്നുതോൻ! (6)

ക്രോന്തകർമ്മോവു, �ഹോതോവു,നുതി�യോഗ്യൻ, പ്രസോദവോൻ,

യജ്ഞങ്ങളിെലഴുന്നള്ളിനി�ല്പോന,ഗ്നി പുരോതനൻ! (7)

അംഗിര��ഷ്ഠ, �കെക്കോള്ളുകീ, ഹവ്യങ്ങൾ നിരന്തരം:

അ�ഗ്ന, നടത്തിയ്ക്ക, ഭവോനധ്വരെത്തയൃതുക്കളിൽ! (8)

�കവളർത്തെപ്പടു�മ്പോൾത്തോെനഴുന്നള്ളുന്നവൻ ഭവോൻ

അറിഞ്ഞുെകോണ്ടുവരികി,ങ്ങമർത്ത്യെരയുരുദ്യു�ത! (9)

�ഹോതോവ, ഹിംസകൻ, ധൂമധ്വജൻ, ധീമോൻ, വിഭോവസു–

ആയജ്ഞെക്കോടി�യോട�ത്ര, ഞങ്ങൾ െചയ്യുന്നുയോചനം! (10)

�ദ്രോഹിപ്പവനിൽനിന്ന�ഗ്ന, �ദവ, രക്ഷിയ്ക്കുെക,ങ്ങെള:

പിളർക്ക, വി�ദ്വഷികെളബ്ബ�ലോൽപോദിതനോം ഭവോൻ! (11)

പുരോതനസ്തവംെകോണ്ടു, തിരു�മ വിലസുംവിധം

വളർത്തെപ്പട്ടു, കവിയോമഗ്നി �മധോസ�മതനോൽ! (12)

വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, ബലജനോം പോവനപ്രഭനഗ്നിെയ,

ഭംഗെപ്പടുത്തോനോവോത്തതോമീ യജ്ഞത്തിൽെവച്ചുഞോൻ. (13)

ആനീെയ�ഗ്ന, സുഹൃൽപൂജ്യ, സമുജ്ജലമരീചിയോയ്

�ദവന്മോെരോത്തിരുന്നോലു,–മീെയങ്ങളുെട ദർഭയിൽ! (14)

ആരില്ലത്തഗ്നിെയസ്സമ്പത്തിന്നോയ്പ്പരിചരിയ്ക്കു�മോ,

ആ മനുഷ്യ�ന്ന കല്പിച്ചുനല്കൂ �ദവൻ ധനങ്ങെള! (15)

വിണ്ണിൻെകോടിമരം, മൂർദ്ധോവീയഗ്നി,ധരണീശ്വരൻ

പ്രീതിെപ്പടുത്തി�പ്പോരുന്നൂ, തണ്ണീരിെന്റ കിടോങ്ങെള! (16)

അ�ഗ്ന, ഭവോെന്റ തൂെവണ്മപൂണ്ടുകത്തുന്നകോന്തികൾ
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ഉയർെത്തയ്ക്കയയ്ക്കുന്നു, ഭവോനുെട മഹസ്സിെന! (17)

കോമ്യമോം സ്വത്തിനുടമയ�ല്ലോ, വിൺെപരുമോൾ ഭവോൻ;

അ�ഗ്ന, പുകഴ്ത്തുമോറോക, സുഖോപ്തിയ്ക്കു ഭവോെനഞോൻ! (18)

നിെന്നസ്തുതിപ്പൂ, കർമ്മത്തോൽ�ത്തോഷിപ്പിപ്പൂ, മനീഷികൾ;

അ�ഗ്ന, നിെന്ന വളർത്ത�ട്ട, ഞങ്ങൾതൻ നുതിഗോഥകൾ! (19)

അഹിംസിതൻ, ബലയുതൻ, ദൂതനഗ്നി പുകഴ്ത്തു�വോൻ;

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റസഖ്യെത്ത വരിപ്പൂ, ഞങ്ങെളെപ്പോഴും. (20)

ശുചി ധീമോൻ, ശുചി കവി, യതിമോത്രശുചിവ്രതൻ;

ശുചിയോയ്ത്തെന്ന വിലസു,–മഗ്നിയോഹൂതി�വളയിൽ! (21)

നിെന്നസ്സദോ വളർത്ത�ട്ട,സ്തുതിയും മമ കർമ്മവും;

അ�ഗ്ന, ഭവോെനങ്ങളുെട സഖ്യെത്തയറി�യണ�മ! (22)

നീയോയ്  വ�രണമ�ഗ്ന, ഞോൻ; നീ�യോ ഞോ�നോയ്ബ്ഭവിയ്ക്കണം;

എങ്കി�ല ശരിയോയ്ത്തീരൂ, ഭവോെന്റ നിനെവോെക്കയും! (23)

വസുവും, വസുരോജോവും, വിഭോവസുവുമോണു നീ;

അ�ഗ്ന, നിൻനന്മനസ്സിങ്കെലത്തി�ച്ചരണ,െമങ്ങളും! (24)

അ�ഗ്ന, നദികൾ വോരോശിയിങ്കെലെയ്ക്കന്ന�പോല�വ,

കർമ്മിയോം നിങ്കെലയ്ക്കോർത്തുംെകോണ്ടു പോയുന്നു, ഗോഥകൾ! (25)

യുവോവോെയോെക്കയു�ണ്മോനോയ്ക്കവിയോയ്പ്പൂരുചര്യനോയ്

പ്ര�ജശനോമഗ്നിെയഞോനണിയിപ്പൻ, സ്തവങ്ങളോൽ. (26)

യജ്ഞങ്ങളുെട �നതോവോയ്, ക്കൂർത്തപല്ലുട�യോനുമോയ്

െകല്പിനോമഗ്നിെയപ്പറ്റി �സ്തോത്രം െചോല്പോൻ െകോതിയ്ക്ക,നോം! (27)

അ�ഗ്ന, ഭവോങ്കലിവരും സ്തുതി െചോല്ലെട്ട, പോവക;

�സവ്യനോം നിന്തിരുവടിയവർ�ക്ക�കണ�മ, സുഖം! (28)

ധീരനും, ഹവ്യവോൻ പ്രോജ്ഞൻ�പോല�വ ജോഗരൂകനും,

അ�ഗ്ന,വോനത്തുവിലസു�ന്നോനുമ�ല്ലോ, സദോ ഭവോൻ! (29)

പോപം െപടുന്നതിൻമു�ന്ന, ശത്രു പീഡയ്ക്കുമുന്ന�മ

അ�ഗ്ന, വോ�സോ, ക�വ, ഞങ്ങൾക്കോയു�സ്സറ്റം വളർക്ക,നീ! (30)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോട്:
2. സൂനൃതങ്ങൾ=സൂക്തങ്ങൾ.

3. പുരസ്കരിപ്പു–പൂജിയ്ക്കുന്നു. അഗ്നിദൂതെന=അഗ്നിയോകുന്ന ദൂതെന.

5. സ്രുക്കു്–സ്രുക്കോകുന്നയുവതി.

6. ഈ–ഇപ്രകോരമുള്ള.

7. നുതി�യോഗ്യൻ=സ്തുത്യർഹൻ.
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8. ഋതുക്കളിൽ–യഥോകോലം.
9. എഴുന്നള്ളുന്നവൻ–യജ്ഞങ്ങളിൽ വരുന്നവൻ.

10. ആയജ്ഞെക്കോടി�യോടു്–അപ്രകോരമുള്ളഅഗ്നി�യോടു്.

12. �മധോസ�മതനോൽ–�മധയുള്ള �സ്തോതോവിനോൽ.

14. സമുജ്ജ്വലമരീചിയോയ്–കത്തുന്ന �തജ�സ്സോ�ട.

16. മൂർദ്ധോവു്–�ദവന്മോരിൽ തലവൻ, തണ്ണീരിെന്റ കിടോങ്ങൾ–സ്ഥോവരജംഗമങ്ങൾ.

17. മഹസ്സ്=�തജസ്സ്.
20. പുകഴ്ത്തു�വോൻ–�ദവന്മോെര സ്തുതിയ്ക്കുന്നവൻ.
21. ആഹൂതി�വള=�ഹോമോവസരം.
22. അറി�യണ�മ–ഞങ്ങൾസഖോക്കളോെണന്നു്, �സ്തോതോക്കളോെണന്നു്.
23. നീയോയ്  വ�രണം–ഭവോെന�പ്പോെല ധനോഢ്യനോകണം. ഞോനോയ്ബ്ഭവിയ്ക്കണം–

എെന്ന�പ്പോെല ദരിദ്രനോയിത്തീരണം. നിനവു്–ഞോൻ ധന തൃപ്തനോകണെമന്ന

ആശംസ. ഭവോെന്റസകലസമ്പത്തുംഎനിയ്ക്കു തരുമോറോകണം!

24. വസുരോജവു്=ധനപതി. നിൻനന്മനസ്സിങ്കെലത്തി�ച്ചരണം–ഭവോെന്റ പ്രസോദത്തിന്നു

വിഷയമോകണം.

25. ആർത്തുംെകോണ്ടു്—ഉച്ചശബ്ദ�ത്തോ�ട. ഗോഥകൾ–സ്തുതിഗീതികൾ.

26. ഒെക്ക–ഹവിെസ്സല്ലോം. പുരുചര്യൻ=ബഹുകർമ്മോവു്.
27. പല്ലു്–ജ്വോലകൾ.
28. ഇവരും–ഞങ്ങളുെടആളുകളും.
29. ഹവ്യവോൻ പ്രോജ്ഞൻ–യജമോനനോയ പ്രോജ്ഞൻസദോ ജോഗരൂകനോയിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.
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സൂക്തം 45.

കണ്വ�ഗോത്രൻത്രി�ശോകൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

യുവോവിന്ദ്രൻസഖോ�വവർെക്ക,വരോസ്ഥെയോടഗ്നിെയ

ജ്വലിപ്പിയ്ക്കും; പതിവുെവച്ചവർ ദർഭ വിരിയ്ക്കു�മ! (1)

യുവോവിന്ദ്രൻസഖോ�വവർക്ക,വോ�ക്കറും, സമിത്തുകൾ;

�സ്തോത്രങ്ങൾ വോയ്ക്കും; െപരുതോയ്ത്തീരും, മരനുറുങ്ങു�മ! (2)

യുവോവിന്ദ്രൻസഖോ�വവർക്ക,ക്കൂട്ടരില�യോധനും

ചുണച്ചു െപോരുതിെക്കല്പോൽക്കുനിയിയ്ക്കും, പരീതെന! (3)

പിറന്ന�പോ�ത ശരെമോെന്നടുത്തീ വൃത്രസൂദനൻ

�ചോദിച്ചോനമ്മ�യോ�ട,വരുഗ്രന്മോ�രവർ വിശ്രുതർ? (4)

ബലിഷ്ഠയുത്തരം നി�ന്നോടുരച്ചോളോ, ‘ന�പോല�വ

മലയ്ക്കു�മൽ മല്ലിടു�മ, നിൻ�വരിത്വം െകോതിപ്പവൻ!’ (5)

�കൾക്ക, നീ: നിങ്കൽനിന്നിച്ഛിപ്പതു െകോണ്ടുവരും ഭവോൻ;

മഘോവൻ, നീയുറ�പ്പതിന്നുണ്ടോക്കു,മതുറപ്പിലോം! (6)

�യോദ്ധോവോമിന്ദ്രെനോരു നല്ലശ്വത്തിന്നടർ പൂകിയോൽ,

�തരോളികളിൽെവച്ചൂറ്റെപ്പട്ട �തരോളിയോയ്  വരും! (7)

വജ്രിൻ, ചിന്നിയ്ക്ക, വഴി�പോെലതിരോളെരെയോെക്ക നീ;

കല്പിച്ചുതരിെര,ങ്ങൾക്കുവളെര�ശ്ശോഭനോന്നവും! (8)

�ദ്രോഹിവ്രജത്തോൽ �ദ്രോഹിയ്ക്കെപ്പടോതു�ള്ളോരു നല്ല �തർ

ഇന്ദ്രൻ മുന്നിലണയ്ക്ക�ട്ട, നമുക്കിഷ്ടങ്ങൾ �നടുവോൻ! (9)

ഇന്ദ്ര,ത്വ�ദ്ദ്വഷികളിൽ നിെന്നോഴിയും, ഞങ്ങൾ �കവലം;

�ഗോയുക്തനോം ഭവോ�ന്നകോൻ �പോ�ന്നോനിൽശ്ശക്ര,െചല്ലു�മ! (10)

െമ�ല്ല നടക്കുന്നവരും, സോശ്വരും, പുരുവിത്തരും,

നിർബോധരും, ചുമതലക്കോരുമോെക,ങ്ങൾ വജ്രവൻ! (11)

നൂറുമോയിരവും �ശ്രഷ്ഠസോധനങ്ങൾ ദി�ന ദി�ന

നല്കെപ്പടുന്നതുണ്ട�ല്ലോ, നിെന്ന വോഴ്ത്തുന്നവർക്കിഹ! (12)

െകല്പുറ്റവെയയും തല്ലിെപ്പോളിയ്ക്കുന്ന ധനജ്ഞയൻ,

ഇന്ദ്ര, നീ വീടു�പോലു�ള്ളോെനെന്നങ്ങൾക്കറിയോം, ദൃഢം! (13)

�കമോറ്റക്കോരനോം നി�ന്നോെടങ്ങളർത്ഥനെചയ്യ�വ,

ക�വ, ധൃ�ഷ്ണോ, �പോന്ന നിെന്ന മത്തനോക്കെട്ട �സോമവും! (14)

ലുബ്ധോൽ, നിൻധനദോനത്തിൽക്കുശൂ�മ്പവനു �തോന്നു�മോ;

ഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവന്നോലു,മപ്പണപ്പുള്ളിതൻ മുതൽ! (15)

ഇതോ, �സോമം പിഴിഞ്ഞിന്ദ്ര, നിെന്ന �നോക്കുന്നു, നിർഭരം,

തീൻ കൂട്ടി�യോർ പശൂവിെനെയന്ന�പോെല സുഹ്യത്തുക്കൾ! (16)

െചവി�കൾക്കുന്ന—െചകിടനല്ലോത്ത—തിരു�മനിെയ
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ദൂരോൽ വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു,ഞങ്ങളിങ്ങവനത്തിനോയ് ! (17)

�കൾക്കു,മീ വിളി നീെയങ്കിൽത്തരണം, തീവ്രമോം ബലം;

ഞങ്ങൾക്കടുപ്പമു�ള്ളോരു ചോർച്ചക്കോരനുമോകണം! (18)

നിെന്നസ്തുതിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ, ഞങ്ങൾ െനോന്തു നടക്ക�വ;

ഇന്ദ്ര, �ഗോക്കെളഞങ്ങൾക്കുതരോൻതെന്നയുറയ്ക്ക, നീ! (19)

വൃദ്ധന്മോർ വടി�പോലൂന്നിപ്പിടിപ്പൂ, ഞങ്ങളങ്ങെയ;

വന്നോൽെക്കോള്ളോം, ക്രതുവിൽ നീെയന്നുമുണ്ടു, ബലോധിപ! (20)

ആെരത്തടുക്കില്ല,ടരിലോരു;മപ്പുരുവിത്തെന,

ഇന്ദ്രെന,ദ്ദോനപരെനപ്പറ്റി �സ്തോത്രങ്ങൾ പോടുവിൻ! (21)

�സോമം പിഴിഞ്ഞയയ്ക്കു�ന്ന,നവിെടയ്ക്കു കുടിയ്ക്കുവോൻ:

ഭുജിയ്ക്ക, മതിയോ�വോളം വൃഷോ�വ, മോദകം ഭവോൻ! (22)

മൂഢരങ്ങെയ രക്ഷോർത്ഥം �ദ്രോഹിെയ്ക്കോല്ല, ഹസിെയ്ക്കോലോ:

ബ്രഹ്മ�ദ്വഷിപ്പരിഷയിെലഴുന്നള്ളരു�ത,ഭവോൻ! (23)

മഹത്തോം സ്വത്തിനോയ് മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കെട്ട,യങ്ങെയ:

ഗൗരമോൻ െപോയ്കനീർ�പോല,ഗ്ഗവ്യ�സോമം കുടിയ്ക്ക,നീ (24)

വൃത്രഹന്തോവു പുതുതും സനോതനവുമോം ധനം

ദൂരോലയയ്ക്കുന്നതിെനപ്പുകഴ്ത്തുന്നു, സദസ്സുകൾ! (25)

നുകർന്നരുളിനോ,നിന്ദ്രൻ കദ്രുതന്നുെട �സോമനീർ;

സഹസ്രബോഹുവിന്നോയി പ്രകോശിപ്പിച്ചു, വീര്യവും! (26)

യദുതുർവശർതൻ കർമ്മമതു �നെരന്നു കോണ്കയോൽ

അടരിങ്കെലഴുന്നള്ളിെച്ചറുത്തോ,നഹ്നവോയ്യെന! (27)

തരും, �ഗോക്കെളയും െകോറ്റും; കടത്തും, യുഷ്മദീയെര–

അശ്ശത്രുമർദ്ദനെനഞോൻ പതിവോയി സ്തുതിയ്ക്കുവോൻ ! (28)

തണ്ണീർ തഴപ്പിച്ച മഹോനോകുമിന്ദ്രന്നുസോമ്പ്രതം

�സോമം പിഴിഞ്ഞുെവച്ചു, ക്ഥം െചോല്ലു�ന്നൻ, ധനകോംക്ഷി ഞോൻ! (29)

ത്രി�ശോകന്നോയ്ജ്ജലം �ചോർക്കോൻ വ�ന്മഘെത്തപ്പിളർത്തിനോൻ;

വഴിയും െവട്ടിനോന�ല്ലോ,െവള്ളങ്ങൾെക്കോഴുകോനിവൻ! (30)

�മോദിച്ചോ�ലതു�കെക്കോള്ളുമോദരിയ്ക്കും, െകോടുത്തിടും;

അതിെലെന്തോന്നു നീ െചയ്തീലി?–ന്ദ്ര, നല്കുക, സൗഖ്യവും! (31)

ഇന്ദ്ര, നിന്മട്ടിലു�ള്ളോെന്റ െചറുതോം െചയ്തിതെന്നയും

പോരിൽ പ്രസിദ്ധമോമ�ല്ലോ: വെന്നത്തെട്ട, ഭവന്മനം! (32)

അവിടുന്നിന്ദ്ര, ഞങ്ങൾക്കുസുഖം കല്പിച്ചു നല്കിയോൽ,

അതിൻപ്രശസ്തിയും നല്ല യശസ്സുമവിെടയ്ക്കുതോൻ ! (33)

കുറ്റെമോ�ന്നോ, പരം ര�ണ്ടോ മൂ�ന്നോ, വളെരെയണ്ണ�മോ

ഞങ്ങൾ െചയ്യുകിലും, ശിക്ഷ കല്പിയ്ക്കരുതു, ശൂര, നീ (34)
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�ന�ര �കറിയടി�പ്പോനോ,യുഗ്രനോയ്,പ്പോപഹോരിയോയ്,

സഹിഷ്ണുവോം ഭവോെന�പ്പോലു�ള്ളോനിൽ�പ്പടിയുണ്ടു, �മ! (35)

�തോഴന്നുതോൻ, മകനുതോനഭിവൃദ്ധി മഹോവ�സോ,

ഉണർത്തിപ്പീലഞോൻ: �പർത്തും �പർത്തും പതിക, നിന്മനം! (36)

‘ആർ മർത്ത�ര, നിലവിളിയ്ക്കുന്നു? ഞങ്ങളിൽനിെന്നവൻ

പോയുന്നു? െകോന്നു, ഞോനോെര?’�ത്തോഴൻ �തോഴെനോ�ടോതിനോൻ! (37)

പിഴിെഞ്ഞോ�രവോരനിൽ നീ വൃഷോ�വ, െപയ്ത�വളയിൽ

തലചോയ്�ച്ചവരും �പോയോെരോ,രു ചൂതോടി�പോല�വ! (38)

നിൻനൽ�ത്തരശ്വയുഗ്മെത്ത മന്ത്രത്തോൽപ്പൂട്ടി ഞോനിതോ,

വലിയ്ക്കു�ന്നൻ: ധനം നല്കു�ന്നോന�ല്ലോ, ബ്രോഹ്മണർക്കുനീ! (39)

വി�ദ്വഷികെള മുച്ചൂടും പിളർക്ക; രണബോധകൾ

നിർത്തിയ്ക്കുക; ഭവോൻ െകോണ്ടുവരികോ,ക്കോമ്യമോം ധനം! (40)

യോെതോന്നുറപ്പിലും, �ശലത്തിലു, മിന്ദ്ര, തുറസ്സിലും

െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു നീ, െകോണ്ടുവരികോ,ക്കോമ്യമോം ധനം! (41)

െപരുത്തയോെതോന്നു ഭവദ്ദത്തെമ�ന്നതുമർത്യനും

അറിഞ്ഞീടുന്നു�വോ; െകോണ്ടുവരികോ,ക്കോമ്യമോം ധനം! (42)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.
1. ഇന്ദ്രെന്റസഖ്യംലഭിച്ചവരും,അഗ്നിെയജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നവരും ദർഭവിരിയ്ക്കു�മ–യോഗംകഴി
പ്പോൻഅർഹരോകും. ഈ ഋക്കിന്നു് അഗ്നിയും �ദവതയോണു്.

2. ഏറും–ധോരോളം കിട്ടും. മരനുറുങ്ങ്–യൂപം നിർമ്മിപ്പോൻ െവട്ടുന്ന മരത്തി�ന്മൽനിന്നു്

ആദ്യം െതറിച്ച കഷ്ണം: അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂപം നിർമ്മിപ്പിയ്ക്കും; പലവുരു യോഗംെച

യ്യും.

3. അ�യോധനും–മുമ്പു യുദ്ധം െചയ്തിട്ടില്ലോത്തവൻ�പോലും. ചുണച്ചു്–ഉശി�രോെട. പരീത

െന–�സനോപരിവൃതനോയ ശത്രുവിെന.

4. അമ്മ–അദിതി.
5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ബലിഷ്ഠ—ബലവതിയോയ അമ്മ. െകോതിപ്പിക്കുവൻ–ശൂഷ്ണോസുരൻ:

അവനോണ്, ഉഗ്രനും, വിശ്രുതനും.

6. �കൾക്ക—എെന്റ �സ്തോത്രം. ഇച്ഛിപ്പതു—�സ്തോതോവു കോംക്ഷിയ്ക്കന്നത്.
7. അശ്വത്തിന്ന്—കുതിരെയകിട്ടോൻ. �തരോളിമോെരെയല്ലോം ജയിക്കുെമന്ന്, ഉത്തരോർദ്ധ

ത്തിെന്റ തോത്പര്യം.

10. അങ്ങെയ �ദ്വഷിയ്ക്കുന്നവരുെട അടുക്കൽ യോചിപ്പോൻ െചല്ലില്ല; ഭവോ�ന്നകോൻ, (ഹവി
സ്സു തരോൻ) കഴിവുള്ളവങ്ക�ല െചല്ലു.

11. സോശ്വർ=അശ്വയുക്തർ.

12. നൽകെപ്പടുന്നതുണ്ട�ല്ലോ—യജമോനനോൽ.
13. െകല്പുറ്റവെയയും—ഉറ�പ്പറിയശത്രുനഗരങ്ങെള�പ്പോലും. ധനജ്ഞയൻ–സമ്പത്തടക്കു

ന്നവൻ. വീടു�പോലു�ള്ളോൻ–ഉപദ്രവങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ.
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14. �കമോറ്റക്കരൻ–ഹവിസ്സു വോങ്ങി, അഭീഷ്ടം െകോടുക്കുന്നവൻ. �പോന്ന—ഉന്നതനോയ.
15. ഭവോൻ �സ്തോതോക്കൾക്കുധനം െകോടുക്കു�മ്പോൾ, തെന്റപിശുക്കുമൂലംഅസൂയ �തോന്നു

ന്നപണപ്പുള്ളിയുെട (മുതല്ക്കോരെന്റ) ധനം െകോണ്ടുവന്നുഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും.

16. സുഹൃത്തുക്കൾ=സഖോക്കൾ, �സ്തോതോക്കൾ, നിെന്ന നിർഭരം �നോക്കുന്നു. തീൻ (പുല്ലും

മറ്റും) കൂട്ടിയവർ പശുവിെന (മോെടവിെട എന്നു) �നോക്കുന്നതു �പോെല.

17. െചകിടൻ=ബധിരൻ. അവനം=രക്ഷണം.
18. തീവ്രമോം—ശത്രുക്കൾക്കു ദുസ്സഹമോയ.

19. െനോന്തു—ദോരിദ്ര�വദന�യോെട.
20. എന്നുമുണ്ടു—എന്നആഗ്രഹവുമുണ്ട്. ബലോധിപ=ബലപ�ത.

21. �സ്തോതോക്ക�ളോട്:
22. മോദകം—ലഹരിപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോമം.

23. രക്ഷോർത്ഥം–അവരുെട രക്ഷയ്ക്ക്.

24. സ്വത്തിനോയ്–സ്വത്തു കിട്ടോൻ. ആളുകൾ അങ്ങെയ �സോമം െകോണ്ടു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്ക

െട്ട. ഗവ്യ�സോമം–�ഗോരസങ്ങൾ �ചർത്ത �സോമനീർ.

25. സദസ്സുകൾ–യജ്ഞസഭകളിെലആളുകൾ.

26. കദ്രു–ഒര്യഷി. സഹസ്രബോഹുവിന്നോയി–സഹസ്രബോഹു എന്ന രോജോവിെന രക്ഷി

പ്പോൻ. വീര്യവും പ്രകോശിപ്പിച്ചു–അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശത്രുക്കെള െകോല്ലുകയും െചയ്തു.

27. കർമ്മമതു=ആകർമ്മം. �നര്–നിർവ്യോജം. അഹ്നവോയ്യൻ–അവരുെട ഒരു ശത്രു.

28. സ്വന്തംആളുക�ളോട്: യുഷ്മദീയെര (നിങ്ങളുെട പുത്രോദികെള) കടത്തും–ആപത്തിെന്റ

മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കും. അശ്ശത്രുമർദ്ദനെന–അപ്രകോരമുള്ള ശത്രുമർദ്ദനെന, ഇന്ദ്രെന.

29. തണ്ണീർ–മഴെവള്ളം.
30. ത്രി�ശോകന്നോയ്–ത്രി�ശോകെനന്ന ഋഷിയ്ക്കു�വണ്ടി, �ചോർക്കോൻ–ഭൂമിയിെലയ്ക്കു വീ

ഴ്ത്തോൻ. ഇവൻ–ഇന്ദ്രൻ.

31. അതിൽ–ആ നന്മയിൽ. എെന്തോന്നു െചയ്തീല–എല്ലോം ഞങ്ങൾക്കു െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

ഇനി, സൗഖ്യവും നല്കുക.

32. ഭവന്മനം=ഭവോെന്റ മനസ്സ്. വെന്നത്തെട്ട–എങ്കൽ, പതിയെട്ട.

35. അടി�പ്പോനോയ്–ശത്രുക്കെള. സഹിഷ്ണു–ശത്രുപീഢെയ കൂസോത്തവൻ.

36. �തോഴന്നുതോൻ, മകനുതോൻ=സഖോവി�ന്നോ, പുത്ര�ന്നോ. മഹോവ�സോ=മഹോത്തോയ

ധനമുള്ളവ�ന. ഉണർത്തിപ്പീല–െകോടു�ക്കണെമന്നറിയിയ്ക്കുന്നില്ല; നിന്മനം ഞങ്ങ

ളിൽ പതിഞ്ഞോൽ മതി.

37. ഞങ്ങളിൽനിന്നു്–ഞങ്ങെള�പടിച്ച്. ഞോൻആെരെകോന്നു–ഒരപരോധരഹിതെനയും
ഞോൻെകോന്നിട്ടില്ല. ഇെതോെക്കപറയോൻഇന്ദ്രൻമോത്ര�മയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രൻഇവിെട വന്നു

�ചർന്നിരിയ്ക്കോം എന്നു �തോഴൻ �തോഴ�നോടു പറഞ്ഞു.

38. �സോമം പിഴിഞ്ഞ ഏവോരെനന്ന ആൾക്കു ഭവോൻ ധനം െചയ്തു െകോടുത്തുവ�ല്ലോ;

അ�പ്പോൾ ഏവരും (�ദവന്മോെരല്ലോം) ഒരു ചൂതോടി (ചൂതുകളിയിൽ പണെമോെക്ക�പ്പോ

യവൻ) �പോെല തല തോഴ്ത്തി നടെകോണ്ടു. ഇന്ദ്രെന്റഈ ധനവർഷണത്തോൽ സ്വർഗ്ഗ

ത്തിെലസമ്പത്തോെക തീർന്നു�പോയി എന്നവിചോരത്തോലോയിരിയ്ക്കോം, �ദവന്മോർ തല

ചോയ്ച്ചു മിണ്ടോെത �പോയതു് !
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39. നൽ�ത്തരശ്വയുഗ്മെത്ത–നല്ല �തരിെന്റ രണ്ടുകുതിരകെള, ഹരികെള. വലിയ്ക്കു�ന്നൻ–

ഞങ്ങളുെട അടുക്ക�ലയ്ക്കു്.

40. രണബോധകൾ=യു�ദ്ധോപദ്രവങ്ങൾ.
42. വളെരദ്ധനം ഒരോളിൽ കണ്ടോൽ, അതു ഭവോൻ െകോടുത്തതോെണന്ന് എല്ലോ മനുഷ്യരും

അറിയും.

മൂന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: ആറോംഅഷ്ടകം
നോലോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 8 അനുവോകം 6
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സൂക്തം 46.

അശ്വപുത്രൻ വശൻ ഋഷി; പോദനീചൃത്തും ഗോയത്രിയും കകുപ്പും ബൃഹതിയും അനു

ഷ്ടുപ്പും സ�തോബൃഹതിയും ദ്വിപദോജഗതിയും പിപീലികമധ്യോബൃഹതിയും കകുമ്ന്യങ്ക

ശിരയും വിരോട്ടും ജഗതിയും ഉപരിഷ്ടോദ്ബൃഹതിയും പംക്തിയും ഉഷ്ണിക്കും ഛന്ദസ്സു

കൾ; ഇന്ദ്രനും വോയുവും �ദവത.

ബഹുധന, മികച്ച �നതോ�വ, ഹരിസ്ഥിത, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടിയുെടയോകുന്നു,

ഞങ്ങൾ! (1)
വജ്രിൻ, നിന്തിരുവടി തീർച്ചയോയുംഅന്നദോതോവോെണന്നുഞങ്ങൾക്കറിയോം;

ധനദോതോവോെണന്നുംഞങ്ങൾക്കറിയോം! (2)
ശതരക്ഷ, ശതക്ര�തോ, നിന്തിരുവടിയുെട മഹിമോവിെന പോടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട

�ല്ലോ, �സ്തോതോക്കൾ! (3)
ആെരഅ�ദ്രോഹികളോയ മരുത്തുക്കൾ,ആെരഅര്യമോവ്,ആെര മിത്രൻരക്ഷി

യ്ക്കു�മോ, ആ മനുഷ്യൻസുയജ്ഞനോകുമ�ല്ലോ! (4)
ആദിത്യരോൽ അനുഗ്രഹിയ്ക്കെപ്പട്ടവന്നു �ഗോക്കളും അശ്വങ്ങളും സുവീര്യരും

ഉണ്ടോയിവരും; അവൻബഹുകോമ്യമോയ സമ്പത്തിനോൽസദോ വർദ്ധിയ്ക്കും! (5)
ഭയെമന്നി�യ ബലം പ്ര�യോഗിയ്ക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്ര�നോടു ഞങ്ങൾ ധനം യോചിയ്ക്കു

ന്നു–സ്വോമി�യോടു സമ്പത്തുയോചിയ്ക്കുന്നു. (6)
തെന്റകൂെടയുണ്ട�ല്ലോ, നിർഭയകളോയരക്ഷകെളല്ലോം: ആബഹുധനെനമത്തു

പിടിപ്പിയ്ക്കോൻ, ഹരികെളന്ന കുതിരകൾ �സോമത്തിെലയ്ക്കു െകോണ്ടുവരെട്ട! (7)
ഇന്ദ്ര, വരണീയവും, ശത്രുക്കെളതു�ലോംഹനിയ്ക്കുന്നതും,അവരിൽനിന്നുസ്വത്ത

ടക്കുന്നതും, യുദ്ധങ്ങളിൽ ദുസ്തരവുമോണ�ല്ലോ, അങ്ങയുെട മത്തു് ! (8)
വിശ്വവരണീയ, മഹോബല, വ�സോ, യുദ്ധങ്ങളിൽ ദുസ്തരനും, മറുകരയണയ്ക്കു

ന്നവനും, സ്തുത്യനുമോയ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളുെട സവനങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിയോലും:

ഞങ്ങൾക്കു് ഒരു�പെത്തോഴുത്തുകിട്ടുമോറോകെട്ട! (9)
മഹോധന, അങ്ങ് മു�മ്പെത്ത�പ്പോെല ഞങ്ങൾക്കു �ഗോക്കെളയും അശ്വങ്ങെള

യും �തരുകളും തരോൻ വന്നു�ചർന്നോലും! (10)
ശൂര, അങ്ങയുെട ധനത്തിെന്റ അറ്റം സത്യമോയും ഞോൻ കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല:

മഘവോ�വ, വജ്രിൻ, അവിടുന്നു ഇ�പ്പോൾത്തെന്ന തരിക; ഞങ്ങളുെട കർമ്മങ്ങൾ

അന്നംെകോണ്ടു രക്ഷിച്ചോലും! (11)
സഖോക്കളോൽ �കൾപ്പിയ്ക്കുെപ്പടുന്ന, പുരുസ്തുതനോയ യോെതോരു ദർശനീയൻ

എല്ലോപ്പിറവികളും അറിയുന്നു�വോ; ആ ബലവോനോയ ഇന്ദ്രെന മനുഷ്യയുഗങ്ങളിൽ

എല്ലോവരുംസ്രുെക്കടുത്തുവിളിയ്ക്കുന്നു! (12)
ആ ബഹുധനനോയ, മഘവോവോയ വൃത്രഹന്തവു യുദ്ധങ്ങളിൽ നെമ്മ രക്ഷി

പ്പോൻ മുമ്പിൽ നില്ക്കെട്ട! (13)
�സോമലഹരിയിൽ വീരനോയി കുമ്പിടുവിയ്ക്കന്ന, വിശിഷ്ടപ്രജ്ഞനോയ, �സ്തോത

വ്യനോയ, ശക്തനോയഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചുനിങ്ങൾ �തോന്നലിെനോത്തുവലിയസ്തുതിപോ

ടുവിൻ! (14)
പുരുഹൂത, അവിടുന്നു് ഇ�പ്പോൾത്ത�ന്ന െപോറുപ്പോൻ മുതൽ തരിക; സ്വത്തു

തരിക; യുദ്ധങ്ങളിൽഅന്നവും തരിക! (15)
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സർവസമ്പത്തുകളുെടയും സ്വോമിയോണു്, ഭവോൻ; ഈ തടുത്തു െപോരുതുന്നവ

െന കീഴമർത്തുക. ഇനിയും (സ്വത്തുതരിക)! (16)
മഹോനോയ നിന്തിരുവടിയുെടആഗമനംഞോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നു: ഗമനശീലനോയ പൂർ

ണ്ണഗമനനോയ വൃഷോവിെന ഞങ്ങൾ യജിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. സർവ്വമനുഷ്യരോലും യജി

യ്ക്കെപ്പടുന്നവനോണ�ല്ലോ, മരുത്ത്വോനോയ ഭവോൻ; അങ്ങെയ ഞോൻ വണങ്ങി വോഴ്ത്തി

പ്പോടുന്നു. (17)
യോവചിലർ ബലകരമോയ �മഘജല�ത്തോടുകൂടി പറക്കുന്നു�വോ, ആ ഗഭീരനി

നദന്മോെര ഞങ്ങൾ യജിയ്ക്കുന്നു–ആ ചീറ്റിയിരമ്പുന്നവർക്കു ഞങ്ങൾ യജ്ഞത്തിൽ

ഹവിെസ്സോരുക്കുന്നു. (18)
ദുഷ്ടമർദ്ദന, ബലവോ�ന, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു് തക്കതു െകോണ്ടുവ

ന്നോലും: ഉദോരമ�ത, ഉദോരമ�ത, മികച്ച ധനം! (19)
വീതിയ്ക്കുന്നവ�ന, വഴി�പോെല വീതിയ്ക്കുന്നവ�ന, ഉഗ്ര, പൂജനീയ, മികച്ചജ്ഞോ

നദോതോ�വ, സത്യോത്മൻ, കീഴമർത്തുന്നവ�ന, ചക്രവർത്തിൻ, അവിടുന്നു യുദ്ധങ്ങ

ളിൽ െചറുക്കോനും െപോറുക്കോനും �പോന്നപ്രധോനധനം (െകോണ്ടുവന്നോലും)! (20)
‘ഒരു �ദവനല്ലോത്തവശൻതികഞ്ഞജംഗമസ്വത്തുവോങ്ങിയ�ല്ലോ–കനീതപുത്ര

നോയ പൃഥുശ്രവസ്സിങ്കൽനിന്ന് ഇന്നു കോലത്തു വോങ്ങിയ�ല്ലോ; ആ അശ്വപുത്രൻ

വെന്നത്തെട്ട! (21)
‘എഴുപതിനോയിരം കുതിരകൾ, രണ്ടോയിരം ഒട്ടകങ്ങൾ, ആയിരം കറുത്ത

െപൺകുതിരകൾ, ഒരുലക്ഷം മൂന്നിടം മിന്നുന്ന �പക്കൾ എന്നിവ എനിയ്ക്കു കി

ട്ടി! (22)
ഊക്കിൽപ്പോയുന്ന, കരുത്തുള്ള, െമതിയ്ക്കുന്നപത്തുകരിംകുതിരകൾ �തർവട്ടുരു

ട്ടുന്നു! (23)
�ശോഭനധനനോയ കനീതപുത്രൻ പൃഥുശ്രവസ്സിെന്റ ദോനമോണിെതോെക്ക: ഒരു

കനക�ത്തരും തന്നു്, ആ െപരിയ ദോതോവോയപ്രോജ്ഞൻവളെരകീർത്തി �നടിയി

രിയ്ക്കുന്നു! (24)
വോ�യോ, അങ്ങ് മഹത്തോയ സ്വത്തും മഹനീയമോയ കരുത്തും തരോൻ ഞങ്ങ

ളിൽ വന്നോലും: വളെരെക്കോടുക്കുന്ന, വലുതു െകോടുക്കുന്ന ഭവോെനഞങ്ങൾ ഉടനടി

പൂജിയ്ക്കുമ�ല്ലോ! (25)
ആർ കുതിരകളോലും ആയിരത്തിനോനൂെറ്റഴുപതു �ഗോക്കളോലും വഹിയ്ക്കെപ്പടു

ന്നു�വോ; അ�ദ്ദഹം ഇതോ, �സോമം പിഴിയുന്നവ�രോടുകൂടി, �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നവ�ന,

–അരിച്ചു തിളങ്ങുന്ന �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നവ�ന,–�സോമം തരോൻ തുടങ്ങുന്നു! (26)
ആർ എനിയ്ക്കു് ഈ വിവിധദോനം െചയ്യുന്നതിൽ സ്വയം ഇമ്പെപ്പട്ടു�വോ; ആ

സുയജ്ഞൻ സുകൃതത്തിനോയി അരട്വ�നോടും അക്ഷ�നോടും നഹുഷ�നോടും കല്പി

ച്ചു! (27)
വോ�യോ, ഉചത്ഥ്യെനക്കോളും വപുസ്സിെനക്കോളും മീെതയോണു്,ഈ െനയ്യു �പോ

െല പരിശുദ്ധനോയ രോജോവു്. ഇതോ,കുതിരകളും ഒട്ടകങ്ങളും നോയ്ക്കളും ചുമന്നു െകോ

ണ്ടുവന്നആഅന്നം! (28)
ആ പ്രദോതോവിന്നു പ്രിയെപ്പട്ട അറുപതുനോയിരം കുതിരകെള�പ്പോെല, വിത്തു

കോളകെളയും എനിയ്ക്കു കിട്ടി! (29)
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�ഗോക്കൾകൂട്ടത്തിെലന്ന�പോെല, ഉഴുതുമൂരികളുംഎങ്കെലത്തി–ഉഴുതുമൂരികളും

എങ്കെലത്തി! (30)
�മച്ചിൽക്കൂട്ടത്തിെല നൂെറോട്ടകങ്ങൾ, രണ്ടോയിരം െവള്ള�പക്കൾ എന്നിവ

യും വരുത്തെപ്പട്ടു! (31)
വളെരെയണ്ണെത്തപ്രോജ്ഞനോയഞോൻഅധികൃതനോയബല്ബൂഥെനന്നദോസ

ങ്കൽനിന്നു വോങ്ങി. വോ�യോ, അങ്ങയുെടആളുകൾ ഇതോ, ഇന്ദ്രരക്ഷിതരോയി ഇമ്പം

െകോള്ളുന്നു–�ദവരക്ഷിതനോയി ഇമ്പംെകോള്ളുന്നു! (32)
ആമഹതിയോയ മങ്കെയയും െപോൻപണ്ടങ്ങളണിയിച്ചു്, അശ്വപുത്രനോയ വശ

െന്റ മുമ്പിെലയ്ക്കു െകോണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്! (33)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
1. ഹരിസ്ഥിത–ഹരികെളന്നഅശ്വങ്ങളിലിരിയ്ക്കുന്നവ�ന.

3. ശതരക്ഷ–വളെര രക്ഷകളുള്ളവ�ന.

5. സുവീര്യർ–നല്ല വീര്യമുള്ള പുത്രന്മോർ.

11. തരിക–ധനം.
12. സഖോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. �കൾപ്പിയ്ക്ക–കീർത്തിയ്ക്ക. എല്ലോപ്പിറവികളും–പ്രോണികളുെട

െയല്ലോം ഉൽപത്തി. മനുഷ്യയുഗങ്ങളിൽ–എല്ലോക്കോലത്തും. സ്രുെക്കടുത്തു–ഹവിസ്സു

�ഹോമിപ്പോൻ.

14. ഉദ്ഗോതോക്ക�ളോടു്:
18. ഗഭീരനിനദന്മോെര–മരുത്തുക്കെള.

19. തക്കതു് എന്തോണു്? മികച്ച ധനം. ഉദോരമ�ത എന്നആവൃത്തിആ ഒരോധിക്യത്തോലോ

കുന്നു.

20. െപോറുക്കോനും–നോൾ കഴിപ്പോനും. �പോന്ന–മതിയോവുന്ന.
21. കനീതപുത്രനോയ പൃഥുശ്രവെസ്സന്ന രോജോവിങ്കൽനിന്നു ജംഗമ (�ഗോക്കളും മറ്റുമോകുന്ന)

സ്വത്തുകിട്ടിയഅശ്വപുത്രൻ വശൻ വെന്നെത്തെട്ടഎന്നുബന്ധുക്കൾആശംസിയ്ക്കുന്നു:

�ദവനല്ലോത്തതുെകോണ്ടുപ്രത്യക്ഷനോയിത്ത�ന്ന വെന്നത്തെട്ട.

22. ആവശൻ തിരിച്ചുവന്നു പറയുന്നു: മൂന്നിടം–പൂഞ്ഞ, പുറം, വോരിഭോഗം.

23. െമതിയ്ക്കുന്ന–എതിരോളികെള മർദ്ദിയ്ക്കുന്ന. �തർതട്ടുരുട്ടുന്നു–�തർ വലിയ്ക്കുന്നു.
25. ഉടനടി–വന്നോല�പ്പോൾ.
26. അ�ദ്ദഹം–പ്രഥുശ്രവസ്സ്. �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നവ�ന–�സോമപോയിയോയ വോ�യോ.

തരോൻ–അങ്ങയ്ക്കു്.

27. ആസൂയജ്ഞൻ–പൃഥുശ്രവസ്സ്. അരട്വൻ, അക്ഷൻ, നഹുഷൻ എന്നിർ സചിവന്മോരോ

കുന്നു. കല്പിച്ചു–‘വശർഷിയ്ക്കു െകോടുക്കോൻ �ഗോക്കെളയും മറ്റും വരുത്തുവിൻ’ എന്ന്.

28. ഉചിത്ഥ്യനും, വപുസ്സും രണ്ടു രോജോക്കന്മോര�ത്ര. ആ–പൃഥുശ്രവസ്സുതന്ന.

30. പൃഥുശ്രവസ്സ് ഉഴുതുമൂരികെളയും വശന്നു െകോടുത്തുഎന്നു്:

31. വരുത്തെപ്പട്ടു–എനിയ്ക്കു തരോൻ.
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32. അതികൃതൻ–മോടുവകുപ്പിെന്റ �മലോൾ. ദോസൻ–എനിയ്ക്കു തരോൻ രോജോവിനോൽ

അജ്ഞോപിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. ഈസമ്പെത്തോെക്ക കിട്ടിയതു വോയുവിെന്റ അനുഗ്രഹത്തോ

ലോെണന്നു്. അങ്ങയുെടആആളുകൾ–അങ്ങെയസ്തുതിച്ചഞങ്ങൾ.

33. പൃഥുശ്രവസ്സ് ഒരുത്തമസ്ത്രീെയയും വശന്നു െകോടുത്തുഎന്ന്: വശെന്റ–എെന്റ.
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സൂക്തം 47.

ആപ്ത്യൻ ത്രിതൻ ഋഷി; മഹോപംക്തി ഛന്ദസ്സ്; ആദിത്യരും ഉരുസ്സും �ദവത.

വരുണ, മിത്ര, വിലിയവരോയ നിങ്ങൾ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു െചയ്യുന്ന രക്ഷ വലു

തോണു്: ആദിത്യ�ര, നിങ്ങൾആെര �ദ്രോഹിയിങ്കൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടുത്തു�മോ, അവ

െന പോപം തീണ്ടില്ല. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷ

കൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (1)
ആദിത്യ�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾക്കറിയോം, ദുഃഖപരിഹോരം: പക്ഷികൾചിറെകന്ന

�പോെല, നിങ്ങൾസുഖംഞങ്ങളുെട മീെത െവയ്ക്കുവിൻ. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോ

പങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു. (2)
പക്ഷികൾ ചിറെകന്ന�പോെല, നിങ്ങൾ ആ സുഖം ഞങ്ങളിൽ ഉറപ്പിയ്ക്കുവിൻ.

സർവധനന്മോ�ര, ഞങ്ങൾ ഗൃഹത്തിന്നു �വണ്ടെതോെക്ക യോചിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുെട

രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (3)
പ്രകൃഷ്ടമതികളോ യ ആദിത്യന്മോർ ആർക്കു ഗൃഹവും അന്നവും നല്കു�മോ, അവ

ന്നു�വണ്ടി ഇവർ എല്ലോ മനുഷ്യരു�ടയും സ്വത്തടക്കം. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോ

പങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (4)
ഞങ്ങെള ദുരിതങ്ങൾ, ദുർഗ്ഗങ്ങെള �തരോളികെള�പ്പോെല ഒഴിഞ്ഞുെവയ്ക്കെട്ട.

ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രെന്റ രക്ഷയിലോകണം; ആദിത്യരുെടയും രക്ഷയിലോകണം. നിങ്ങളു

െട രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (5)
കഷ്ടെപ്പട്ടോ�ല, ജീവനുള്ള മനുഷ്യർക്കു നിങ്ങളിൽനിന്നു(ധനം) കിട്ടൂ; ആദിത്യ

�ദവന്മോ�ര, ശീഘ്രഗമനരോയ നിങ്ങൾ ആരിൽ െചല്ലു�മോ, അവന്നു ധോരോളം കിട്ടും.

നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകു

ന്നു! (6)
ആദിത്യ�ര, ഒ�ര പ്രസിദ്ധിയുള്ള നിങ്ങൾ യോെതോരുവന്നു സുഖം നല്കി�യോ

തീക്ഷ്ണനോയിച്ചമഞ്ഞഅവെന ആയുധം തീണ്ടില്ല; അവന്നു കനത്ത (ദുഃഖം) വരില്ല.

നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകു

ന്നു! (7)
�ദവന്മോ�ര, �പോരോളികൾ ചട്ടകളിെലന്ന�പോെല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പൂ

കെട്ട�യോ! നിങ്ങൾഞങ്ങെള വലിയ പോപത്തിൽ നിന്നും, നിങ്ങൾ െചറിയ പോപ

ത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട

രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (8)
മിത്രെന്റയും ധനവോനോയആര്യമോവിെന്റയും വരുണെന്റയും അമ്മയോയഅദി

തി ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; അദിതി സുഖം തരെട്ട. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങ

ളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (9)
�ദവന്മോ�ര, ശരണീയം, ഭജനീയം, �രോഗരഹിതം, ഈ മൂന്നു ഗുണമുള്ളതും ഗൃ

ഹത്തിന്നു �വണ്ടതുമോയ സുഖംഞങ്ങൾക്കുതരുവിൻ. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോ

പങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (10)
ആദിത്യന്മോ�ര, ഒരുതീരസ്ഥിതെനന്ന�പോെല, നിങ്ങൾകീ�ഴ്പോട്ടു �നോക്കുവിൻ:

അവൻ കുതിരകെള നല്ല കടവിെലെയ്ക്കന്നെപോെല, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള സന്മോർഗ്ഗ

ത്തിെലയ്ക്കുനടത്തുവിൻ. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾനിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷ

കൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (11)
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ഇവിെട അരക്കന്നു നന്മയുണ്ടോകരുതു്, �ദ്രോഹിയ്ക്കുണ്ടോകരുതു്, എതിർക്കുന്നവ

ന്നുണ്ടോകരുതു്. മോടിനും, കറവപ്പയ്യിനും,അ�ന്നച്ഛുവോയവീരന്നുംനന്മവരെട്ട. നിങ്ങ

ളുെട രക്ഷകൾനിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾനല്ലരക്ഷകളോകുന്നു!(12)
�ദവന്മോ�ര, െവളിവിലും ഒളിവിലുമുണ്ട�ല്ലോ, ദുഷ്കൃതം; അതു രണ്ടും ആപ്ത്യനോയ

ത്രിതന്നു പറ്റരുതു്–ഞങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റുവിൻ. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങളോ

കുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (13)
വിണ്ണിന്മക�ള, വിഭോവരി, കന്നുകോലികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആപത്തു സൂചി

പ്പിയ്ക്കുന്ന ദുസ്സ്വപ്നം യോെതോ�ന്നോ, അതു് ആപ്ത്യനോയ ത്രിതന്നുണ്ടോകോതോക്കിയോലും.

നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകു

ന്നു! (14)
വിണ്ണിന്മക�ള, െപോൻപണിക്കോരന്നും മോലോകോരന്നും യോെതോരു ദുസ്സ്വപ്നം

ഉണ്ടോകു�മോ,അതുരണ്ടുംആപ്ത്യനോയത്രിതെനബോധിയ്ക്കരുതു്. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ

നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (15)
ഉഷ�സ്സ, അ�ത �ഭോജനം, അ�ത കർമ്മം–അങ്ങെന ആ ഭോഗമനുഭവിയ്ക്കുന്ന

ത്രിതങ്കൽനിന്നും ദ്വിതങ്കൽനിന്നും ദുസ്സ്വപ്നം ഭവതി �പോക്കിയോലും. നിങ്ങളുെട രക്ഷ

കൾ നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (16)
കരളും കളമ്പും കടവും ഞങ്ങൾ നീക്കിെവയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ; അതിൻവണ്ണം ത്രിത

ങ്കെല ദുസ്സ്വപ്നെമല്ലോംഞങ്ങൾനീക്കുമോറോകണം. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾനിഷ്പോപങ്ങ

ളോകുന്നു–നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (17)
ഉഷ�സ്സ,ഞങ്ങൾജയിക്കണം; �നടണം;അനപരോധരോകണം. ഞങ്ങൾയോ

െതോന്നിെന �പടിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ ദുസ്സ്വപ്നം നീങ്ങി�പ്പോകെട്ട. നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ

നിഷ്പോപങ്ങളോകുന്നു—നിങ്ങളുെട രക്ഷകൾ നല്ല രക്ഷകളോകുന്നു! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. വരുണ, മിത്രഎന്നിവരിൽഅര്യമോവും ഉൾെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
2. പക്ഷികൾ കുഞ്ഞുങ്ങെള രക്ഷയ്ക്കോയി ചിറകുകൾെകോണ്ടു മൂടുമ�ല്ലോ.

3. �വണ്ടെതോെക്ക–ധനം.
5. ദുർഗ്ഗങ്ങൾ–ദുർഗ്ഗമമോർഗ്ഗങ്ങൾ.
6. കഷ്ടെപ്പട്ടോ�ല–ത�പോനിയമോദിയോൽ.
7. ആയുധം–ശത്രുവിെന്റ.
11. ഒരു തീരസ്ഥിതെനന്ന�പോെല–പുഴയുെട കരയിൽ നില്ക്കുന്നവൻ. െവള്ളം എവിെട

എന്നറിയോൻ കീ�ഴ്പോട്ടു �നോക്കുന്നതു�പോെല.

12. വീരൻ–ഞങ്ങളുെട പുത്രൻ.
13. ആപ്ത്യൻ=ജലജതൻ. ത്രിതന്നു്–എനിയ്ക്കു്.
14. ഉഷസ്സി�നോടു്: ഇതുമുതൽഅഞ്ചു് ഋക്കുകൾ ദുസ്സ്വപ്നഹരങ്ങള�ത്ര.
16. അ�ത–ജോഗ്രദവസ്ഥയി�ലതോയ. ദ്വിതൻ–ത്രിതെന്റ �ജ്യഷ്ഠൻ.

17. കരളും, കുളമ്പും–െകോല്ലെപ്പട്ട പശുവിെന്റ. കടം=ഋണം.
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സൂക്തം 48.

കണ്വ�ഗോത്രൻ പ്രഗോഥൻ ഋഷി; തൃഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; �സോമം �ദവത.

(കോകളി)

�തനിെത�ന്നതിെന ശ്ലോഘിച്ചണയുന്നു,

വോനവന്മോരും മനുഷ്യരുെമോക്ക�വ;

അപ്പുരുപൂജിതസ്വോദ്വന്നമുണ്ണോവു,

സുപ്രജ്ഞനും ശുഭകർമ്മോവുമോയഞോൻ! (1)

ഉള്ളിൽക്കടക്കുന്നു, �സോമ�മ നീ;–യഴൽ–

െകോള്ളോെത �പോക്കുന്നു, �ദവ�കോപെത്തയും;

ഇന്ദ്രന്നു �തോഴനോം നീ,െയോരശ്വം ചുമ–

െടന്നവിധം െകോണ്ടു�പോകും, ധനത്തിനോയ് ! (2)

�സോമം കുടിച്ചു മൃതിഹീനരോെകങ്ങൾ;

ധോമം ഗമിച്ചറിയോവൂ, നിലിമ്പെര!

എന്തിഹ െചയ്യു,െമതിരോളി ഞങ്ങളി;–

െലെന്തോന്നു െചയ്യു,മമൃ�ത, നൃഹിംസകൻ? (3)

തോതൻസുതന്നും, സഖോവു സഖോവിനും

പ്രീതി �ചർക്കുംവിധം, െചോൽെക്കോണ്ട �സോമ�മ,

�സവിച്ചഞങ്ങൾക്കു് നല്ക, നീയുൾസ്സുഖം;

�കവളർക്കോ,യുസ്സുമി�ന്ദോ, മനീഷി നീ! (4)

ആണി �ത�രപ്പിെന�പ്പോ�ല മുറുക്കുകീ,

ത്രോണകീർത്തിപ്രദം പോനെമ�ന്നപ്പിെന്ന;

കോക്കെട്ട,െയെന്നെത്തോഴിലഴ�വല്ക്കോെത;

നീക്കെട്ട, �രോഗത്തിൽനിന്നുമ�സ്സോമനീർ (5)

കത്തിയ്ക്കുെകെന്ന, മഥിതോഗ്നിെയ�പ്പോെല;

വിത്തവും കോഴ്ചയും കൂട്ടുെക,ങ്ങൾക്കുനീ;

മത്തിനോയ് നിെന്നസ്തുതിയ്ക്കുന്നു, �സോമ, ഞോൻ:

സ്വത്തുകോരൻ�പോെല �പോറ്റിവളർക്ക,നീ! (6)

ശ്രദ്ധയുൾെക്കോണ്ടുപിഴിഞ്ഞനിെന്ന,പ്പിതൃ–

സ്വത്തിെന�പ്പോെലങ്ങളുണ്ണോവു, �സോമ�മ!

മിത്രൻ പുരോ�ന, െപോറുക്കോൻ പകൽ�പോെല–

യത്രയും നീട്ടുകോ,യുസ്സുഞങ്ങൾക്കുനീ! (7)

നിത്യതയ്ക്കി��ോ, സുഖിപ്പിയ്ക്ക,ഞങ്ങെള:–

സ്സുദ്രൃതെരങ്ങൾ നിൻസ്വന്തെമ�ന്നോർക്ക, നീ.

എത്തുന്നു, കൂറ്റൻ പുരോ�ന, രുഷോ, �സോമ:

ശത്രുവിന്നിച്ഛ�പോ�ലെകോലോ ഞങ്ങെള! (8)

ഞങ്ങൾതൻ�മ കോത്തുവോഴ്വിത�ല്ലോ; ഭവോ–

നംഗത്തിലംഗത്തിലി��ോ, നൃദർശിയോയ്:
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�ദവ, നിൻകർമ്മമുടയ്ക്കിലും, സന്മിത്ര–

ഭോവോൽസ്സുഖിപ്പിയ്ക്ക, മുഖ്യരോെമങ്ങെള! (9)

െചല്ലോവു, ഞോൻ വയർക്കിഷ്ടനോം �തോഴങ്ക:–

ലല്ലൽ വരില്ലി,തു �സവിയ്ക്കിലിന്ദ്ര, �മ;

ഈെയങ്ങളിലോക്കിെവച്ച �സോമത്തിനു–

ച്ചോയുസ്സിരക്കുന്നു, ഹര്യശ്വ�നോടു ഞോൻ! (10)

ഓടെട്ട, നീക്കോവതല്ലോത്ത, െകല്പിനോൽ–

�പ്പടിെപ്പടുത്തി വിറപ്പിച്ച പീഡകൾ:

�കറിയ�ല്ലോ, െപരും �സോമനീർ നമ്മളിൽ;–

�ച്ചരുകോ,യുസ്സു വളർത്തുമതിങ്കൽ നോം! (11)

ഉൾപ്പൂക്കുവ�ല്ലോ, പിതോക്ക�ള, നിത്യമോ–

മിപ്പീത�സോമനീർ മർത്ത്യരോം നമ്മളിൽ;

ആയിന്ദുവിെന ഹവിസ്സോൽബ്ഭുജിയ്ക്ക, നോ;–

മോളെട്ട, നമ്മളിൽത്തത്സുഖോനുഗ്രഹം! (12)

ഇ�ന്ദോ, പിതോക്കളോയ്�ച്ചർന്നു ഭവോൻ പര–

ത്തുന്നതുണ്ടു, മുറയ്ക്കുഴിവോനങ്ങെള;

ഞങ്ങളോ നിെന്നഹവിസ്സോൽബ്ഭുജിയ്ക്കോവൂ;

ഞങ്ങൾ ധനോധിപരോകോവു, �സോമ�മ! (13)

ഞങ്ങെളക്കൂട്ടിക്കഥിപ്പിന,മർത്ത്യ�ര;

ഞങ്ങളിൽ�ക്കെറോല്ലു,റക്കവും നിന്ദയും;

ഞങ്ങൾ �സോമപ്രിയരോകോവൂ, സർവദോ;

ഞങ്ങൾസുവീരരോയ് വോഴ്ത്തോവൂ, നോഥ�ര! (14)

അന്നദെന,ങ്ങുെമങ്ങൾക്കുനീ �സോമ�മ;

വി�ണ്ണറ്റു�വോൻ,നീ; കടക്ക, നൃദർശി നീ;

ഇ�ന്ദോ, ഭവോൻ മരുത്തുക്കെളോെത്തങ്ങെള

നന്ദിച്ചു രക്ഷിയ്ക്ക, പിന്നിലും മുന്നിലും! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. �തൻ–�തൻ�പോെല മധുരം. അപ്പുരുപൂജിതസ്വോദ്വന്നം–ആ പുരുപൂജിതവും സ്വോ

ദു(ആസ്വോദ്യ)വുമോയഅന്നം, �സോമം.

2. ഉള്ളിൽ–ഹൃദയത്തിൽ,അഥവോയോഗശോലയിൽ. അഴൽെക്കോള്ളോെത–അ�ക്ലശമോയി.

ധനത്തിനോയ്–ഞങ്ങൾക്കുധനം കിട്ടോൻ. െകോണ്ടു�പോകും–ഞങ്ങെള.

3. മൃതിഹീനർ=മരണരഹിതർ. ധോമം–�ത�ജോമയമോയ സ്വർഗ്ഗം. ഇഹ=ഇ�പ്പോൾ.

അമൃ�ത–അമൃതു�പോലുള്ള �സോമ�മ. നൃഹിംസകൻ–മനുഷ്യനോയഎെന്ന �ദ്രോഹിയ്ക്കു

ന്നവൻ. എ�ന്തോന്നു െചയ്യും–ഞോൻ �ദവത്വമടയുമ�ല്ലോ.

4. ഇ�ന്ദോ–�സോമ�മ. മനീഷി=ബുദ്ധിശോലി.
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5. ത്രോണകീർത്തിപ്രദം=രക്ഷെയയുംകീർത്തിെയയുംനൽകുന്നതു്. പോനം–�സോമപോനം.

എ�ന്നപ്പിെന മുറുക്കുക–എെന്റ അംഗസന്ധിയ്ക്കുറപ്പു വരുത്തെട്ട. െതോഴിലഴവ്=

കർമ്മ�ശഥില്യം.

6. കത്തിയ്ക്കുക–ഉജ്ജ്വലനോക്കുക. മഥിതോഗ്നി–കടഞ്ഞുണ്ടോക്കിയ അഗ്നി. കൂട്ടുക=

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക. സ്വത്തുകോരൻ�പോെല–ഒരു ധനികൻ കുടുംബെത്തെയന്ന�പോെല,

നീ ഞങ്ങെള �പോറ്റിവളർക്കുക.

7. ഉണ്ണോവു–അനുഭവിയ്ക്കോവൂ. പുരോ�ന–തമ്പുരോനോയ �സോമ�മ. മിത്രൻ=സൂര്യൻ. െപോ
റുക്കോൻ–�ലോകത്തിന്നു ജീവിപ്പോൻ. പകൽ�പോെല–പകൽ നീട്ടുന്നതു�പോെല.

8. നിത്യത=അനശ്വരത്വം. കൂറ്റൻ–തടിയനോയ ശത്രു. എത്തുന്നു–എതിരിടുന്നു. ഏെകോ

ലോ–വിട്ടുെകോടുക്കരുതു്.

9. അംഗത്തിലംഗത്തിൽ–ഓ�രോഅവയവത്തിലും. വോഴ്വിത�ല്ലോ=വസിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ. നൃ

ദർശിയോയ്–കർമ്മ�നതോക്കെള �നോക്കിെക്കോണ്ടു്. ഉടയ്ക്കിലും–ഞങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചോ

ലും. സന്മിത്രഭോവോൽ–നല്ലസഖോവോയിനിന്നു്.

10. ഇഷ്ടനോം–പ്രിയെപ്പട്ട. �തോഴൻ–�സോമം. എങ്ങളിലോക്കിെവച്ച–ഞങ്ങളുെട വയ
റ്റിൽപകർന്ന. ഉച്ചോയുസ്സു–ദീർഗ്ഘോയുസ്സ്. ഈ �സോമംഞങ്ങളുെട വയറ്റിൽ നീണോൾ

വോഴെട്ട!

11. ഓടെട്ട–പോഞ്ഞു�പോകെട്ട. നമ്മളിൽ–നമ്മുെട വയറ്റിൽ. അതിങ്കൽ–�സോമനീരിൽ.

12. പിതോക്ക�ളോടു്: നിത്യം=അനശ്വരം. പീതം=കുടിയ്ക്കെപ്പട്ടതു്. തത്സുഖോനുഗ്രഹം–

�സോമത്തിെന്റസുഖവും അനുഗ്രഹവും നമ്മളിൽആളെട്ട,സ്ഥിതിെചയ്യെട്ട.

13. മുറയ്ക്കു്–ക്ര�മണ.
14. �ദവന്മോ�രോടു്: കൂട്ടിക്കഥിപ്പിൻ–ശ്ലോഘിയ്ക്കുവിൻ. ഉറക്കവും, ശത്രുവിെന്റ നിന്ദയും ഞങ്ങ

ളിൽ�ക്കെറോല്ല–ഞങ്ങെള അടിെപ്പടുത്തരുതു്. സുവീരരോയ്–നല്ല പുത്രന്മോ�രോടുകൂടി

നിങ്ങെള വോഴ്ത്തോവു. നോഥ�ര–രക്ഷിതോക�ള.

15. അന്നദൻ–അന്നദോതോവോകുന്നു. വി�ണ്ണറ്റു�വോൻ–സ്വർഗ്ഗപ്രോപകൻ. കടക്ക–

ഞങ്ങളുെട വയറ്റിൽ പ്ര�വശിച്ചോലും. നൃദർശി=മനുഷ്യദ്രഷ്ടോവ്.
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സൂക്തം 49.

ബോലഖില്യസൂക്തം 1.

കണ്വപുത്രൻ പ്രസ്കണ്വൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;

ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നീ �ശോഭനധനനോയ നിങ്ങളുെട ഇന്ദ്രെന, ഒരു ഗുരുവിെന എന്ന�പോ�ല പൂ

ജിയ്ക്കുക: ഈപുരുവസുവോയ മഘവോവ്ആയിരക്കണക്കിലോണ�ല്ലോ, �സ്തോതോക്കൾ

ക്കു െകോടുക്കുന്നതു് ! (1)
ഈധർഷകൻ നൂറുപടങ്ങളിൽ �കറും; ഹവിർദ്ദോതോവിെന്റ പോപം �പോക്കും.

ഈബഹുരക്ഷകെന്റധനങ്ങൾ, �മഘത്തിെന്റതണ്ണീരുകൾ�പോെലതു�ലോംപ്രീതി

കരങ്ങളോകുന്നു! (2)
ഇന്ദ്ര, സ്തുതി�സവ്യ, വജ്രിൻ, ശൂര, പിഴിഞ്ഞ മദകരമോയ �സോമം ധനത്തിന്നോ

യി, �ച�രണ്ടുന്നവനോയഅങ്ങെയ ജലം സരസ്സിെനെയന്ന�പോെല നിറയ്ക്കുന്നു! (3)
പോപരഹിതവുംവർദ്ധകവുംഅതിസ്തുത്യവും മധുവിെനക്കോൾമധുരവുമോയഇതു

ഭവോൻ കുടിച്ചോലും: മത്തുപിടിച്ചോൽ, പ്രധർഷകനോയഅവിടുന്നുസ്വയം പോവങ്ങൾ

െക്കന്ന�പോെല, ഞങ്ങൾക്കുഫലം വിതറുമ�ല്ലോ! (4)
അന്നവോനോയ ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു ഞങ്ങളുെട �സ്തോതോക്കളുെട �സ്തോത്രത്തിെല

യ്ക്കു്, ഒരു െതളിയ്ക്കെപ്പടുന്നകുതിര�പോെല വന്നോലും: കണ്വരുെട തൃപ്തിജനകങ്ങളോയ

ദോനങ്ങെള ഭവോൻആസ്വദിയ്ക്കോറുണ്ടെല്ലോ! (5)
വിവി�ധശ്വര്യനോയ,അക്ഷയധനനോയവീരെനഞങ്ങൾ, ഒരുമഹോബലെന

െയന്ന�പോെല വണങ്ങിെക്കോണ്ടുസമീപിയ്ക്കുന്നു: വജ്രിൻ, ഇന്ദ്ര, വൃക്ഷോവോയ അവി

െടയ്ക്കോയി�കവിരലുകൾകിണർ െവള്ളെമന്ന�പോെല, (�സോമനീർ) ഒഴുക്കുന്നു!(6)
പൂജോപര, പുരുബലനോയഅവിടുന്നു് ഇ�പ്പോൾഎവിെട�യോഏതുയജ്ഞത്തി

�ലോ ഏതു മന്നിടത്തി�ലോ ആയിരിയ്ക്കു�മോ അവിെടനിന്നു് കരു�ത്തറിയ കുതിരകളി

ലൂെട ഞങ്ങളുെട യോഗത്തിൽഎഴുന്നള്ളിയോലും! (7)
തട്ടിനീക്കുന്നവയും, തമ്മിലിണങ്ങുന്നവയും, കോറ്റു�പോെല പോയുന്നവയുമോണ

�ല്ലോ, അങ്ങയുെട കുതിരകൾ: അവയിലൂെടയോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ മനുഷ്യരിലണയുന്ന

തു്; അവയിലൂെടയോണ�ല്ലോ, സ്വർഗ്ഗെമല്ലോം തൃക്കൺപോർക്കുന്നതു് ! (8)
ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, അങ്ങ് �മധോതിഥിെയയും നീപോതിഥിെയയും ധനംെകോണ്ടു

രക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ; അത്ര�ത്തോള�മ, ഭവോെന്റ �ഗോസ�മതമോയ സുഖം ഞങ്ങൾ യോചി

യ്ക്കുന്നുള്ളു! (9)
ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, നിന്തിരുവടി കണ്വന്നും, ത്രദസ്യുവിന്നും പക്ഥന്നും, ദശവ്രജ

ന്നും, �ഗോശര്യന്നും, ഋജിശ്വോവിന്നും മോടുകെളയും െപോന്നുംനല്കുകയുണ്ടോയ�ല്ലോ!(10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
* ഈബോലഖില്യസൂക്തം ഇടക്കോലത്തു് ആ�രോ എഴുതി�ച്ചർത്തതോെണ�ന്ന ഊഹിച്ചു

കൂടു: സോയോണോചോര്യർ ഇതിന്നു ഭോഷ്യം ചമച്ചിട്ടില്ല�പോൽ. മൂലപുസ്തകത്തിൽ �ചർ

ക്കെപ്പട്ടവ എന്ന ഗൗരവത്തോൽമോത്രമോണു്, മുക്കോലും ശുഷ്കങ്ങളോയഈസൂക്തങ്ങൾ

തർജ്ജിമെചയ്തതു്.

1. ഋഷി, ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: നിങ്ങളുെട–നിെന്റയും പുത്രോദികളുെടയും. പുരുവസു

=വളെരദ്ധനമുള്ളവൻ. െകോടുക്കുന്നതു്–ധനോദി.
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3. ധനത്തിന്നോയി–യഷ്ടോവിന്നു ധനം കിട്ടോൻ.

4. ഇതു �സോമം.
5. �സോതോക്കൾ–�സോമം പിഴിയുന്നവർ. ദോനങ്ങൾ–ഹവിസ്സുകൾ.
6. വീരെന–ഇന്ദ്രെന. മഹോബലെനെയന്ന�പോെല–വലഞ്ഞവർ ഒരു വലിയ ആളുെട

അടുക്കൽ െചല്ലുന്നതു�പോെല. �കവിരലുകൾ–ഞങ്ങളുെട.

8. തട്ടിനീക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള. തൃക്കൺപോർക്കുന്നതു്–തൃക്കൺ പോർക്കോൻ സഞ്ചരിയ്ക്കു

ന്നതു്.

10. കണ്വൻ–എെന്റ അച്ഛൻ. ത്രസദസ്യ, പക്ഥൻ, ദശവ്രജൻ, �ഗോശര്യൻ, ഋജിശ്വോവ്
എന്നിവർ രോജോക്കന്മോരോകുന്നു.
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സൂക്തം 50.

ബോലഖില്യസൂക്തം 2.

കണ്വപുത്രൻ പുഷ്ടിഗു ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;

ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നീ അഭീ ഷ്ടസിദ്ധിയ്ക്കു, വിളിെപ്പട്ട വിശിഷ്ടധനനോയ ശക്രെന പൂജിയ്ക്കുക: പിഴിയു

ന്നവന്നും പുകഴ്ത്തുന്നവനും സ്പ്രുഹണീയമോയ സമ്പത്ത് ആയിരക്കണക്കിൽ നല്കുന്നവ

നോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന് ! (1)
�സോമരസംലഹരിപിടിപ്പിച്ചോൽ,ഈഇന്ദ്രെന്റദുസ്തരങ്ങളോയമഹോയുധങ്ങൾ

–നൂറു വയ്ത്ത്ലലക�ളോടും നല്ല അന്ന�ത്തോടും കൂടിയവ—പോലകമോയ �മഘം�പോ

െല ഹവിർദ്ധനന്മോെര പ്രീതിെപ്പടുത്തും! (2)
വ�സോ, പിഴിഞ്ഞ �സോമംഈഅരുമെപ്പട്ട ഭവോെന ലഹരിപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നെത

െപ്പോ�ഴോ; അ�പ്പോൾ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു യജ്ഞം, തണ്ണീരുകൾെപോെലയും, കറവ

�പക്കൾ�പോെലയും, സഫലീകരിയ്ക്കെപ്പടും! (3)
നിങ്ങളുെട �കവിരലുകൾ രക്ഷോർത്ഥം ആ സ്തൂയമോനനോയ അധൃഷ്യന്നോയി

ട്ടോണ�ല്ലോ, മധു പിഴിയുന്നത് വ�സോ, പുകഴ്ത്തെപ്പട്ടുന്ന �സോമം സ്തുതിപ്പോൻ�വണ്ടി

ഭവോെന ചോ�ര മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു! (4)
നമ്മുെട �ശോഭനയഞ്ജത്തിൽ �സോമം കുടിപ്പോൻ ഒരശ്വം �പോെല വരുന്ന

തന്തിരുവടി (ശത്രുക്കെള) നിഹനിയ്ക്കും. �ഹ ആസ്വോദനകുശല, �സ്തോത്രങ്ങെള

ഭവോൻആസ്വദിയ്ക്കും. െപൗരസ്തുതികെള ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്നു! (5)
ഉഗ്രനും �വർതിരിയ്ക്കുന്നവനും ധനദോതോവും വിവി�ധശ്വര്യനുമോയ വീര�നോടു

ഞോൻ വലിയ മുതൽ യോചിയ്ക്കുന്നു: വജ്രിൻ, െവള്ളമുള്ള കിണർ�പോെല, ഹവിർദ്ദോ

തോവിെന സദോ സമ്പത്തുനല്കി സമൃദ്ധിെപ്പടുത്തുമ�ല്ലോ, അവിടുന്നു് ! (6)
പൂജോപര, ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ ഇ�പ്പോൾഏതു ദൂര�ത്തോ, ഏതു മന്നി�ലോ, വിണ്ണി�ലോ

ആയിരിയ്ക്കു�മോ; അവിെടനിന്നു, െപരിയ ഭവോൻ െപരിയ ഹരികെള പൂട്ടി വന്നു�ച

ന്നോലും! (7)
ഭവോൻ ഏവയോൽ മനുഷ്യ�ദ്രോഹിെയ നിലവിളിപ്പിയ്ക്കു�മോ, ഏവയോൽ സ്വർഗ്ഗ

ത്തിെലങ്ങുംസഞ്ചരിയ്ക്കു�മോ; അങ്ങയുെടആനിസ്സപത്നങ്ങളോയ രഥോശ്വങ്ങൾകോറ്റി

െന്റ കരുത്തു �നടിയവയോണ�ല്ലോ! (8)
വ�സോ, ശൂര, അവിടുന്നു കർത്തവ്യധനത്തിനോയി ഏതശെനയും, പതിറ്റണി

യിൽ വശെനയും പരിരക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ; ഇപ്രകോരമുള്ള നിന്തിരുവടി സ്തുത്യനോെണന്നു

ഞങ്ങൾക്കറിയോം! (9)
മഘവോ�വ, അവിടുന്നു് അഹിംസമോയ യജ്ഞത്തിൽ ദീർഗ്ഘ പ്രോപണനും

ദോനപരനുമോയ കണ്വന്നും �ഗോശര്യന്നും കുളിർവിഭവമുള്ള �മഘെത്ത െകോടുത്തുവ

�ല്ലോ; വജ്രിൻ, അപ്രകോരം എനിയ്ക്കും തരിക! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു:



474 ഋ�ഗ്വദം [അ. 6: അ. 4]

2. നല്ലഅന്ന�ത്തോടുംകൂടിയവ—�ശോഭനോന്നപ്രദങ്ങെളന്നർഥം. പ്രീതിെപ്പടുത്തും—ശത്രു

ക്കെളെക്കോന്ന്, അവരുെട ധനം, �മഘം മഴ�പോെല െചോരിഞ്ഞു െകോടുത്തു സ�ന്തോ

ഷിപ്പിയ്ക്കും.

3. സഫലീകരിയ്ക്കെപ്പടും—ഭവോനോൽ.
4. പൂർവോർദ്ധം ഋത്വിക്കുക�ളോട്:
5. ഉത്തരോർദ്ധം ഇന്ദ്ര�നോട്;

6. പൂർവോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: �വർതിരിയ്ക്കുന്നവരും–പുണ്യപോപങ്ങെള. വീരൻ–ഇന്ദ്രൻ.
9. ഏതശൻ–ഋഷി. പതിറ്റണി–പത്തുശത്രുക്കളുമോയുള്ളയുദ്ധം. വശൻ–ഋഷി.

10. ദീർഗ്ഘപ്രോപണൻ–നീണ്ട(സ്വർഗ്ഗംവെര) പ്രോപണ�ത്തോടു (ഹവിെസ്സത്തിയ്ക്കു�ലോടു) കൂ

ടിയവൻ, ഹവിസ്സു സ്വർഗ്ഗത്തിെലത്തിയ്ക്കുന്നവൻ. കുളിർവിഭവം–തണുപ്പിയ്ക്കുന്ന സമ്പ

ത്തു്, െവള്ളം.
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സൂക്തം 51.

ബോലഖില്യസൂക്തം 3.

കണ്വപുത്രൻശ്രുഷ്ടിഗു ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മുമ്പ�ത്തവ.

ഇന്ദ്ര, സംവരണപുത്രനോയ മനുവിെന്റ പിഴിഞ്ഞ �സോമം ഭവോൻ നുകർന്നുവ

�ല്ലോ; മഘവോ�വ, അപ്രകോരം നീപോതിഥിയുെടയും �മധ്യോതിഥിയുെടയും പുഷ്ടിഗുവി

െന്റയും ശ്രുഷ്ടിഗുവിെന്റയും �സോമം ഒന്നിച്ചു (നുകർന്നോലും)! (1)
മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന കിഴവനോയ പ്രസ്കണ്വെന പോർഷദ്വോണൻ ഉപ

ദ്രവിച്ചു; അ�പ്പോൾ അങ്ങു രക്ഷിച്ചതിനോൽ, ആ ഋഷി�ദ്രോഹിെയ അരിഞ്ഞ് ആയിര

മോയിരം �ഗോക്കെള�കക്കലോക്കിയ�ല്ലോ! (2)
ഇ�പ്പോൾ ഉക്ഥ�മോതുന്നവെന്റ ജ്ഞോനും ആർ അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആർ

ഋഷികെള പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ ഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചു നീ, രക്ഷയ്ക്കോയി ഒരു പ്രഭുവി

െനക്കുറിെച്ചന്ന�പോെല, ഒരതിനൂതനസ്തവം െചോല്ലുക! (3)
സപ്തകിരണനോയി, ത്രി�ലോക�പോഷകനോയി, അത്യുൽക്കൃഷ്ടസ്ഥോനത്തു വർ

ത്തിയ്ക്കുന്ന സൂര്യെന (ആളുകൾ) ആർക്കോയി പൂജിച്ചു�പോരുന്നു�വോ, അ�ദ്ദഹം ജഗ

ത്തുക്ക�ളോെടല്ലോം ഗർജ്ജിയ്ക്കും; ഉടൻതെന്ന കരുത്തും കോട്ടും! (4)
നമുക്കുധനംതരോൻഇന്ദ്രെനനോം വിളിയ്ക്കുക: നമുക്കറിയോമ�ല്ലോ, തെന്റഅതി

നൂതനമോയ നന്മനസ്സ്. നോം �പെത്തോഴുത്തു �നടുമോറോകെട്ട! (5)
വ�സോ, ഇന്ദ്ര, ആ�രോടു ധനദോനം അവിടുന്നു കല്പിയ്ക്കു�മോ, അവന്നു സമ്പത്തു

വർദ്ധിച്ചു വരും. അതിനോൽ, സ്തുതി�സവ്യനോയ മഘവോ�വ, ഞങ്ങൾ �സോമം പിഴി

ഞ്ഞ്, അങ്ങെയ വിളിയ്ക്കുന്നു. (6)
ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, ദോനം തീർച്ചയോയും െവക്കം വർദ്ധിച്ചു, �ദവനോയ ഭവോെന്റ

സന്നിധിയിൽ വന്നുെചരും. ഹവിർദ്ദോതോവി�നോടു ഭവോൻ ഒരിയ്ക്കലും പിണങ്ങില്ല;

ഇണങ്ങുക�യ െചയ്യൂ! (7)
ശുഷ്ണൻവലുപ്പംെവച്ച്ആവിണ്ണിെനവീർപ്പുമുട്ടിയ്ക്കുകയും,അതിനോൽതീപുറെപ്പ

ടുകയും െചയ്തെതെപ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ അവിടുന്നു് അവെന ബ�ലന ആയുധങ്ങൾ

െകോണ്ടരിഞ്ഞുനിലവിളിപ്പിച്ചു, നീെള വിളിെപ്പട്ടു! (8)
ഈമുടിയ്ക്കുന്ന, നിധികൾകോക്കുന്നഅസുരക്കൂട്ടംതെന്റശത്രുവോകുന്നു: ആെക

ടുവർഗ്ഗത്തിനു�നെര, അവിടുന്നു മറഞ്ഞുനിന്നു് ചക്രെമറിയും. അങ്ങയ്ക്കുതെന്ന, ആ

ധനം! (9)
മഴ െപോഴിയ്ക്കുന്ന മധുമോനോയ പൂജനീയെന �മധോവികൾ െതരുെതെര പൂജിയ്ക്കു

ന്നു: ‘ഞങ്ങൾക്കു് സമ്പത്തു വർദ്ധിയ്ക്കെട്ട; സന്തോ�നോൽപോദനശക്തിയുണ്ടോകെട്ട;

ഞങ്ങൾ �സോമം പിഴിയുമോറോകെട്ട!’ (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
2. പോർഷദ്വോണൻ–ശത്രുവിെന്റ �പർ. അരിഞ്ഞ്–ഹനിച്ച്.

3. ത�ന്നോടുതെന്ന: പ്രഭുവിെനക്കുറിെച്ചന്ന�പോെല.–ഒരു ദരിദ്രൻ ധനികെനക്കുറിെച്ചന്ന
�പോെല.

4. അ�ദ്ദഹം–ഇന്ദ്രൻ. ഗർജ്ജിയ്ക്കും–ഇടിമുഴക്കും, ഹിതമുപ�ദശിയ്ക്കും; �കൾക്കോഞ്ഞോൽ

കരുത്തും കോട്ടും–ആളുകെള ദോരിദ്ര്യോദിയോൽ ശിക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്യും.
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5. തെന്റ–അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ. അതിനൂതനം–അസോധോരണെമന്നർത്ഥം.

6. അങ്ങ് ആെരെക്കോണ്ടു ധനധോനം െചയ്യിയ്ക്കു�മോ, അവന്ന് ആ ദോനത്തോൽ സമ്പത്തു

വർദ്ധിച്ചുവരും.

7. ദോനം–ഹവിരർപ്പണം.
8. അതിനോൽ–വീർപ്പുമുട്ടിച്ചതിനോൽ.
9. അന്തിമവോക്യം പ്രത്യക്ഷം: ആ ധനം–അസുരന്മോർ കോത്ത നിധികൾ. അവെരോെക്ക

ചക്രത്തോൽ വധിയ്ക്കെപ്പടുമ�ല്ലോ.

10. മധുമോൻ–അമൃ�തോടുകൂടിയവൻ. ഞങ്ങൾക്കു് എന്നു തുടങ്ങിയ വോക്യങ്ങൾ �മധോവിക

ളുെട പ്രോർത്ഥനകളോകുന്നു.
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സൂക്തം 52.

ബോലഖില്യസൂക്തം 4.

കണ്വപുത്രൻആയു ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ശക്ര, നിന്തിരുവടി എപ്രകോരം �വവസ്വതമനുവിങ്കൽ �സോമനീർ നുകർന്നു

�വോ, എപ്രകോരം ത്രിതങ്കൽ അരുമറ �കെക്കോള്ളുന്നു�വോ; അപ്രകോരം ആയുവി

ങ്കലും ഒപ്പം ഇമ്പെപ്പടുത്തുന്നു! (1)
ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി �സോമം പിഴിഞ്ഞ പൃഷധ്രങ്കലും, �മധ്യങ്കലും, മോതരിശ്വോവി

ങ്കലും, ദശശിപ്രങ്കലും, ദ�ശോഷ്ണ്യങ്കലും, സ്യൂമരശ്മിയിങ്കലും, ഋജൂനസ്സിങ്കലും ഇമ്പെപ്പ

ടുകയുണ്ടോയ�ല്ലോ! (2)
സ്വകീയങ്ങളോയ ഉക്ഥങ്ങൾ �കൾക്കുകയും, കീഴമർത്തു �സോമം കുടിയ്ക്കുകയും

െചയ്യുമ�ല്ലോ, അവിടുന്നു്; അവിെടയ്ക്കു�വണ്ടിയോണ�ല്ലോ, വിഷ്ണു മിത്രോധർ�മ്മോ�പത

നോയിട്ടു് മൂന്നടിെകോണ്ടളന്നതു് ! (3)
ഇന്ദ്ര,ബലവോ�ന, ശതക്ര�തോ,അവിടുന്നുയഷ്ടോവിെന്റ �സ്തോത്രത്തോലുംഅന്ന

ത്തോലുംസംതൃപ്തനോകുമ�ല്ലോ;ആഅങ്ങയ്ക്കു്അ�ന്നച്ഛക്കളോയഞങ്ങൾ, ഒരുപയ്യിന്നു

കുറവുകോർ�പോെല, ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്നു. (4)
കരുത്തനുംഐശ്വര്യകോരനും മഹോനുമോയ മഘവോവു നമുക്കുസ്വത്തു തരുന്ന

ഒരച്ഛനോണു്; ദുഷ്ടങ്കൽഉഗ്രനോയഒരുപുരുധനൻനമുക്കു�ഗോക്കെളയുംഅശ്വങ്ങെള

യും തന്നരുളെട്ട! (5)
വ�സോ, ഭവോൻആർക്കു ദോതോവ്യം നല്കു�മോ, അവന്നുസമ്പത്തുവർദ്ധിച്ചുവരും.

അതിനോൽ, ധനകോമരോയ ഞങ്ങൾ ധനപോലകനോയ ശതക്രതുവിെന, ഇന്ദ്രെന,

�സ്തോത്രങ്ങൾ െകോണ്ടുവിളിയ്ക്കുന്നു. (6)
അ�ങ്ങയ്ക്കു പ്രമോദം പറ്റോറില്ല; രണ്ടു ജന്മം അവിടുന്നു പോലിയ്ക്കുന്നു. ആദിത്യ, തു

രീയ, നിന്തിരുവടിയുെടഐന്ദ്രമണ്ഡലംഅനശ്വരമോയി വോനത്തുവർത്തിയ്ക്കുന്നു. (7)
ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, സ്തുതി�സവ്യ, ശോസിതോ�വ, വ�സോ, നിന്തിരുവടി യോെതോ

രുഹവിർദ്ദോതോവിന്നുകല്പിച്ചുെകോടുക്കു�മോ, അ�ദ്ദഹത്തിെന്റഞങ്ങളുെട നല്ലസ്തുതി,

അവിടുന്നു കണ്വെന്റ വിളി�കട്ടതു�പോെല �കട്ടോലും! (8)
മുമ്പു െചോല്ലെപ്പട്ടിരുന്ന മനനീയമോയ �സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്നയി പോടുവിൻ:

ഇന്ദ്രെന്റ വളെര മഹോരൂപങ്ങെളസ്തുതിച്ചവരും, �സ്തോതോവിന്നു �മധയുണ്ടോക്കിയവ

രുമോണ�ല്ലോ നിങ്ങൾ. (9)
ഇന്ദ്രൻവമ്പിച്ചസമ്പത്തുളവോക്കി: ദ്യോവോപൃഥിവികെള ശരിയ്ക്കു നിർമ്മിച്ചു; സൂര്യ

െന പ്രകോശിപ്പിച്ചു. തന്തിരുവടിെയ വിളങ്ങുന്ന െതളിത്തണ്ണീരുകൾ മത്തുപിടിപ്പിച്ചു

–പോൽ പകർന്ന �സോമനീർ മത്തുപിടിപ്പിച്ചു! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. മനുവിങ്കൽ–മനുവിെന്റ അടുക്കൽ. അരുമറ=�വദം. ആയുവിങ്കലും–എെന്റ അടുക്ക
ലും, �സോമനീർ നുകർന്നും, അരുമറ�കെക്കോണ്ടുംഎെന്നയുംഅെങ്ങയും ഒപ്പം ഇമ്പ

െപ്പടുത്തുന്നു.

2. പുഷധ്രോദികൾ ഋഷിമോര�ത്ര.
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3. കീഴമർത്തു–ശത്രുക്കെള. മിത്രധർ�മ്മോ�പതനോയിട്ട്–മിത്രെന്റ, സൂര്യെന്റ, ധർമ്മങ്ങ

�ളോെട ഉദയോസ്തമയവ്യോപോരങ്ങ�ളോ�ട. അളന്നതു്–മൂവുലകം.

4. പയ്യിന്നു കറവുകോർ തീറ്റ െകോടുക്കുന്നതു�പോെല, അങ്ങയ്ക്കുഞങ്ങൾഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്നു.

6. ദോതവ്യം=�ദയം, ധനോദി. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം:

7. ഇന്ദ്രെന്റസൂര്യരൂപത്വം: രണ്ടുജന്മം–അദിതിയിൽ നിന്നു് ഇന്ദ്രനോയും, ബ്രഹ്മവിദ്യയിൽ

നിന്നു ജഗദോത്മോവോയുള്ള ജനനങ്ങൾ. തൂരിയ–മൂന്നവസ്ഥകളു�ടയും മീെത �മവുന്ന

പ്രത്യഗോത്മോ�വ.

8. െകോടുക്കു�മോ–അഭീഷ്ടം. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ–തദീയരോയ.

9. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: മഹോരൂപങ്ങൾ–ഗുണോവതോരങ്ങൾ. �സ്തോതോവിന്ന്–എനിയ്ക്കു്.
10. തണ്ണീരുകൾ–�സോമത്തിൽ �ചർക്കുന്ന ഇരുതരം ജലങ്ങൾ; വസതീവരി, ഏകധനം,

എന്ന�ത്രഅവയുെട �പരുകൾ.
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സൂക്തം 53.

ബോലഖില്യസൂക്തം 5.

കണ്വപുത്രൻ �മധ്യൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദ്ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ധനവോന്മോർക്കഭിമോനഭൂതൻ, വൃഷോക്കളിൽ �ശ്രഷ്ഠൻ, പുരികൾ െപരിെകപ്പി

ളർത്തു �ഗോക്കെള കിട്ടിച്ചവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ളഈശ്വരനോയ ഭവോ�നോടു മഘവോ

�വ, ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾസ്വത്തുയോചിയ്ക്കുന്നു. (1)
നോളിൽനോളിൽവളരുന്നനിന്തിരുവടിആയുവിെനയും കുത്സിെനയുംഅതിഥി

ഗ്വെനയും വലയ്ക്കുകയോണ�ല്ലോ; ആ ഹര്യശ്വനോയ, ശതക്രതുവോയ നിന്തിരുവടിെയ

അന്നകോമരോയഞങ്ങൾ വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (2)
ദൂരത്തുള്ളവയും ചോരത്തുള്ളവയും ആളുകളുെട ഇടയിൽ പിഴിയെപ്പട്ടുവ�ല്ലോ;

ആ മോമലയിൽപ്പിറന്നവയോയ നമ്മുെടെയല്ലോം �സോമങ്ങൾ മധുരരസം ഒഴുക്ക

െട്ട! (3)
നിന്തിരുവടി �ദ്രോഹികെളെയല്ലോം ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുക; രക്ഷിയ്ക്കുക; പുകൾെപ്പടു

ത്തുക. എല്ലോവരും തര�ട്ട, പണം! ആരുെട �സോമത്തോൽ അങ്ങു് സംതൃപ്തിയട

യുന്നു�വോ, ആ സജ്ജനങ്ങളുെട �സോമരസം അങ്ങെയെത്തെന്ന മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്ക

െട്ട! (4)
ഇന്ദ്ര, �ശോഭനബ�ന്ധോ, സുഖപ്രദോതോ�വ, �ശോഭനബന്ധുക്കളോയ, സുഖപ്ര

ദങ്ങളോയ, അനുഗ്രഹോന്വിതങ്ങളോയ പ്രിയരക്ഷക�ളോ�ട നിന്തിരുവടി തു�ലോമരി

കിൽഎഴുന്നള്ളിയോലും! (5)
�പോരിൽജ്ജയിയ്ക്കുന്ന, ആളുകെളെയല്ലോം കീഴിൽ നിർത്തുന്ന, ശിഷ്ടെര പോലി

യ്ക്കുന്ന ധനം നിന്തിരുവടി കിടോങ്ങൾക്കരുളിയോലും: യോവചിലർ അങ്ങയ്ക്കോയി സ്തുതി

ച്ചുെകോണ്ടു കർമ്മം ഇടവിടോെത അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവെര കല്പിച്ചുവളർത്തിയോ

ലും! (6)
അങ്ങ്കോത്തരുളുെമന്നുറപ്പുള്ളഞങ്ങൾയുദ്ധങ്ങളിൽ ഭവദീയരോയിത്തീരണം!

ഹവിഷ്മോന്മോരോയഞങ്ങൾ�ദവന്മോെരവിളിയ്ക്കുന്ന�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടുവിളിച്ചുെകോ

ള്ളുന്നു. (7)
ഹര്യശ്വോ, എന്നും അങ്ങയുെട രക്ഷക�ളോടുകൂടിയോണ�ല്ലോ, അന്നകോമനോയ

ഞോൻ അന്നത്തിന്നോയി യുദ്ധത്തിലിറങ്ങോറുള്ളതു്; �ഗോക്കെളയും അശ്വങ്ങെളയും

െകോതിയ്ക്കുന്നഞോൻ മർദ്ദകരുെട മുമ്പിൽഅങ്ങ�യോടുത�ന്ന �ചർന്നു നിൽക്കും! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
2. വളരുന്ന–സ്തുതിെകോണ്ടു് വലയ്ക്കുക–അവർ ‘മതി, മതി’ എന്നു വിലക്കിയോലും, വീണ്ടും

അഭീഷ്ടങ്ങൾ നല്കി നല്കി �ക്ലശിപ്പിയ്ക്കുക.

3. പ�രോക്ഷം: ആളുകൾ–യജമോനർ. ഒഴുക്കെട്ട–ഇന്ദ്രന്നോയി.
4. �ദ്രോഹികെള–ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവെര. തര�ട്ട–ഞങ്ങൾക്കു്.
5. �ശോഭനബന്ധുക്കൾ–നല്ലബന്ധുക്ക�ളോടുകൂടിയവ.

6. കിടോങ്ങൾ–ഞങ്ങളുെട കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവെര–ഞങ്ങെള.

7. വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു–അങ്ങെയ.
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8. മർദ്ദകരുെട മുമ്പിൽ–ശത്രുക്കൾപീഡിപ്പിയ്ക്കു�മ്പോൾഎന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 54.

ബോലഖില്യസൂക്തം 6.

കണ്വപുത്രൻ മോതരിശ്വോവ് ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മുെമ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര,അങ്ങയുെട വീര്യം യോവചിലസ്തുതികോരന്മോർ പുകഴ്ത്തിപ്പോടു�മോ,ആ �സ്തോ

തോക്കൾക്കു് അന്നം കിട്ടും; ആ പൗരന്മോർ �കവിരലുെകോണ്ടു�പക്കെളയും മറ്റും

കറക്കും! (1)
അവിടുന്നു യോവചിലരുെട �സോമനീരിനോൽ ലഹരിെക്കോള്ളുന്നു�വോ, ആ

സൽക്കർമ്മികൾ രക്ഷയ്ക്കു് ഇന്ദ്രനോയ ഭവോങ്കലണയുന്നു. ഇന്ദ്ര, സംവർത്തങ്കലും

കുശങ്കലും ഭവോൻ ലഹരിെകോണ്ടുവ�ല്ലോ; അതു�പോെല ഞങ്ങളിലും ലഹരിെകോ

ള്ളുക! (2)
�ദവകെളല്ലോം ഒന്നിച്ചുഞങ്ങളുെടഅടുക്കൽഎഴുന്നള്ള�ട്ട; വസുക്കളുംരുദ്രന്മോ

രും ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ വെന്നത്തെട്ട; മരുത്തുക്കൾ വിളി �കൾക്കെട്ട! (3)
പൂഷോവും വിഷ്ണുവുംസരസ്വതിയുംഎെന്റവിളി െചവി�ക്കോള്ളെട്ട; ഏഴുനദികൾ,

ജല�ദവതകൾ, വോയു, ഗിരികൾ, വനസ്പതികൾ, പൃഥിവിഎന്നിവരും വിളി�കൾക്ക

െട്ട! (4)
ഇന്ദ്ര, മഘവത്തമ,അങ്ങയ്ക്കുണ്ട�ല്ലോ, മഘവോവി�ന്റതോയധനം; വൃത്രഹന്തോ�വ,

അതുഞങ്ങൾക്കുതന്നുസമൃദ്ധി വരുത്തുവോൻ, ഒപ്പം മത്തുപിടിപ്പി�ക്കണ്ടുന്ന ഭജനീ

യനോയ ഭവോൻ മനസ്സുെവച്ചോലും! (5)
യുദ്ധപ�ത, �നതൃപ�ത,സുകർമ്മോ�വസ്തുതി�യോെടോപ്പംഅമ�റത്തുകഴിയ്ക്കുന്ന

തിരു�മനിതെന്നയോണ�ല്ലോ,ഞങ്ങെളപടയ്ക്കിറക്കുന്നതു്. �ദവന്മോെരഊട്ടുന്നതിനോ

ലോണു്, ഹവിഷ്മോന്മോർ �കൾവിെപ്പടുന്നതു് ! (6)
സ്വോമിയോയ ഇന്ദ്രങ്കലോണ�ല്ലോ, ആളുകൾ ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്നതു്; മഘവോ�വ,

ഞങ്ങളുെട അരികിൽ വരിക; രക്ഷയ്ക്കോയി ധോരോളം അന്നം തരിക! (7)
ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെടയും അങ്ങ് ഞങ്ങളുെടയുമോകുന്നു: ശതക്ര�തോ,

ഞങ്ങൾ �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കോം. നിന്തിരുവടി കണ്വപുത്രന്നു മഹ

ത്തുംബൃഹത്തുംഉപ�ഭോഗ്യവുംലജ്ജി�ക്കണ്ടോത്തതുമോയധനംതന്നുെകോണ്ടിരുന്നോ

ലും! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. ആപൗരന്മോർക്കു കുറവു�പക്കെളയും മറ്റും കിട്ടും.

2. സംവർത്തനം, കൃശനും, രണ്ടു് ഋഷിമോർ. ലഹരിെകോണ്ടു്–�സോമം കുടിച്ചു്.

5. മഘവത്തമ=അതിധനവോ�ന.

6. �നതൃപ�ത–�സനികപോലക. അമ�റത്തു്–ഹവിർ�ഭോജനം.

7. ഒന്നോംവോക്യം പ�രോഷം:
8. കണ്വപുത്രന്ന്–എനിയ്ക്കു്. ലജ്ജി�ക്കണ്ടോത്തതു്–ന്യോയലബ്ധം.
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സൂക്തം 55.

ബോലഖില്യസൂക്തം 7.

കണ്വപുത്രൻ കൃശൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പ്രസ്കണ്വദോ

നം �ദവത.

ശക്തെന്റവീര്യം വളർന്നുതെന്നചുറ്റും വ്യോപിയ്ക്കുന്നുെണ്ടന്നുഞോൻഅറിഞ്ഞിരി

യ്ക്കുന്നു. ശത്രുകർത്തന, ഭവോെന്റ ധനം ദസ്യുനിധനത്തിന്നുതകെട്ട! (1)
നൂറു െവള്ളക്കോളകൾ വോനത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ�പോ�ല തിളങ്ങുന്നു; മഹത്വ

ത്തോൽ �ദ്യോവിങ്കെലന്ന�പോെല വ്യോപിയ്ക്കുന്നു! (2)
നൂ�റോടമുള, നൂറു നോയ്ക്കൾ, നൂറു മിനുസ�ത്തോലുകൾ, നൂറോറ്റുദർഭക്കറ്റകൾ, നോ

നൂറു�പക്കൾഎന്നിവഎനിയ്ക്കു (നല്കെപ്പട്ടു) (3)
കണ്വ�ഗോത്രക്ക�ര നിങ്ങൾ പക്ഷികൾ �പോെല പറന്നു നല്ല �ദവന്മോരോയിരി

യ്ക്കുന്നു; അശ്വങ്ങൾ�പോെല ചുറ്റിനടക്കുവിൻ! (4)
ഉടൻത�ന്ന, അത്യുന്നതനോയ സോപ്തെന്റ െപരിയ യശസ്സ് അപ്രോപ്യമോയിച്ചമ

ഞ്ഞു: മോർഗ്ഗഭ്രഷ്ടൻ കറുമ്പി�പക്കെള ഒന്നു �നോക്കോൻ �പോലുംആളോകില്ല! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. ശക്തെന്റ–പ്രസ്കണ്വെന്റ. രണ്ടോംവോക്യംപ്രത്യക്ഷം: ശത്രുകർത്തന–ശത്രുക്കെളഅറി

യുന്നപ്രസ്കണ്വ.

2. കോളകൾ–ഭവോൻഎനിയ്ക്കു തന്നവ. �ദ്യോവിങ്കെലന്ന�പോെല–നക്ഷത്രങ്ങൾആകോശ
െത്തന്ന�പോെല, ഇവ ഭൂമിയിൽ വ്യോപിയ്ക്കുന്നു.

3. മിനുസ�ത്തോലുകൾ–ഊറയ്ക്കിട്ട ആട്ടിൻ�തോലും മറ്റും. ആറ്റുദർഭ–ഒരുതരം പുല്ല്. നല്ക

െപ്പട്ടു–പ്രസ്കണ്വനോൽ.

5. സോപ്തൻ–കണ്വോശ്രമത്തിെല ഒര്യഷി. അപ്രോപ്യം–മറ്റോർക്കും കിട്ടോത്തതു്. മോർഗ്ഗഭ്ര

ഷ്ടൻ–ധർമ്മത്തിൽ നിന്നധഃപതിച്ചവൻ. ധർമ്മനിരത�ന്ന കറുമ്പി�പക്കെള കിട്ടൂ.
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സൂക്തം 56.

ബോലഖില്യസൂക്തം 8.

കണ്വപുത്രൻ പൃഷധ്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രനും

അഗ്നിസൂര്യന്മോരും �ദവതകൾ.

അരികെളഅരിയുന്നവ�ന, ഭവോെന്റപ്രഗല്ഭമോയ ധനം െകോള്ളക്കോരന്നിണ

ങ്ങോത്തതോയി�ട്ട കണ്ടിട്ടുള്ളൂ: വിണ്ണു�പോെല വിശോലമോണു്, ഭവോെന്റബലം! (1)
ആദിതിപുത്ര, അനശ്വരനോയ അവിടുന്നു് എനിയ്ക്കു�വണ്ടി പതിനോയിരം െകോ

ള്ളക്കോെരഅരിഞ്ഞുവെല്ലോ; അവർ ധനം (എനിയ്ക്കു)വിട്ടുതന്നു– (2)
നൂറു കഴുതകൾ; നൂറു െചമ്മരിയോടുകൾ; നൂറു ദോസന്മോർ; മികച്ച മോലകൾ. (3)
ഒരശ്വക്കൂട്ടെത്തവിവിധഗമനൻഅവിെട അദിതിയ്ക്കും െകോണ്ടുെകോടുത്തു. (4)
സ്വയം സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന ഹവ്യവോഹനോയ അഗ്നി യഷ്ടോവിെന അറിയുന്നു: ആ

മഹോൻ െതളിഞ്ഞ �തജ�സ്സോെട �പ്രരകനോയി (രോത്രിയിൽ ഭൂവിൽ) വിളങ്ങുന്നു;

(പകൽ) സൂര്യൻ �ദ്യോവിൽ വിളങ്ങുന്നു. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. പ്രഗല്ഭം–ശത്രുവധത്തിൽ പ്രഗല്ഭം. ഇണങ്ങോത്തതു്–തട്ടിെയടുത്തോലും ഉപകോര

െപ്പടോത്തതു്.

2. വിട്ടുതന്നു–അങ്ങെയ�പ്പടിച്ചു്.
3. എെന്തോെക്ക വിട്ടുതന്നുഎന്നു്:

4. വിവിധഗമനൻ–നോനോ�ദശസഞ്ചോരിയോയ ഇന്ദ്രൻ. അവിെട–സ്വർഗ്ഗത്തിൽ.

5. �പ്രരകനോയി–�ലോകെത്തവ്യോപരിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു്.
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സൂക്തം 57.

ബോലഖില്യസൂക്തം 9.

കണ്വപുത്രൻ �മധ്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

യജനീയരോയ �ദവന്മോ�ര, മുമ്പു കനിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കുണ്ട�ല്ലോ, കരുത്തുള്ള

�തർക്കുതിരകൾ: നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾഅനുഗ്രഹിപ്പോൻഈമൂന്നോംസവനത്തിൽ

വരുവിൻ, കുടിയ്ക്കുവിൻ! (1)
അശ്വിക�ള, സത്യരോയ നിങ്ങെളയും, മുപ്പത്തിമൂന്നു �ദവന്മോെരയും ശരിയ്ക്കു

യജ്ഞത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കോണോം. അതിനോൽ, ജഠരോഗ്നി കത്തുന്ന നിങ്ങൾഞങ്ങ

ളുെട സവനത്തിെലഴുന്നള്ളി, �സോമം കുടിച്ചോലും! (2)
അശ്വിക�ള, സ്തുത്യംതെന്ന, നിങ്ങൾ െചയ്തുെവച്ചതു്: വോനിൽ നിന്നു മന്നിെല

യ്ക്കു െവള്ളം വർഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നുണ്ട�ല്ലോ. �ഗോക്കെള തിരയോൻ ഒരോയിരം യജ്ഞങ്ങൾ

(ആരംഭിച്ചു); അവയിെലല്ലോറ്റിലും നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നു, പോനത്തിന്നു് ! (3)
യജനീയ�ര, നോസത്യ�ര, ഇതോ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭോഗംെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: ഈ

�സ്തോത്രങ്ങളിൽവന്നു�ചരുവിൻ; മധുരമോയ �സോമംനുകരുവിൻ;ഞങ്ങളുെടഹവിർ

ദ്ദോതോവിെന ഇഷ്ടദോനങ്ങൾെകോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
1. കുടിയ്ക്കുവിൻ–�സോമം.
2. സത്യർ=യോഥോർത്ഥഭൂതർ.

3. വർഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നുണ്ട�ല്ലോ–നിങ്ങളുെടഅച്ഛനോയസൂര്യനോൽ. ആരംഭിച്ചു–അംഗിരസ്സുകൾ.
പോനത്തിന്ന്–�സോമം കുടിപ്പോൻ.

4. ഭോഗം–�സോമോംശം. ഹവിർദ്ദോതോവിെന–യജമോനെന.
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സൂക്തം 58.

ബോലഖില്യസൂക്തം 10.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

സമോനപ്രോജ്ഞരോയ ഋത്വിക്കുകളോണ�ല്ലോ, ഈ യജ്ഞം പലപ്രകോരത്തു

�ലർെപ്പടുത്തി നടത്തുന്നതു്: അനൂപോനനോയ ബ്രോഹ്മണൻ മനസ്സിരുത്തു�മ്പോൾ,

യഷ്ടോവിെന്നന്തുള്ളൂ, നിരൂപിപ്പോൻ? (1)
ഒരഗ്നി ബഹുപ്രകോ�രണ സമുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു; ഒരു സൂര്യൻ ഉലകിെലങ്ങും ഉൾ

പ്പുക്കുദിയ്ക്കുന്നു; ഒരുഷസ്സ് ഇതിെനെയോെക്ക പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഒന്നുതെന്നയോണു്,

ഇെതോെക്കയുമോയിച്ചമഞ്ഞതു് ! (2)
�തജസ്വിയും, പ്രജ്ഞോയുക്തനും, ത്രി�ലോക സഞ്ചോരിയും ഗമനശീലനും, സു

ഖോത്മകനും, സ്വരൂപസ്ഥിതനുമോയി, നിങ്ങെളക്കോൾ മീെതയോയ ആ സർവവ�ര

ണ്യെന പഠനത്തിന്നു ഞോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു: തന്തിരുവടിയുമോയി�ച്ചർന്നോണ�ല്ലോ; വി

ചിത്രധനയോയ (ലക്ഷ്മി) െവളിെപ്പടുത്തുക! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. അനൂപോനൻ–�വദ-�വദോംഗങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ. എന്തുള്ളൂ–ബ്രോഹ്മണൻ (ഋത്വിക്ക് )

എല്ലോം ശരിയ്ക്കു നടത്തിെക്കോള്ളും.

2. ഒന്നു–ബ്രഹ്മം.
3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: നിങ്ങൾ–വി�ശ്വ�ദവകൾ. ആസർവവ�രണ്യെന–പരമോത്മോവിെന.

പോനത്തിന്നു–�സോമം കുടിപ്പോൻ.



486 ഋ�ഗ്വദം [അ. 6: അ. 4]

സൂക്തം 59.

ബോലഖില്യസൂക്തം 11.

കണ്വ�ഗോത്രൻസുപർണ്ണൻഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, ഈ പങ്കുകൾ നിങ്ങളിെലത്തോൻ െകോതിയ്ക്കുന്നു. അതി

നോൽ ഞോൻ �സോമം പിഴിഞ്ഞു നിങ്ങെള പൂജിയ്ക്കുന്നു: നിങ്ങൾ യജ്ഞത്തിൽ സവ

നങ്ങൾക്കുവരോറുണ്ട�ല്ലോ; പിഴിഞ്ഞയഷ്ടോവിന്നു നല്കോറുമുണ്ട�ല്ലോ! (1)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട ഏർപ്പോടോലോണു്, അതി�ശോഭനങ്ങളോയ

സസ്യങ്ങളും ജലങ്ങളും െപരുമ �നടുന്നതു്. നിങ്ങൾ അന്തരിക്ഷപഥത്തിെന്റ അപ്പു

റത്തുസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു; ഒരസുരനുമുെണ്ടന്നു �തോന്നുന്നില്ല, നിങ്ങെള എതിർക്കോൻ! (2)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങെളസപ്തവോണികൾകൃശെന്റമധുരരസത്തോൽസം

തൃപ്തരോക്കി എന്നതു സത്യമോണ�ല്ലോ. അവെകോണ്ടു് ത�ന്ന, ഉദകപോലകരോയ നി

ങ്ങൾ ഹവിർദ്ദോതോവിെന രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ: ഇ�ദ്ദഹം അഹിംസിതനോയിട്ടു, നിങ്ങെള

സശ്രദ്ധം ശുശ്രൂഷിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ! (3)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, �സോമരസെമോഴുക്കുന്ന �സോമോർഹകളോയ, ക്ഷിപ്രപ്രദോ

നകളോയഏഴുവോണികളുണ്ട�ല്ലോ, യോഗശോലയിൽ: ഇവ നിങ്ങൾക്കു�ന തൂകുന്നു;

അതിനോൽ, നിങ്ങൾ യഷ്ടോവിെന പുലർത്തുവിൻ, െകോടുക്കുവിൻ! (4)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, �തജസ്വികളോയ നിങ്ങളുെട സത്യവുംഈശ്വരത്വ�ദ്യോത

കളോയ മഹിമോവിെന ഞങ്ങൾ വലിയ സൗഭോഗ്യത്തിന്നോയി വർണ്ണിയ്ക്കോം: �സോമ

നീെരോഴുക്കുന്നഞങ്ങെള ഉദകപോലകരോയനിങ്ങൾ മൂന്നുകുതിരക്കൂട്ടെത്തെക്കോണ്ടു

സംരക്ഷിച്ചോലും! (5)
ഇന്ദ്രവരുണന്മോ�ര, യോവചിലർയജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ചു മനശ്ശുദ്ധി�നടി, മു�മ്പെത്തഗൃ

ഹോദികൾ ത്യജിച്ചു�വോ, ആ ഋഷിമോർക്കു നിങ്ങൾ മനീഷയും വോക്കുകളും മനനവും

ശോസ്ത്രവും കല്പിച്ചിെകോടുത്തതുഞോൻ തപസ്സോൽ കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു! (6)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾ യജമോനർക്കു മനഃപ്രസോദവും, ഊറ്റം�തോ

ന്നോത്ത ധനസമൃദ്ധിയും കല്പിച്ചുെകോടുക്കുവിൻ; ഞങ്ങൾക്കു സന്തതി–സമ്പൽ–

പുഷ്ടികൾതരുവിൻ; ഞങ്ങൾക്കുവളെരക്കോലം ജീവിച്ചിരിപ്പോൻആയുസ്സുവർദ്ധിപ്പി

യ്ക്കുവിൻ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 59.
1. പങ്കുകൾ–�സോമോംശങ്ങൾ. നല്കോറുമുണ്ട�ല്ലോ–അഭീഷ്ടം.
3. സപ്തവോണികൾ–ഏഴുസ്തുതികൾ. കൃശൻ–ഋഷി. മധുരരസം–�സോമനീർ. അവെകോ
ണ്ടു–സപ്തവോണികൾ �കട്ടു, കനിഞ്ഞ്.

4. െകോടുക്കുവിൻ–അഭീഷ്ടം.
6. ത്യജിച്ചു–സന്യോസിച്ചു എന്നർത്ഥം. മനീഷ–ജഡോജഡവി�വചന ബുദ്ധി. വോക്കുകൾ

–ഉപനിഷത്തുകൾ. തപസ്സോൽ–ജ്ഞോനദൃഷ്ടിയോൽ.

ബോലഖില്യസൂക്തംസമോപ്തം.
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സൂക്തം 60.

പ്രഗോഥപുത്രൻ ഭർഗ്ഗൻ ഋഷി: ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി

�ദവത.

അ�ഗ്ന, അഗ്നിക�ളോെടോന്നിച്ചു വരിക: �ഹോതോവോയ ഭവോെന ഞങ്ങൾ വരി

യ്ക്കുന്നു. പിടിയ്ക്കെപ്പട്ട സ്രൂക്കു് മികച്ച യജ്വോവോയ ഭവോെന ദർഭയിലിരുത്തി െനയ്യു �ത

പ്പിയ്ക്കെട്ട! (1)
ബലപുത്ര, അംഗിര�സ്സ, യോഗത്തിൽ സ്രുക്കുകൾഅങ്ങയുെട മുമ്പിെലയ്ക്കു വരു

ന്നുണ്ട�ല്ലോ. മിന്നുന്ന തലമുടിയുള്ള അന്നപോലകെന–പുരോതനനോയ അഗ്നിെയ–

ഞോൻ യജ്ഞങ്ങളിൽസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (2)
അ�ഗ്ന, കവിയോയ ഭവോൻ വിധോതോവോകുന്നു; പോവക, �ഹോതോവോയ ഭവോൻ

യജനീയനോകുന്നു? ഉജ്ജ്വല, മത്തുപിടിപ്പി�യ്ക്കണ്ടുന്ന മഹോയഷ്ടോവോയ ഭവോൻ യോഗ

ങ്ങളിൽ �മധോവികൾക്കു മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടുസ്തുതിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവനോകുന്നു! (3)
അതിയുവോ�വ,അനശ്വര,അവിടുന്നു്അ�ദ്രോഹിയുെടഅടുക്ക�ലയ്ക്കു, െകോതിയു

ള്ള �ദവകെളഅമ�റത്തിനു െകോണ്ടുവന്നോലും. വ�സോ, ഭവോൻ �നെര െവയ്ക്കെപ്പട്ടി

ട്ടുള്ളഅന്നങ്ങളിെലയ്ക്കു വരിക; ഇരുത്തെപ്പട്ടു സ്തുതികളോൽ മത്തുെകോള്ളുക! (4)
അ�ഗ്ന, രക്ഷക, സത്യരൂപെനന്നും കവിെയന്നും സർവത്ര പ്രഥിതനോണ്

ഭവോൻ. കത്തിജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നവ�ന, അങ്ങെയ �മധോവികൾ സ്തുതിച്ചുെകോണ്ടു പരിച

രിയ്ക്കുന്നു! (5)
തു�ലോം പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന,അങ്ങ് കത്തുക, ജ്വലിയ്ക്കുക. സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യ

നു സുഖം നല്കുക. എെന്റ �സ്തോതോക്കൾ �ദവന്മോരുെട സുഖത്തിെലത്തെട്ട; ശത്രുക്ക

െള കീഴമർത്തുെട്ട; അഗ്നിെയ പരിചരിയ്ക്കുെട്ട! (6)
അനുകൂല�തജസ്തനോയഅവിടുന്നുഭൂമിയിൽ ഉണക്കുവിറക് എരിയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ;

അതു�പോെല, ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവെനയും �ദ്രോഹിപ്പോൻ �നോക്കുന്ന ദുരോത്മോ

വിെനയും ചുെട്ടരിച്ചോലും! (7)
�ഹ യുവതമ, അവിടുന്നു ഞങ്ങെള ശത്രുമർത്ത്യന്നും, കരുത്തന്നും കുറ്റം പറ

യുന്നവന്നും കീെഴ്പടുത്തരുതു്: വലയ്ക്കോെത മറുകരയണയ്ക്കുന്ന സുഖകരമോയങ്ങളോയ

രക്ഷകൾെകോണ്ടു കോത്തരുളിയോലും! (8)
അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള ഒരു ഋക്കുെകോണ്ടു രക്ഷിച്ചോലും; രണ്ടുെകോണ്ടു

രക്ഷിച്ചോലും; അന്നോധിപ�ത, മൂന്നുെകോണ്ടു രക്ഷിച്ചോലും; വ�സോ, നോലുെകോണ്ടു

രക്ഷിച്ചോലും! (9)
പിശുക്കനോയ അരക്കനിൽനിെന്നല്ലോം രക്ഷിച്ചോലും; ഞങ്ങെള യുദ്ധങ്ങളിൽ

കോത്തരുളിയോലും. യജ്ഞസിദ്ധിയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങെനതെന്നയോ

ണ�ല്ലോ, അടുത്തബന്ധുവോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നതു് ! (10)
അ�ഗ്ന, പോവക, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു് അന്നവർദ്ധകമോയ ശ്ലോഘ്യസംപ

ത്തു െകോണ്ടുവരിക. അരികിൽവെച്ചണ്ണുന്നവ�ന, വഴി�പോെല െകോണ്ടുനടക്കുന്നതി

നോൽപുരുകോമ്യവും പുക�ളറിയതുമോയ (ധനം)ഞങ്ങൾക്കുതരികയും െചയ്യുക:(11)
എന്നോൽ, ഞങ്ങൾക്കു, യുദ്ധങ്ങളിൽ പോഞ്ഞണെഞ്ഞയ്യുന്നപററലെര പിന്നി

ട്ടു വധിയ്ക്കോമ�ല്ലോ! കർമ്മധന, ആ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും; ഹവിസ്സു

െകോണ്ടു ധനം�കവരുത്തുന്നകർമ്മങ്ങൾ നിറ�വറ്റിയോലും! (12)
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അഗ്നി, െകോമ്പണയ്ക്കുന്ന ഒരു കോള�പോെല തല കുടയുന്നു: നല്ല പല്ലുകളുള്ള

ഈബലപുത്രെന്റഅണക്കടകൾെക്കോത്തജ്വോലകൾഅധൃഷ്യങ്ങളോകുന്നു! (13)
അ�ഗ്ന, വൃഷോ�വ, അധൃഷ്യങ്ങളോണ�ല്ലോ, അങ്ങയുെട പല്ലുകൾ;അങ്ങുകത്തി

പ്പടരുന്നു. �ഹോതോ�വ, ആ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സിന്നു നന്മ വരുത്തിയോ

ലും, ഞങ്ങൾക്കു �വണ്ടതു ധോരോളം തന്നോലും! (14)
അവിടുന്നു കോട്ടിൽ ഇരുമോതോക്കളിലിയ്ക്കുന്നു; അങ്ങെയ മനുഷ്യർ വളർത്തുന്നു.

ഭവോൻ മടിയ്ക്കോ�ത ഹവ്യകോരെന്റ ഹവിസ്സുകൾ വഹിയ്ക്കുന്നു; ഉടൻ തെന്ന �ദവന്മോരു

െട ഇടയിൽ വിളങ്ങുന്നു! (15)
അ�ഗ്ന, നല്ല ദോതോവും അക്ഷീണനുമോയ ഭവോെന ഏഴു�ഹോതോക്കൾസ്തുതിയ്ക്കു

ന്നു. അങ്ങ് ചൂടു�തജസ്സുെകോണ്ടു് �മഘെത്തപിളർത്തുന്നു. അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു് ആളു

കെള പിന്നിട്ടു നടെകോണ്ടോലും! (16)
വിട്ടു�പോകോത്ത അഗ്നിെയ, അഗ്നിെയ, ദർഭമുറിച്ച ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു�വ

ണ്ടി വിളിയ്ക്കോം–വളെരയിടങ്ങളിൽ വോഴുന്ന �ഹോതോവോയ അഗ്നിെയ ഹവിെസ്സോരു

ക്കിയഞങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കു�വണ്ടി വിളിയ്ക്കോം. (17)
അ�ഗ്ന, സോമം പോടുന്ന ധോമത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയ നിന്തിരുവടിെയ വിദ്വജ്ജ

നങ്ങൾ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. അവിടുന്നു് ഞങ്ങൾക്കു്, അരി�ക വർത്തിയ്ക്കുന്ന വിവിധോന്നം

രക്ഷയ്ക്കോയി കനിഞ്ഞു െകോണ്ടുവന്നോലും! (18)
സ്തുത്യനോയ അ�ഗ്ന, �ദവ, പ്രജോപോലകനും അരക്കെര എരിയ്ക്കുന്നവനും, വി

ട്ടു�പോകോത്ത ഗൃഹപതിയും സ്വർഗ്ഗരക്ഷകനും, യോഗശോലയിെലഴുന്നള്ളുന്നവനും,

മഹോനുമോണ,വിടുന്ന് ! (19)
ദീപ്തിധന, അ�ഗ്ന, അരക്കനും രോക്ഷസപീഡയും ഞങ്ങളിൽ കടക്കരുതു്. വറു

തി, വിശപ്പു്, കരു�ത്തറിയ രക്ഷസ്സുകൾഎന്നിവെയഅങ്ങ് രണ്ടുനോഴികയപ്പുറ�ത്ത

യ്ക്കു് നീക്കിയോലും! (20)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 60.
1. �തപ്പിയ്ക്ക�ട്ട–ധോരോളം �ഹോമിയ്ക്കെട്ട എന്നർത്ഥം.

2. ഉത്തരോർത്ഥം പ�രോക്ഷം: തലമുടി–ജ്വോല.

3. വിധോതോവു്–ഫലകർത്തോവു്.

4. അ�ദ്രോഹിയുെട–�ദ്രോഹിയല്ലോത്തഎെന്റ. ഇരുത്തെപ്പട്ടു–ഞങ്ങളോൽ.

11. അരികിൽ െവച്ചുണ്ണുന്നവ�ന–ഞങ്ങളുെടഅടുക്കൽ െവച്ചു് എണ്ണി�നോക്കിയിട്ട് എന്നർ
ത്ഥം.

12. എയ്യുന്ന–ആയുധം പ്ര�യോഗിയ്ക്കുന്ന.
14. നന്മ–അവിടുന്നു് സ്വീകരിച്ചോ�ല ഹവിസ്സു നന്നോകൂ. �വണ്ടതു–ധനം.

15. ഇരുമോതോക്കളിൽ–രണ്ടരണികളിൽ. ഹവ്യകോരൻ–യജമോനൻ.
16. അക്ഷീണൻ–പ്രവൃദ്ധൻ. നടെകോണ്ടോലും–ഹവിെസ്സടുത്തു, �ദവന്മോരുെട അടുക്കെല

യ്ക്കു്.

17. വിട്ടു�പോകോത്ത–സദോനമ്മുെടഗൃഹത്തിൽവസിയ്ക്കുന്നഅഗ്നിപദോവൃത്തിആദരോതിശ

യത്തോലോകുന്നു.

18. ധോമം–യജ്ഞസദനം.
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20. ദീപ്തിധന–ദീപ്തി(പ്രകോശം)യോകുന്ന ധന�ത്തോടുകൂടിയവ�ന. രണ്ടു നോഴികയപ്പുറ�ത്ത

യ്ക്കു്–അതിദൂരെത്തയ്ക്കു് എന്നുഹൃദയം.



490 ഋ�ഗ്വദം [അ. 6: അ. 4]

സൂക്തം 61.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നമ്മുെടഈ െമോഴി രണ്ടും ഇന്ദ്രൻഅഭിമുഖനോയി �കട്ടരുളെട്ട; ഒ�രനിന�വോ

െട, മഹോബലനോയ മഘവോവു �സോമം കുടിപ്പോൻ വരികയും െചയ്യെട്ട! (1)
ആ സ്വയം പ്രഭെനയോണ�ല്ലോ, വോനൂഴികൾ വർഷകനും ഓജസ്കരനുമോക്കി

യിരിയ്ക്കുന്നതു് അതിനോൽഅവിടുന്നു ഉപമോനഭൂതരിൽ ഒന്നോമനോയി ഇരുന്നരുളുന്നു:

�സോ�മച്ഛുവോണ�ല്ലോ, അങ്ങയുെട മനസ്സ്. (2)
ബഹുധന, ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു് �സോമനീർ (തിരുവയറ്റിൽ) പകർന്നോലും: ഹരിയു

ക്ത, ഞങ്ങൾക്കറിയോം, അവിടുന്നു പടകളിൽ കീഴമർത്തുന്നവനും, അധൃഷ്യനോയ

ധർഷകനുമോണു് ! (3)
അഭഗ്നസത്യനോയ മഘവോ�വ, അങ്ങെനതെന്നയോണു്: ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു് കർ

മ്മംെകോണ്ടു തൽപരനോയിത്തീരും. നല്ലഅണക്കടകളു�ള്ളോ�വ, വജ്രധര, ചിെക്ക

ന്നു് െചല്ലുന്നഞങ്ങൾ ഭവദ്രക്ഷണത്തോൽഅന്നം �നടുമോറോകണം! (4)
ശചീപ�ത, ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ മരുത്തുക്ക�ളോെടല്ലോെമോന്നിച്ചു തന്നോലും; ശൂര,

ഞങ്ങൾ ഭോഗ്യെമന്ന�പോെല പുകഴ്ന്ന, ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്ന ഭവോെന ഭജിയ്ക്കുമോറോക

ണം! (5)
�ദവ,അവിടുന്നു്അശ്വങ്ങെളനിറയ്ക്കും; �ഗോക്ക�ളവളെര െകോടുക്കും. ഒരു െപോ

ന്നിൻനീരുറവോണ,വിടുന്നു്: അങ്ങയുെട ദോനം ആരും ഭജ്ഞിയ്ക്കില്ല; ഞോൻ യോചിയ്ക്കു

ന്നെതോെക്ക െകോണ്ടുവന്നോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ വന്നോലും. ആരോധകന്നു െകോടുപ്പോൻ ധനെമടുത്തോലും: മഘവോ

�വ, �ഗോവിെന �തടുന്നവന്നു �ഗോവിെനയും, അശ്വെത്ത �തടുന്നവന്ന് അശ്വെത്ത

യും കല്പിച്ചു നൽകുക! (7)
നിന്തിരുവടി വളെരആയിരവും നൂറും �ഗോഗണെത്തഹവിർദ്ദോതോവിന്നുനല്കോ

റുണ്ടു്. പുരന്ദരനോയ ഇന്ദ്രെന ഞങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കോയി പലതരത്തിൽ പുകഴ്ത്തിപ്പോടി,

ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുത്തുന്നു! (8)
ഇന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ, �ക്രോധത്തിന്നു തടവില്ലോത്തവ�ന, തെന്റ മഹത്വം കോട്ടുന്ന

വ�ന, ബുദ്ധിഹീന�നോ ബുദ്ധിമോ�നോ ആയ യോവെനോരുത്തൻ ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കു

�മോ, അവൻ ഭവദ്ഭക്തിയോൽ തു�ലോംആനന്ദിയ്ക്കും! (9)
�കകൾ തടിച്ചുരുണ്ട നിഹന്തോവോയ പുരന്ദരൻ എെന്റ വിളി �കൾക്കുെമ

ങ്കിൽ, ധനകോമരോയഞങ്ങൾധനപതിയും ശതക്രതവുമോയഇന്ദ്രെന �സ്തോത്രങ്ങൾ

െകോണ്ടു വിളിച്ചു െകോള്ളുന്നു! (10)
പുണ്യംെചയ്യോെതയല്ല, വട്ടം കൂട്ടോെതയല്ല, അഗ്നിെയകൂടോെതയല്ല, ഞങ്ങൾ

സ്തുതിയ്ക്കുന്നതു് ഇ�പ്പോൾ ഒെത്തോരുമിച്ചു് �സോമം പിഴിഞ്ഞുെവച്ചോണ്, ഞങ്ങൾവൃഷോ

വോയ ഇന്ദ്രെനസഖോവോക്കുന്നതു് (11)
നടമിടുക്കുള്ളകുതിരെയ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഒരു മികച്ച �തരോളി സമീപിയ്ക്കുന്നതു�പോ

െല, ആർ ഹവിഷ്മോങ്കലണയു�മോ; ആബലിഷ്ഠെന, പടകളിൽ കീഴമർത്തുന്നവെന,

സ്തുതിപ്പോൻ കടെപ്പടുത്തിയവെന, അധൃഷ്യെന നോം കൂട്ടിയിണക്കുക! (12)
ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾ ആെര�പ്പടിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവനിൽനിന്നു ഞങ്ങൾക്കു് അഭയം

തന്നോലും: മഘവോ�വ, �ശഷിയുണ്ട�ല്ലോ അങ്ങയ്ക്ക്. അങ്ങ് രക്ഷകെരെക്കോണ്ടു,

ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവെര–പീഡിപ്പിയ്ക്കുന്നവെരആട്ടിപ്പോയിച്ചോലും! (13)
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ധനപ�ത,ആരോധകന്നുധനവും ഗൃഹവും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്

ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, സ്തുതി�സവ്യ, ആഅങ്ങെയഞങ്ങൾ �സോമം പിഴിഞ്ഞുെവച്ചു് വി

ളിയ്ക്കുന്നു. (14)
ജ്ഞോതോവും പരത്രോതോവും വൃത്ര�ജതോവുമോയ ഇന്ദ്രൻ നമുക്കു വ�രണ്യനോകു

ന്നു. തന്തിരുവടി നമ്മുെടആദിയിലും നടുവിലും ഒടുവിലുമുള്ളവെന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; തന്തി

രുവടി നെമ്മ പിന്നിൽ കോത്തരുളെട്ട; തന്തിരുവടി നെമ്മ പിന്നിൽ കോത്തരുളെട്ട;

തന്തിരുവടി മുന്നിൽ കോത്തരുളെട്ട! (15)
ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള പടിഞ്ഞോറുനിന്നും കിഴക്കുനിന്നും ചുവട്ടിൽനി

ന്നും മുകളിൽനിന്നും–എല്ലോടത്തുനിന്നും–രക്ഷിച്ചോലും: ഞങ്ങളിൽനിന്നു �ദവഭയം

അകറ്റുക; അസുരോയുധങ്ങളും അകറ്റുക! (16)
ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നു് ഇന്നുമിന്നും, നോെളയും നോെളയും മറ്റന്നോളുംഞങ്ങെളകോത്ത

രുളണം: സൽപ�ത, സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങെള എല്ലോ നോളിലും പകലിരവു പോലിച്ചോ

ലും! (17)
തച്ചുടയ്ക്കുന്ന ശൂരനും, ബഹുധനനും, വീര്യത്തിന്നോയി വഴി�പോെല കൂട്ടി�ച്ചർക്കു

ന്നവനുമോകുന്നു, മഘവോവ്. ശതക്ര�തോ, ഭവോെന്റ വജ്രം വഹിച്ച തൃ�ക്കരണ്ടും

(അഭീഷ്ടങ്ങെള) വർഷിയ്ക്കും! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 61.
1. ഈെമോഴി രണ്ടും–�സ്തോത്രവും ശോസ്ത്രവും. ഒ�ര–നമ്മുെട നിനവിെന്നോത്ത.

2. ആദ്യഭോഗം പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ഉപമോനഭൂതരിൽ–മറ്റു �ദവന്മോരിൽ. അന്ത്യവോക്യം പ്ര

ത്യക്ഷം.

4. കീഴമർത്തുന്നവനും–ശത്രുക്കെള, െചല്ലുന്ന–യുദ്ധത്തിന്ന്. അന്നം–�തോല്പിയ്ക്കെപ്പട്ട

ശത്രുക്കളുെട.

6. നിറയ്ക്കും–�സ്തോതോക്കൾക്ക്.
7. �തടുന്നവന്നു–ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നഎനിയ്ക്കു്.

8. ഒടുവിെല വോക്യം പ�രോക്ഷം.
10. നിഹന്തോവു്–ശത്രുക്കെള െകോല്ലുന്നവൻ.
11. വട്ടം–ഹവിസ്സും മറ്റും.
12. കീഴമർത്തുന്നവെന–ശത്രുക്കെള. സ്തുതിപ്പോൻ കടെപ്പടുത്തിയവെന–മനുഷ്യരുെട കട

മയോണു്, ഇന്ദ്രെനസ്തുതിയ്ക്കൽ. അധൃഷ്യെന–ഇന്ദ്രെന.

13. രക്ഷകർ–സ്വന്തംആൾക്കോർ.
15. പരത്രോതോവ്=മറ്റുള്ളവെര രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. ഉള്ളവെന–പുത്രെന.
16. �ദവഭയം–�ദവന്മോരിൽ നിന്നുള്ളആപത്തു്.

18. തച്ചുടയ്ക്കുന്ന–�വരിനഗരങ്ങെള. വീര്യത്തിന്നോയി–യുദ്ധത്തിൽ വിക്രമിപ്പോൻ.
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സൂക്തം 62.

കണ്വപുത്രൻ പ്രഗോഥൻ ഋഷി; പഞ്ചപദോപംക്തിയും ബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;

ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്രൻ �കൾക്കുെമങ്കിൽ, നിങ്ങൾ െചന്നു �കമമോയി സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ. �സോമവോ

ന്മോർ തന്തിരുവടിയ്ക്കുള്ള മഹത്തോയഅന്നം ഉക്ഥങ്ങൾെകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു: സ്തു

ത്യങ്ങളോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (1)
�നതോക്കളിൽ മുഖ്യനും നിസ്തുല്യനുംഅക്ഷയ്യനുമോയതന്തിരുവടി ഒറ്റയ്ക്കു, പണ്ടും

ഇന്നുമുള്ള പ്രജകെളെയല്ലോം ബലത്തോൽ അതിലംഘിച്ചു വളർന്നിരിയ്ക്കുന്നു. സ്തുത്യ

ങ്ങളോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (2)
ഈക്ഷിപ്രപ്രദോനൻ, കുതിരെയെത്തളിയ്ക്കോെതയോണ്, യോത്ര െചയ്യുക: ഇന്ദ്ര,

അതിനോൽ വർണ്ണനീയംതെന്ന, ഭവോെന്റ ആ വീര്യപ്രകടനം. സ്തുത്യങ്ങളോണ�ല്ലോ,

ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (3)
ഇന്ദ്ര, വന്നോലും. അങ്ങെയക്കുറിച്ചു്ഞങ്ങൾഉ�ന്മഷകരങ്ങളോയ �സ്തോത്രങ്ങൾ

െചോല്ലോം: ബലിഷ്ഠ, അവയോലോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ ഇവിെട അന്നകോമന്നു നന്മ വരു

ത്തോെനോരുങ്ങുന്നതു്. സ്തുത്യങ്ങളോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (4)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ മനസ്സിെന ധൃഷ്ടോൽധൃഷ്ടമോക്കും. കടും�സോമംെകോണ്ടു് പൂജിയ്ക്കു

കയും, നമസ്കോരം ചോർത്തിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നവെന്റയോണു്, ഭവോൻ. സ്തുത്യങ്ങളോണ

�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (5)
സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ അവിടുന്നു, മനുഷ്യൻ കിണറുകെളെയന്ന�പോെല, തൃക്കൺ

പോർക്കും. പ്രസോദിച്ചോൽ പ്രവൃദ്ധനോയ �സോമവോെന്റ സഖോവോയി�ച്ചരുകയും െച

യ്യും. സ്തുത്യങ്ങളോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (6)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങെയ അനുസരിയ്ക്കയോലോണു്, �ദവന്മോർെക്കല്ലോം വീര്യവും പ്രജ്ഞ

യുമുണ്ടോയതു്: ബഹുസ്തുത, അവിടുന്നോണ്, സർവ�ഗോക്കളു�ടയും ഉടമ. സ്തുത്യങ്ങളോ

ണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (7)
ഇന്ദ്ര,ഞോൻഅങ്ങയുെടആബലംഅരി�കകണ്ടു,യജ്ഞത്തിന്നോയിപോടിപ്പു

കഴ്ത്തുന്നു: ശചീപ�ത, അങ്ങ് വൃത്രെന െകല്പോൽ െകോന്നുവ�ല്ലോ. സ്തുത്യങ്ങളോണ�ല്ലോ,

ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (8)
ഒരു �വശ്യആലിംഗ�നച്ഛുക്കൾെക്കന്ന�പോെല, ഇന്ദ്രൻ മനുഷ്യർക്കു് കോലഘ

ട്ടങ്ങൾകിട്ടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു:ഈഅടയോളത്തോൽഅവിടുന്ന് വിശ്രുതനോയിത്തീർന്നു. സ്തു

ത്യങ്ങളോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (9)
ഇന്ദ്ര, പശുക്കൾ ധോരോളമുള്ള മഘവോ�വ, ഭവോെന്റ സുഖത്തിലിരിയ്ക്കുന്നവർ

ഭവോെന്റബലെത്തയും, ഭവോെനയും, ഭവോെന്റതിരുവുള്ളെത്തയുംതു�ലോം വളർത്തി

�പ്പോരുന്നു. സ്തുത്യങ്ങളോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (10)
വൃത്രഹന്തോ�വ,ഞോനുംഅവിടുന്നും കൂടി�ച്ചരുക, �നട്ടമുണ്ടോകുംവെര: വജ്രിൻ,

ശൂര, നോമിരുവരും ഒന്നിച്ചോൽ,അറുപിശുക്കന്മോരും െകോണ്ടോടിെക്കോള്ളും. സ്തുത്യങ്ങ

ളോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (11)
സത്യമോയിത്തെന്നയോണു്, അസത്യമോയിട്ടല്ല, ആ ഇന്ദ്രെന ഞങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കു

ന്നതു്: �സോമം പിഴിയോത്തവെനനിഗ്രഹിയ്ക്കും; ധോരോളം പിഴിയുന്നവെനഅനുഗ്രഹി

യ്ക്കും; രണ്ടും മഹത്തോയിരിയ്ക്കും. സ്തുത്യങ്ങളോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 62.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: �സോമവോന്മോർ–യജമോനന്മോർ. അന്നം–ഹവിസ്സ്.
2. �നതോക്കൾ–�ദവന്മോർ.
3. ക്ഷിപ്രപ്രദോനൻ–അഭീഷ്ടം �വഗത്തിൽ െകോടുക്കുന്നവൻ, ഇന്ദ്രൻ െതളിയ്ക്കോെത–

കുതിര ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥലെത്തയ്ക്കുസ്വയം നടന്നുെകോള്ളും.

5. െചയ്യുന്നവെന്റ–യജമോനെന്റ.
6. മനുഷ്യൻ–ദോഹം പൂണ്ട ആൾ. തൃക്കൺപോർക്കും–�സോമെത്ത. പ്രസോദിച്ചോൽ–

�സോമപോനത്തോൽ.

9. �വശ്യ ഓ�രോ പുരുഷനും സമയം കുറിച്ചുെകോടുക്കുമ�ല്ലോ.
11. �നട്ടം–ധനലോഭം. െകോണ്ടോടിെക്കോള്ളും–അങ്ങയുെട ധനദോനെത്ത.

12. നിഗ്രഹിയ്ക്കും–ഇന്ദ്രൻ. രണ്ടു–നിഗ്രഹവും, അനുഗ്രഹവും.
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സൂക്തം 63.

പ്രഗോഥൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രനും �ദവന്മോ

രും �ദവത. (‘ദ്വോരകമന്ദിരം’�പോെല)

ആരിൽെച്ചല്ലോൻ മനു �ദവ–

ന്മോരിലച്ഛൻ െചയ്തൂ, യജ്ഞം;

അമ്മഹോനിങ്ങോര്യരുെട

കർമ്മം കോംക്ഷിെച്ചഴുന്നള്ളും! (1)

സ്വർ�ല്ലോകം തീർ�ത്തോെന,�സ്സോമ–

വല്ലി ചതയ്ക്കുമമ്മികൾ

തള്ളിക്കൂടോ: �സ്തോത്രങ്ങളും

െചോല്ലി�ടണ,മുക്ഥങ്ങളും! (2)

ഇന്ദ്രനംഗിരസ്സുകൾക്കോയ്,–

ത്തൻനയത്തോൽ�ഗ്ഗോയൂഥെത്ത

�പർത്തും െവളിയ്ക്കോക്കിയ�ല്ലോ!

വോഴ്ത്തു�ന്ന,നത്തദ്വീര്യം ഞോൻ. (3)

സൂരിപ്രവർദ്ധകൻ, സ്തുതി–

കോരർക്കു തോങ്ങിന്ദ്രൻ, ശിവൻ

മുന്മട്ടിൽത്തോൻ വെന്നത്ത�ട്ട,

നെമ്മക്കോക്കോനന്ന�ഹോ�മ! (4)

ഇന്ദ്ര, നിൻകർമ്മെത്തക്രമോ–

ലിന്നു ശീഘ്രം പുകഴ്ത്തുന്നു,

സ്വോഹോധീശോർച്ചകർ നുതി–

വ്യൂഹക്കോരൻ ധനോപ്തിയ്ക്കോയ് ! (5)

ആെരഹിംസകെനന്നു

�തറുന്നു�വോ, �സ്തോതോക്കന്മോർ;

ആയിന്ദ്രങ്കലുണ്ടു, കരു–

ത്തോകമോനം, കർമ്മങ്ങളും! (6)

പഞ്ചജനസ്തുതി�ഘോഷം

തഞ്ചു�മ്പോളോർ െകോല്ലും, തോ�ന;

ആയിന്ദ്രനോണു,ൽ പ്രജ്ഞനോ–

മീെയൻപൂജയ്ക്കിരിപ്പിടം! (7)

പ്രീതിദമിസ്തവം ഭവോ–

�ന്റതോണ:–പ്പൗരുഷങ്ങെള

കോട്ടിയ�ല്ലോ, തിരു�മനി;

കോത്തുവ�ല്ലോ, രഥമോർഗ്ഗം! (8)

ഈവൃഷോവിൻ വിവിധോന്നം

�കവന്നവർ ജീവിതത്തിൽ
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കോലു െവയ്ക്കും; യവം �ഗോക്കൾ–

�പോെല ഭുജിയ്ക്കുകയുംെചയ്യും! (9)

നിങ്ങെളോത്തു, രക്ഷോകോമ–

െരങ്ങളിതു െചോല്ലിെക്കോ�ണ്ട

അന്നോധീശരോയ്ത്തീരോവൂ,

വി�ണ്ണോർ�കോെന യജിയ്ക്കുവോൻ! (10)

കോ�ല െവളിെപ്പട്ട �തജ–

സ്സോളും നിെന്നയൃക്കോൽശ്ശൂര,

�നരോയ് വോഴ്ത്തുെമങ്ങൾ ജയം

�നടുകിന്ദ്ര, നിൻതുണയോൽ! (11)

ശസ്ത്ര�സ്തോത്രകോരർെക്കവൻ

സത്വരനോ;മോയിന്ദ്രനും,

വൃതവധ�പ്പോർവിളിയി–

െലോത്തു�ചർന്ന �ദവന്മോരും,

രുദ്രർ, മഴക്കോറുകളു–

മത്ര രക്ഷിയ്ക്കെട്ട, നെമ്മ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 63.
1. �ദവന്മോരിൽ–�ദവന്മോരുെടയിടയിൽ. അച്ഛൻ–രക്ഷിതോവു്; മനുവിെന്റ വി�ശഷണം.
അമ്മഹോൻ–ഇന്ദ്രൻ,ആര്യർ–യഷ്ടോക്കൾ.

2. സ്വർ�ല്ലോകം നിർമ്മിച്ച ഇന്ദ്രന്നോയി �സോമം പിഴിയുകയും സ്തുതിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക

അത്യോവശ്യം.

3. തദ്വീര്യം=അവെന്റ വീര്യം.
4. സൂരിപ്രവർദ്ധകൻ=�സ്തോതോക്കെള വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. ശിവൻ=സുഖകരൻ. മുന്മട്ടിൽ
ത്തോൻ–പതിവു�പോെലഅന്ന�ഹോ�മ–�സോമം �ഹോമിയ്ക്കുന്നഅവസരത്തിൽ.

5. സ്വോഹോധീശോർച്ചകർ=സ്വോഹോഭർത്തോവിെന, അഗ്നിെയ, യജിയ്ക്കുന്നവർ, നുതിവ്യൂഹ

കോരർ=�സ്തോത്രഗണം നിർമ്മിയ്ക്കുന്നവർ, �സ്തോതോക്കൾ.

6. കരുത്തു്–ത്രോണി.

7. െകോല്ലും–ശത്രുക്കെള. തോ�ന–പരസഹോയ്യം കൂടോെത.
8. കോത്തുവ�ല്ലോ–ഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തിൽവരോൻ, �തർവഴിയിൽ രോക്ഷസബോധയില്ലോ

തോക്കിയ�ല്ലോ.

10. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: ഇതു–�സ്തോത്രം.
11. കോ�ല–യോഗകോലത്തു്. ഋക്–മന്ത്രം, �നടുക–�നടോവൂ.

12. സത്വരനോം–അഭീഷ്ടം െകോടുപ്പോൻ െവമ്പൽെകോള്ളും.
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സൂക്തം 64.

പ്രഗോഥൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

�സ്തോത്രങ്ങളവിടുെത്തയ്ക്കു മത്തുയർത്തെട്ട, വജ്രവൻ:

അന്നം തരൂ; നശിപ്പിയ്ക്കൂ, ബ്രഹ്മ�ദ്വഷികെളബ്ഭവോൻ! (1)

തൃക്കോൽെകോണ്ടു െമതിച്ചോലും, യജ്ഞം െചയ്യോത്തലുബ്ധെര;

മഹോന�ല്ലോ, തിരുവടിയില്ല,ങ്ങെയ്ക്കതിരോെയോരോൾ! (2)

പിഴിഞ്ഞതിന്നധീശൻ നീ; പിഴിയോത്തതിനും, ഭവോൻ;

ഒരുറ്റ തമ്പുരോന�ല്ലോ, ജനങ്ങൾെക്കോെക്കയും ഭവോൻ; (3)

നരർക്കോയി വരികോ;ർപ്പിട്ടു വിൺെകോട്ടോരത്തിെലയ്ക്കുതോൻ

െപോെയ്ക്കോൾക, വോനൂഴികെള നിറയ്ക്കുന്നവനോം ഭവോൻ! (4)

നൂറുമോയിരവും െപയ്തുകൂട്ടും കോർമുകിലട്ടിെയ,

പുകഴ്ത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്കോയ്പ്പിളർത്തരുളണം, ഭവോൻ! (5)

പിഴിഞ്ഞുപകൽ�നരത്തുവിളിപ്പൂ, ഞങ്ങളങ്ങെയ;

വിളിപ്പൂ, ഞങ്ങളിരവി,െലങ്ങൾക്കിഷ്ടം െപോഴിയ്ക്ക,നീ (6)

എങ്ങോ,ത്തലകുനിയ്ക്കോത്തയുവോവു, പൃഥുകന്ധരൻ?

ആ വൃഷോവിെനയോരുള്ളൂ, സ്തുതിച്ചർച്ചിച്ചുെകോള്ളുവോൻ? (7)

ആർതൻ യോഗത്തിനോണോ�വോ, �പോയിരിപ്പതുസോമ്പ്രതം?

�നർക്കറിഞ്ഞവനോരുള്ളൂ, മഴെപയ്യിയ്ക്കുമിന്ദ്രെന? (8)

ആരിെലത്തുന്നു ദോനങ്ങൾ: െക�ല്പറും ശസ്ത്രസൂക്തികൾ

ആരിെലത്തുന്നു, വൃത്രഘ്ന? �പോരിലോർ കൂെടനിന്നിടും? (9)

ഇ�സ്സോമമവിെടയ്ക്ക�ല്ലോ പിഴിവൂ, െപരുതോളുകൾ:

അതിങ്കെലെയ്ക്കഴുന്നള്ളുെകോ,�ന്നോടുക കുടിയ്ക്ക, നീ (10)

നല്കുമ�ല്ലോ, ഭവോന്നിന്വ,മോർജ്ജീകീയസു�ഷോമയിൽ

ശര്യണോവത്തിലുണ്ടോകും പ്രിയമോമിതു നിർഭരം! (11)

ഇന്നു, ധർഷകമോം മത്തിന്ന,ഭിരോമമിതിന്ദ്ര, നീ

കുടിയ്ക്ക, വരിെകോ,�ന്നോടുകി,ങ്ങല്പധനം തരോൻ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 64.
3. പിഴിയോത്തതിനും–ലതോരൂ�പണനില്ക്കുന്ന �സോമത്തിനും.

4. നരർക്കോയ്–ഹവിസ്സുസ്വീകരിച്ചു, മനുഷ്യെരഅനുഗ്രഹിപ്പോൻ. ആർപ്പിട്ടു–ഹവിസ്സിെന
ഉച്ചത്തിൽ ശ്ലോഘിച്ചുെകോണ്ടു്. നിറയ്ക്കുന്നവൻ–തെന്റ �തജസ്സുെകോ�ണ്ടോ, മഴെകോ

�ണ്ടോ.

5. കോർമുകിലട്ടിെയ–കരി�മഘക്കൂമ്പോരെത്ത.

7. പൃഥുകന്ധരൻ=കഴുത്തുതടിച്ചവൻ. ആരുള്ളൂ–ആരുംആളോകില്ല.
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9. യജമോനന്മോരുെട ദോനങ്ങളും (ഹവിസ്സുകളും) ശസ്ത്രസൂക്തി(സ്തുതി)കളും ഭോവങ്കലല്ലോെത

ആരിൽ എത്തി�ച്ചരുന്നു? ഭവോങ്കൽത്തെന്ന എത്തുന്നു. ഭവോൻ മോത്ര�മ, �പോരിൽ

സഹോയിപ്പോൻ ഒരുമിച്ചുനില്കൂ.

11. ആർജ്ജീകീയെമന്നപ്ര�ദശത്തിെലസു�ഷോമോനദിയുെടസമീപത്തുശര്യോണോവെത്ത

ന്നസരസ്സിലുണ്ടോകുന്നഇതു (�സോമം) ഭവോന്നു നിർഭരം (തു�ലോം) ഇമ്പം നല്കുമ�ല്ലോ.

12. ഇതു്–�സോമം.
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സൂക്തം 65.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

മു�മ്പോ പി�മ്പോ വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ, �നതോക്കളങ്ങെയ;

വിര�വോടിന്ദ്ര വന്നോലും, തുരഗങ്ങളിലൂെട നീ! (1)

രമിയ്ക്കയോവോം, വിണ്ണിങ്കലമൃ�തോലുമിടത്തിൽ നീ

ഒരു യജ്ഞത്തി�ലോ തണ്ണീരീട്ടംകൂടും പരപ്പി�ലോ; (2)

ആവളർന്ന മഹോനോയ നിെന്ന�സ്സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ

സ്തുതിച്ചിന്ദ്ര, വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, തിന്നോൻ പയ്യിെനയോംവിധം! (3)

ഇന്ദ്ര, നിെന്റ മഹത്വെത്ത, നിൻ�തജസ്സിെനയും ര�ഥ

വഹിച്ചുെകോണ്ടുഹരികളിങ്ങു വന്നണ�യണ�മ! (4)

ഇന്ദ്ര, െചോല്ലുന്നു, വോഴ്ത്തുന്നു, മഹോനോം നിെന്നയോളുകൾ:

വന്നുണ്ണുെക,ങ്ങൾതൻ �സോമമുഗ്ര�നശ്വര്യകോരി നീ! (5)

വിളിയ്ക്കുന്നൂ, പിഴിഞ്ഞന്നയുതോയ് ഞങ്ങളങ്ങെയ:

എഴുന്നള്ളിയിരുന്നോലു,മീ ഞങ്ങളുെട ദർഭയിൽ! (6)

ഒ�ട്ടെറയോളുകൾെക്കോന്നു�പോല�ല്ലോ, നിയതം ഭവോൻ;

അതിനോലിന്ദ്ര, മുല്പോടു വിളിപ്പൂ, ഞങ്ങളങ്ങെയ. (7)

ഇതോ, പിഴിഞ്ഞു, �സോമ�ത്തനങ്ങയ്ക്കോളുകളമ്മിയോൽ;

ഇതോസ്വദിച്ചുെകോണ്ടലു,മിന്ദ്ര സംപ്രീതനോയ്ബ്ഭവോൻ! (8)

കവിച്ചുകോണ്ക, നോഥൻ നീ വിബുധന്മോെരെയോെക്കയും:

െവക്കം വരിക; വമ്പിച്ച െകല്പണയ്ക്കുകഞങ്ങളിൽ! (9)

തമ്പുരോൻ തന്നരുൾക, �മ െപോന്നണിത്തുരഗങ്ങെള:

കഷ്ടപോടുളവോെകോല്ലോ, മഘവോവിന്നമർത്ത്യ�ര! (10)

ഇമ്പ�മകുന്ന മോ�റ്ററും വൻെപരുംകനകെത്തയും,

രണ്ടോയിരം �പക്കെളയും മമ തന്നരു�ളണ�മ! (11)

അനോഥനോയ് വല�ഞ്ഞോനോെമെന്റയോളുകൾ �നടിനോർ,

ഒരോയിരം നന്മുതലുമന്നവും �ദവതുഷ്ടിയോൽ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 65.
1. �നതോക്കൾ–ഞങ്ങളുെട അധ്വര്യപ്രഭൃതികൾ.
2. പരപ്പി�ലോ–അന്തരിക്ഷത്തി�ലോ.

5. െചോല്ലുന്നു–ഇന്നതു തരിക, ഇന്നതു െചയ്യുക എന്ന് ഉദ്  �ബോധിപ്പിയ്ക്കുന്നു, ആളുകൾ–
കർമ്മികൾ. ഉഗ്രൻ–ബലിഷ്ഠൻ.

6. പിഴിഞ്ഞ്–�സോമം. അന്നയുതരോയ്–പു�രോഡോശോദികളും ഒരുക്കി.

7. മുല്പോടു–മുൻകൂട്ടി.
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8. ആളുകൾ–ഞങ്ങളുെട അധ്വര്യുപ്രഭൃതികൾ.
9. കവിച്ചുകോണ്ക–കൂടുതൽ ഗണിച്ചോലും. വിബുധന്മോർ–�സ്തോതോക്കൾ.
10. കഷ്ടപ്പോടുളവോെകോല്ലോ–മഘവോവിന്നു മംഗളം!

11. വൻെപരും–വലുതും വിശോലവുമോയ.
12. �ദവതുഷ്ടിയോൽ–ഇന്ദ്രെന്റപ്രീതിയോൽ.
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സൂക്തം 66.

പ്രഗോഥപുത്രൻ കലി ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സു

കൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ഓടിവന്നു ധനം കോട്ടുമിന്ദ്രന്ന,ഴൽ–

പ്പോടോർന്ന നിങ്ങൾബൃഹത്തു രക്ഷോർത്ഥമോയ്

പോടുവിൻ, �സോമയോഗത്തിൽ: വിളിയ്ക്കുവൻ,

വീടു പുലർത്തും ഹിതെനെയന്നവിധം! (1)

നൽെത്തോപ്പി ചൂടുെമവെനത്തടുത്തിടോ,

മർത്ത്യ�രോ, �ദവ�രോ, മോയോനിഗൂഢ�രോ;

ഉക്ഥകോരന്നും പുകഴ്ത്തിപ്പിഴി�വോന്നു–

മർത്ഥം െകോടുക്കുന്നു, �സോമമത്തിെന്നവൻ; (2)

െകല്പൻ, നനച്ച തുരംഗമം�പോെലവ;

നദ്ഭുതജന്മോവു, വൃത്രഹന്തോെവവൻ;

ഭൂരി�ഗോശോലക്കതകു വിറപ്പിച്ചു–

�പോരുന്നു, െപോെന്നോളിഗോത്രനിന്ദ്രനവൻ! (3)

�നടി�നടിക്കുഴിച്ചിട്ട ധ�നോച്ചയം–

കൂടിെയടുെത്തവൻ യഷ്ടോവി�നകു�മോ:

ആ വജ്രി,ഹര്യശ്വനിന്ദ്രൻസുഹനുതോ–

നീവക െചയ്  വു, മഖത്തോൽ യ�ഥഷ്ട�മ! (4)

ഇന്ദ്ര,വിക്രോന്ത, നീ മുമ്പു �നതോക്കളിൽ–

നിന്നു യോെതോന്നിെനക്കോംക്ഷിച്ചു�പോന്നു�വോ,

ഞങ്ങളോ ഹവ്യവുമുക്ഥമോം �സ്തോത്രവു–

മങ്ങെയ്ക്കോരുക്കുന്നു, െവക്കം പുരുസ്തുത! (5)

മത്തിന്നണയുക,�സോമത്തിൽ വജ്രി നീ–

യുദ്ദ്യദ്ദ്യു�ത, പുരുഹൂത, �സോമോശന:

വോഴ്ത്തു�വോന്നും പിഴിയുന്നവനും ഭവോൻ

പ്രോർത്ഥനീയം ധനം നല്കുമ�ല്ലോ, തു�ലോം! (6)

ഇന്നലെത്ത�പ്പോെലയിന്നുമിവിെട നോം

നന്നോയ്സ്സുഖിപ്പിയ്ക്കുകീ വജ്രപോണിെയ:

ഒെത്തോരുമിച്ചവിെട�യ്ക്ക പിഴിഞ്ഞതി–

െങ്ങത്തിയ്ക്കുവിൻ; വിളി �കട്ടോലുടൻ വരും! (7)

െചന്നധ്വഗെരത്തടുത്തുതട്ടിപ്പറി–

യ്ക്കു�ന്നോനുമോർതൻ വഴിയിൽ വഴങ്ങു�മോ;

അബ്ഭവോനിസ്തവത്തിങ്കെലഴുന്നള്ളു–

കൾ,പ്രീതിപൂണ്ടിന്ദ്ര, ചിത്രകർമ്മത്തിനോൽ! (8)

ഏെതോരു പൗരുഷമുള്ളൂ, െവളിെപ്പടു–

ത്തോെത വൃത്രോന്തകനിന്നിന്ദ്രൻതിരുവടി?
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സുശ്രവമോകു�മെതോന്നോലോവിടുന്നു

വിശ്രുതനോയീലോ, ജന്മം മുതല്ക്കുതോൻ? (9)
എന്നോക്രമിച്ചീലിവെന്റ മഹോബല?–

െമന്നുവോൻ െകോല്ലോതിരുന്നു, വൃത്രോന്തകൻ;

ഇന്ദ്രനടിച്ചമർത്തീടുന്നു, മുച്ചൂടു–

െമോന്നിെന രണ്ടോക്കുമന്ധരോം ലുബ്ധെര! (10)
ഇന്ദ്ര, െപരുത്തു�പരീ ഞങ്ങൾ വൃത്രെന–

െക്കോന്നവ�ന, പുരൂഹൂത, വജ്രധര,

വൻനവ�സ്തോത്രങ്ങളങ്ങെയ്കോരുക്കിെവ–

യ്ക്കുന്നൂ, െതോഴിൽക്കൂലിെയന്ന�പോ�ല തരോൻ! (11)
ഇന്ദ്ര, വളെര വരങ്ങളും, രക്ഷയും

നിന്നിലുണ്ട�ല്ലോ; വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നു, നീ;

ശത്രുക്കെളത്തള്ളി യ�ജ്ഞവരിക, നീ;

ശക്ത, ശതക്ര�തോ, �കൾെക്കൻവിളി വ�സോ! (12)
ഇന്ദ്ര, ഭവോെന്റയോെണങ്ങൾ �മധോവികൾ:

നിന്നുെകോള്ളോവൂ, ഭവോെന്റ വശത്തുതോൻ;

ഇല്ലയ�ല്ലോ, പുരൂഹൂത, തിരു�മനി–

യല്ലോെതോരോളും മഘവൻ, സുഖം തരോൻ! (13)
ഇപ്പഞ്ഞവുപശിപ്പോടും പഴികളു–

മപ്പുറത്തോക്കുക, ഞങ്ങളിൽനിന്നുടൻ;

കല്പിച്ചുനല്ക, വിചിത്രമോം രക്ഷയോൽ–

െക്കല്പ�ന, ഞങ്ങൾക്കു മോർഗ്ഗജ്ഞനോം ഭവോൻ! (14)
നിങ്ങൾ �സോമെത്തപ്പിഴിക�യെചയ്യുവിൻ–

നിങ്ങൾക്കു �പടി �തോ�ന്നണ്ടോ, കലിക�ള:

ഇദ്ധ്വംസകോരികൾ വിട്ടു�പോെയ്ക്കോള്ളു�മ–

ഇത്തരക്കോർ സ്വയം വിട്ടുെപോെയ്ക്കോള്ളു�മ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 66.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: കോട്ടും–തരുന്ന എന്നർത്ഥം. ബൃഹത്തു്–സോമം. വീടു പുലർത്തുന്ന

ഹിതകോരിെയആവശ്യത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, ആ ഇന്ദ്രെനഞോൻ വിളിയ്ക്കോം.

2. മോയോനിഗൂഢർ–അസുരോദികൾ. ഉക്ഥകോരൻ–ഉക്ഥം െചോല്ലൂന്നവൻ. അർത്ഥം=

ധനം. �സോമമത്തിന്ന്–�സോമം കുടിച്ചു ലഹരിെക്കോള്ളോൻ �വണ്ടി.

3. നനച്ച–നനയ്ക്കെപ്പട്ടോൽകുതിരയ്ക്കുെകല്പൂകൂടുമ�ല്ലോ. ഭൂരി�ഗോശോലക്കതക്–വളെര�പ്പ
ക്കളുള്ള െതോഴുത്തിെന്റ വോതിൽ. വിറപ്പിച്ചു�പോരുന്നു–തുറപ്പിയ്ക്കുെമന്നർത്ഥം.

5. വിക്രോന്ത=ശൂര. �നതോക്കൾ–യജ്ഞപ്രവർത്തകർ.

6. ഉദ്ദ്യദ്ദ്യൂ�ത=�ശോഭയുള്ളവ�ന. �സോമോശന=�സോമം അശി(കുടി)യ്ക്കുന്നവ�ന.
7. അധ്വര്യക്ക�ളോടു്: സുഖിപ്പിയ്ക്കുക–�സോമംെകോണ്ടു സന്ത്യപ്തനോക്കുക. അവിെട�യ്ക്ക=

അ�ദ്ദഹത്തിന്നോയിത്ത�ന്ന. വരും–അ�ദ്ദഹം.
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8. അധ്വഗർ=വഴി�പോക്കർ. ചിത്രകർമ്മം–വിവിധസ്മൃതി.
9. എല്ലോ പൗരുഷവും ഇന്ദ്രൻ കോട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. സുശ്രവം=സു�ഖന �കൾക്കോവുന്നതു്.

എല്ലോംെകോണ്ടും, ജനനംമുത�ല്ക്ക വിശ്രുതനോയിരിയ്ക്കുന്നു.

10. ആക്രമിച്ചീല–ശത്രുക്കെള. െകോല്ലോതിരുന്നു–വധ്യെര. ഒന്നിെന രണ്ടോക്കും–ഒരു

പണം കടമോയി െകോടുക്കുക, രണ്ടു പണം തിരിച്ചു വോങ്ങുക എന്ന പതിവുകോരോയ.

അന്ധരോം–പോരലൗകികദൃഷ്ടിയില്ലോത്ത. ലുബ്ധർ–ധന�ലോഭീകൾ.

12. അവകിട്ടണെമന്നിച്ഛിയ്ക്കുന്നആളുകളോൽനീവിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. യ�ജ്ഞ–ഞങ്ങളുെടയോ

ഗത്തിൽ. ശക്ത=ബലിഷ്ഠ.

14. ഞങ്ങൾക്കുകല്പിച്ചുനല്ക–അഭീഷ്ടം. മോർഗ്ഗജ്ഞൻ–ഉപോയജ്ഞൻ.

15. സ്വ�ഗോത്രക്കോ�രോടു്: കലിക�ള–എെന്റജ്ഞോതിക�ള. ധ്വംസകോരികൾ=നോശംവരു

ത്തുന്നവർ, രോക്ഷസോദികൾ. വിട്ടു�പോെയ്ക്കോള്ളു�മ–ഇന്ദ്രപ്രഭോവത്തോൽ.
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സൂക്തം 67.

സമ്മദപുത്രനോയ മത്സ്യ�മോ, മിത്രോവരുണപുത്രൻ മോന്യ�നോ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദ

സ്സ്; ആദിത്യന്മോർ �ദവത.

ഞങ്ങളോക്ഷത്രിയന്മോരോമോദിത്യെരോടു രക്ഷണം

യോചിയ്ക്കുന്നൂ, സുഖകരന്മോ�രോടിഷ്ടോഗമനത്തിനോയ്. (1)

ആര്യമോ, വരുണൻ, മിത്രെനന്നീയോദിത്യർ നമ്മെള

ദുഃഖം കടത്തെട്ട,യവരറിയുന്നതു�പോെല�വ! (2)

ആയോദിത്യരിലുണ്ട�ല്ലോ വിചിത്രം സ്തുത്യമോം ധനം,

�വ�ണ്ടോളം െചയ്യു�വോനോയ ഹവ്യദന്നു െകോടുക്കുവോൻ! (3)

മഹത്ത�ല്ലോ, മഹോന്മോരോം ഭവോന്മോരുെട രക്ഷണം:

അര്യമൻ, മിത്ര, വരുണ,ഞങ്ങളർത്ഥിപ്പു, രക്ഷകൾ! (4)

പോെഞ്ഞത്തുവിൻ, ചോകുവതിന്മുമ്പുയിർെക്കോള്ളുെമങ്ങളിൽ:

വിളി�കൾപ്പവ�ര,നിങ്ങെളങ്ങുവോനോദി�തയ�ര? (5)

തളർത്തപിഴി�വോ�ന്നകോനില്ലം,സ്വത്തിവ നിങ്ങളിൽ

ഉണ്ട�ല്ലോ: നിങ്ങളവയോൽ�ക്കറ്റിപ്പറവിെന,ങ്ങെള! (6)

ഹിംസകന്നു മഹോപോപം, നിഷ്പോദകനു രത്നവും,

കുറ്റമി�ന്നവെരപ്പറ്റോത്തവരോമോദി�തയ�ര! (7)

കുടുെങ്ങോെല്ലങ്ങൾ വലയിൽ: െപ്പരും�വലയ്ക്കുഞങ്ങെള,

വിളിെപ്പട്ട വശീകർത്തോവിന്ദ്രൻതോൻ �വർെപടുത്തണം! (8)

വലയ്ക്കും �വരികളുെട െകോലഞങ്ങളി�ലെശോലോ:

രക്ഷോനിരതരോം �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ വിടുർത്തുവിൻ! (9)

അദി�ത, �ദവി, മഹതി, സവി�ധ, വോഴ്ത്തിടുന്നു, ഞോൻ

വഴി�പോെല സുഖം നല്കും നിെന്നയിഷ്ടോഗമത്തിനോയ്. (10)

ദീനിരക്ഷിണി,നീ:–യുഗ്രമക്കളുള്ളലയോഴിയിൽ

െകോലെചയ്യുന്നവൻ െകോന്നീെടോെല്ലങ്ങളുെട കുട്ടിെയ! (11)

വിശോലഗമ�ന, നീതോൻ കുറ്റമില്ലോത്തഞങ്ങെള

ദൂരെത്തയ്ക്കു നടത്തിയ്ക്കുകു,ണ്ണിെയക്കോത്തുെകോള്ളുവോൻ! (12)

മനുഷ്യെര വലയ്ക്കോ�ത്തോർ തലയോളർ യശസ്വികൾ

കർമ്മങ്ങൾകോത്തുരക്ഷിപ്പൂ, �ദ്രോഹമോചരിയോെതവർ; (13)

ആനിങ്ങൾ െചന്നോയ്  വക്ത്രത്തിൽനിെന്നങ്ങെള വിടുർത്തുവിൻ,

ബദ്ധനോം �ചോരെന�പ്പോെലയദി�ത, ആദി�തയ�ര! (14)

ആദിത്യ�ര,െകണിയിതുഞങ്ങെളെക്കോന്നിടോെതതോൻ

അകന്നു�പോകെട്ട, ദുരോശയുെമങ്ങളിൽനിന്നുടൻ! (15)

ആദിത്യ�ര, ഞങ്ങൾ ഭവദ്രക്ഷെകോണ്ടുസുദോന�ര,

മുന്മട്ടനുഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ, വളെരയി�പ്പോഴും! (16)
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വളെരപ്പോപികൾ കടെന്നതിർത്തോലുമകറ്റുവിൻ,

ഞങ്ങെളക്കോക്കുവോൻ തുംഗചിത്തർ നിങ്ങളമർത്ത്യ�ര! (17)

ബദ്ധെനെക്കട്ടിൽനിെന്നന്ന�പോലങ്ങെള വിടുർക്കയോൽ

�സ്തോതവ്യമോയ്  ത്തീരുകി,തിങ്ങദി�ത, ആദി�തയ�ര! (18)

അത്രെയ്ക്കോരൂക്കുഞങ്ങൾക്കില്ല�ല്ലോ, വിടുതി �നടുവോൻ:

അതു തന്നരുൾെക,ങ്ങൾക്കു ഭവോന്മോരോദി�തയെര! (19)

ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ട െകണിയോമന്തകോയുധെമങ്ങെള

വധിെയ്ക്കോലോ, ജര പടരുന്നതിന്മുമ്പോദി�തയ�ര! (20)

ആദിത്യ�ര, �ദ്രോഹിെയയും, ബന്ധെത്തയു,മഘെത്തയും,

ദുരിതെത്തയുെമമ്പോടും മുര�ടോെട മുടിയ്ക്കുവിൻ! (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 67.
1. സമ്മദെമന്ന െപരുമീനിെന്റ മകനോയ മത്സ്യവും കൂട്ടുകോരും മീൻപിടുത്തക്കോരുെട വല

യിൽക്കുടുങ്ങി�പ്പോയി. അവർ �മോചനത്തിനോയി ആദിത്യന്മോെര സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. അഥവോ

മിത്രോവരുണപുത്രൻ മോന്യൻ ദുഃഖമുക്തിയ്ക്കോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയജോതിക്കോര�ത്ര,

ആദിത്യന്മോർ. ഇഷ്ടോഗമനത്തിനോയ്–ഇഷ്ടപ്രോപ്തിയ്ക്കു്.

2. അവരറിയുന്നതു�പോല�വ–അവർക്കറിയോം, ദുഃഖം കടത്തിവിടോൻ.

3. ഹവ്യദൻ–യജോമോനൻ.
6. തളർന്ന–കർമ്മോനുഷ്ഠോനത്തോൽ ക്ഷീണിച്ചു. പിഴി�വോന്നു്–�സോമം പിഴിയുന്നവന്ന്.

അവയോൽ–ഇല്ലവും സ്വത്തും തന്നു്. �കറ്റിപ്പറവിൻ–ശ്ലോഘിപ്പിൻ.

7. നിഷ്പോതകൻ=പോപരഹിതൻ. ഞങ്ങെള നിഷ്പോപരോക്കി രത്നം, �ശ്രയസ്സ്, തരുവിൻ
എന്നുഹൃദയം.

8. െപരും�വലയ്ക്കു്–മഹത്തോയകർമ്മമനുഷ്ഠിപ്പോൻ. വശീകർത്തോവു്–ഭൂവനെത്തെയല്ലോം

വശത്തോക്കുന്നവൻ. �വർെപടുത്തണം–വലക്കുടുക്കിൽനിന്ന്.

9. വലയ്ക്കും=ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്ന. വിടുർത്തുവിൻ–വലയിൽ നിന്നു �മോചിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.

10. സവി�ധ–അരികിൽ വന്നു്.
11. നീ ദീനരക്ഷിണിയോണ�ല്ലോ: ഉഗ്രമക്കൾ–�ഘോരയോദസ്സുകൾ
12. വിശോലഗമ�ന–ഭൂമിതെന്നയ�ത്ര, അദിതി.
14. െചന്നോയ്ക്കൾ–ഹിംസകർ. ബദ്ധനോം �ചോരെന�പ്പോെല–കുറ്റംെതളിയോഞ്ഞോൽ, �ചോ

രെന തടവിൽ നിന്നു വിടുന്നതു�പോെല, എങ്ങെള വിടുർത്തുവിൻ.

16. വളെര–വളെരസ്സുഖം.
17. തുംഗചിത്തർ=ഉൽകൃഷ്ടമനസ്കർ.

18. ഇതു്–ബന്ധനം. ഇങ്ങ്–ഞങ്ങൾക്കു്. ഭവദനുഗ്രഹത്തോൽ വിടുതി കിട്ടിയോൻ ഈ

ബന്ധനംഞങ്ങൾക്കുസ്തുത്യമോയിത്തീരുമ�ല്ലോ.

20. ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ട–കൃത്രിമമോയ. അന്തകോയുധം–യമെന്റ ഒരോയുധം തെന്നയോണു്, ഈ
വല! ജര െപടുന്നതിന്മുമ്പു്–വോർദ്ധക്യത്തിൽ, വധിയ്ക്കെപ്പടുകഅത്ര ദുഖകരമല്ല�ല്ലോ.

21. ബന്ധം–വലയിൽെപ്പടൽ. അഘം=പോപം.
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നോലോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 68.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ പ്രിയ�മധൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;

ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോെല)

ഇന്ദ്ര, ബഹുകർമ്മവോ�ന,

െവന്നമർത്തു�വോനോം നിെന്ന

സോരവോ�ന, സതോംപ�ത,

�തരിെനെയന്നതു�പോെല

�നർക്കു തിരിയ്ക്കോവൂ, ഞങ്ങൾ

സൗഖ്യത്തിന്നും രക്ഷയ്ക്കുമോയ് ! (1)

ആരോധ്യ�ന, കരുത്ത�ന,

ഭൂരിപ്രജ്ഞ, കർമ്മവോ�ന,

നീെള നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു,

നീളമോർന്ന നിന്മഹത്ത്വം! (2)

ഉൽക്കൃഷ്ടനോം ഭവോനുെട

തൃക്കയ്യുകൾ മഹത്ത്വത്തോൽ

�ചലിൽ വഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ,

നീെളെച്ചല്ലും െപോൻവജ്രെത്ത! (3)

എമ്പോടും െചെന്നതിർക്കുന്ന

കുമ്പിടോത്തകരുത്തിെന്റ

നോഥനോ�യോെനയും, �സനോ–

ഭൂതരോയ നിങ്ങളുെട

തൃ�ത്ത�രോട്ടെത്തയും, രക്ഷോ–

കൃത്യെത്തയും വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ: (4)

യുദ്ധങ്ങളിൽ �നതോക്കളീ

നിത്യപ്രവൃദ്ധനയ�ല്ലോ,

നോനോമട്ടിൽ വിളിയ്ക്കുന്നൂ,

ത്രോണത്തിന്നുമിഷ്ടോപ്തിയ്ക്കും! (5)

അപ്പുറത്തിരി�പ്പോൻ, സ്തുതി–

െയ്ക്കോപ്പം െവളിെപ്പടുന്നവൻ,

അ�ത്യോജസ്വി, ശുഭധനൻ,

സ്വത്തിന്നുടയവനി,ന്ദ്രൻ! (6)

ആയിന്ദ്ര�ന്നസ്തവം െചോല്പ–

നോയതസ്വ�ത്തകോനുണ്മോൻ:

�നതോവിവൻ പ്രജകൾതൻ

സോധുസ്തുതിയ്ക്കീശന�ല്ലോ! (7)

പുഷ്ടബല, മനുഷ്യന്നു

കിട്ടില്ല�ല്ലോ, തവ സംഖ്യം;
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ഇെങ്ങോരുവൻ �നടിയിട്ടി–

ല്ല,ങ്ങയുെട ബലെത്തയും! (8)

നിന്നോൽപ്പോലിതരോെയങ്ങൾ

നിൻ തുണയോൽ�പ്പോരിൽ വജ്രിൻ,

ഭൂരിസമ്പത്തടക്കോവൂ,

നീരിന്നും സൂര്യന്നുംെവണ്ടി! (9)

ആനി�ന്നോടർത്ഥിപ്പൂ, യജി,–

ച്ചോ നി�ന്നോ�ട സ്തുതിെച്ചങ്ങൾ:

ഇന്ദ്ര, ഭവോനടർകളി–

ലുന്നതപ്രജ്ഞനോെമെന്ന

കോത്തരുളിയ�ല്ലോ, പോരം

�സ്തോത്ര�സവ്യനോയു�ള്ളോ�വ! (10)

ആസ്വോദ്യ,മോ നിെന്റ സഖ്യ;–

മോസ്വോദ്യം, നിൻെകോണ്ടുവരൽ;

വിസ്തരിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുെവോ–

ന്നധ്വരം �ത തു�ലോം വജ്രിൻ! (11)

ഏറ്റംനിെല്ക്ക,ങ്ങൾതൻ പുത്ര–

�ന്നറ്റം പൗത്രനി,ല്ലത്തിന്നും;

ഞങ്ങൾ�ക്കറ്റം തന്നരുളു–

കി,ങ്ങു ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുവോൻ! (12)

ഏറ്റമോൾക്കോർ�ക്ക,റ്റം �ഗോക്കൾ–

�ക്ക,റ്റം, രഥമോർഗ്ഗങ്ങൾക്കും,

�ദവന്മോർതന്നമ�റത്തും

�കവലമർത്ഥിപ്പൂ, ഞങ്ങൾ! (13)

�സോമം കുടിച്ചിമ്പമുൾെക്കോ–

ണ്ടോ മന്നവന്മോരോറു�പർ

രണ്ടുരണ്ടോയ്  വന്നു ദോനം–

െകോണ്ടുസുഖിപ്പിച്ചോെരെന്ന: (14)

തന്നോനി,രുതുരംഗെത്ത–

യി�ന്ദ്രോത;–നൃക്ഷോത്മജ�നോ,

രണ്ടുഹരികെള; രണ്ടു

�ശോണോശ്വെത്തയോശ്വ�മധൻ. (15)

ഒന്നോംതരം രഥ്യങ്ങെള–

യി�ന്ദ്രോത;നൃക്ഷോത്മജ�നോ,

നല്ക്കടിഞ്ഞോണിട്ടവെയ;–

ബ്ഭൂഷിതെരയോശ്വ�മധൻ. (16)

പൂതകർമ്മോവി�ന്ദ്രോതനോ–

മോതിഥിഗ്വന�തോെടോപ്പം
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തന്നൂ മമബഡബക–

െളോന്നിച്ചോറുഹയങ്ങെള. (17)

ഇക്കുതിരകളിൽെവച്ചു

വിഖ്യോത,െയോരശ്വ�പ്പട–

നല്ക്കടിഞോണിെട്ടോളി പൂ–

ണ്ടുൾർഗ്ഗർവോർന്ന വൃഷണ്വതി! (18)

നിന്ദനത്തിലുത്സുകനോ–

കുന്നവനുെമോരു �ദോഷം

ആ�രോപിയ്ക്കുകില്ല, ഭവോ–

ന്മോരിലന്നദോതോക്ക�ള! (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 68.
1. സോരവോൻ–ബലവോൻ. �നർക്കു തിരിയ്ക്കോവൂ–�തരിെന �വെണ്ടട�ത്തയ്ക്കു തിരിയ്ക്കുന്നതു

�പോെല, നിെന്ന ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിയ്ക്കോവൂ, െകോണ്ടുവരോവൂ.

3. നീെള–ജഗത്തിെലങ്ങും.

4. മരുത്തുക്ക�ളോടു്: നോഥൻ–ഇന്ദ്രൻ. �സനോഭൂതർ–ഇന്ദ്രെന്റ�സനികർ.

5. ഈനിത്യപ്രവൃദ്ധൻ–ഇന്ദ്രൻ.

6. അപ്പുറത്തിരി�പ്പോൻ–അതിദൂരസ്ഥിതൻ, അ�ജ്ഞയൻ. സ്തുതിെയ്ക്കോപ്പം–എത്ര സ്തുതി

ച്ചു�വോ, അത്രയ്ക്കു്.

7. ആയിന്ദ്ര�ന്ന–ആ ഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചുതെന്ന. ആയതസ്വത്തു്–നീണ്ട, വലിയ, ധനം.

ഉണ്മോൻ–�സോമം കുടിപ്പോൻ. സോധുസ്തുതി=വഴി�പോെലയുള്ള സ്തുതി. ഈശൻ–

ഉടമസ്ഥൻ.

9. നീരിന്നും–സ്നോനോദികൾക്കു െവള്ളം കിട്ടോനും. സൂര്യന്നും–സൂര്യനുദിച്ചോൽ �വലകൾ

െചയ്യോനും. ഭൂരിസമ്പത്തടക്കോവു–ശത്രുക്കളുെടബഹുധനം,�കവശെപ്പടുത്തുമോറോക

ണം.

10. അർത്ഥിപ്പൂ(=യോചിയ്ക്കുന്നു)എന്നക്രിയോപദം. രണ്ടോംപോദത്തിലും �ചർക്കണം. ഉന്നത

പ്രജ്ഞൻ–വളെര സ്തുതിച്ചവൻഎന്നർത്ഥം.

11. െകോണ്ടുവരൽ–ധനോദ്യോനയനം �ത അധ്വരം=അ�ങ്ങയ്ക്കുള്ള യോഗം. തു�ലോം വിസ്തരി

യ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നതോകുന്നു.

12. ഏറ്റം–വളെരദ്ധനം.
13. ഏറ്റം–വളെര നന്മയും. �ദവന്മോർതന്നമ�റത്തും–യോഗവും.

14. ഇതുമുതൽ ആറു പദ്യങ്ങൾ ആറു രോജോക്കന്മോരുെട ദോനെത്ത സ്തുതിയ്ക്കുന്നവയോകുന്നു;

രണ്ടുരണ്ടോയ്–അച്ഛൻ, മകൻ, എന്ന്ഈരണ്ടു�പരോയി.

15. ഓ�രോ രോജോവിെന്റയും ദോനം വിവരിയ്ക്കുന്നു: ഇ�ന്ദ്രോതൻ–അതിഥിശ്വപുത്രൻ. ഋക്ഷോ
ത്മജൻ=ഋക്ഷോരോജോവിെന്റ പുത്രൻ. ഹരികൾ=പച്ചക്കുതിരകൾ. അശ്വ�മധൻ=

അശ്വ�മധെന്റ പുത്രൻ.

16. രത്ഥ്യങ്ങൾ–�തരിന്നു പൂട്ടിയ കുതിരകൾ. ഭൂഷിതർ–�കോപ്പണിയിച്ച കുതിരകൾ.

തന്നോൻഎന്നപദം അധ്യോഹരിയ്ക്കുക.
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17. അതിഥിഗ്വൻ=അതിഥിഗ്വെന്റ പുത്രൻ. ബഡബകൾ=െപൺകുതിരകൾ.
18. ഇവയിൽെവച്ചു വിഖ്യോത (വിളിെപ്പട്ടവൾ), ഒരശ്വ�പ്പട (െപൺകുതിര)യോകുന്നു. ഉൾർ

ഗ്ഗർവ്–ചുണ. വൃഷണ്വതി–യുവോ�ശ്വോ�പരു; ഇതു് ആബഡബയുെട �പരോയിരിയ്ക്കോം.

19. ആരോജോക്കന്മോ�രോടു്: നിന്ദനത്തിൽ–പരനിന്ദയിൽ.
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സൂക്തം 69.

പ്രിയ�മധൻഋഷി;അനുഷ്ടുപ്പും ഉഷ്ണിക്കുംഗോയത്രിയുംപംക്തിയുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്ര

നും വി�ശ്വ�ദവകളും വരുണനും �ദവത.

വീരന്മോെര ഇമ്പെപ്പടുത്തുന്നഇന്ദ്രന്നുനിങ്ങൾ മൂന്നുതരത്തിൽസ്തുതിച്ചുെകോണ്ടു

അന്നം ഒരുക്കുവിൻ: അവിടുന്നു നിങ്ങെള യജ്ഞസിദ്ധിയ്ക്കു തി�ലോം മനസ്സുെവച്ചു

െകോണ്ടോടും! (1)
ഞോൻ നിങ്ങൾക്കോയി, ഉഷസ്സുകെള ഉൽപോദിപ്പിച്ചവെന, നദികെള ഇരമ്പിച്ച

വെന, നിങ്ങൾക്കോയി �ഗോപതിെയ (വിളിയ്ക്കോം): കറവ�പക്കൾക്കു് തീറ്റ �തടുക

യോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ. (2)
�ദവകൾ പിറ�ന്നടത്തു–വിളങ്ങുന്ന വിണ്ണിൽ–വർത്തിയ്ക്കുന്ന, കിണറു�പോെല

ചുരത്തുന്നആവിചിത്ര�ധനുക്കൾതന്തിരുവടിയ്ക്കു മൂന്നുസവനങ്ങളിലും �സോമം കൂട്ടു

ന്നു! (3)
സത്യത്തിെന്റ മകനും, സൽപതിയും, �ഗോപതിയുമോയ ഇന്ദ്രെന നീ കല്പിച്ചറി

യുമോറു സ്തുതിയ്ക്കുക! (4)
തിളങ്ങുന്ന പച്ചക്കുതിരകൾ, നോം സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നടത്തു് ദർഭയിൽ വെന്നത്ത

െട്ട! (5)
വജ്രപോണിയോയഇന്ദ്രന്നു�പക്കൾ,അവിടുന്നു്അരി�ക �സോമം�കെക്കോ

ള്ളു�മ്പോൾ, കൂട്ടുപോൽ ചുരത്തുന്നു! (6)
ഇന്ദ്രനും ഞോനും സൂര്യെന്റ പോർപ്പിടത്തിൽ െചന്നോൽ, ഞങ്ങൾ ഒപ്പം മധു കു

ടിച്ചു, സഖോവിെന്റ ഇരുപെത്തോന്നോംസ്ഥോനത്തുനിവസിയ്ക്കും! (7)
നിങ്ങൾ അർച്ചിയ്ക്കുവിൻ–മികവിൽ അർച്ചിയ്ക്കുവിൻ! പ്രിയ�മധ�ഗോത്ര�ര, നി

ങ്ങൾഅർച്ചിയ്ക്കുവിൻ: പുത്രന്മോരുംഅർച്ചിയ്ക്കെട്ട–ഒരു ധർഷകമോയ പുരെത്തഎന്ന

�പോെലഅർച്ചിയ്ക്കുവിൻ! (8)
ഇതോ, െചല്ലരിപ്പറ മുഴങ്ങുന്നു; ചുറ്റും കയ്യുറ മുരളുന്നു; വിൽഞോൻഅലയടിയ്ക്കുന്നു.

അതിനോൽ ഇന്ദ്രന്നു മികച്ച �സ്തോത്രം ഉച്ചരിയ്ക്കുവിൻ! (9)
െവളുത്തു തടിച്ച കറവ�പക്കൾ വരുെന്നെത�പ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ നിങ്ങൾ

ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോൻ ധോരോളം �സോമെമോരുക്കുവിൻ! (10)
ഇന്ദ്രൻ കുടിച്ചു; അഗ്നി കുടിച്ചു; �ദവകൾെക്കല്ലോം വയർ നിറഞ്ഞു. വരുണനും

ഇവിെട വസിയ്ക്കെട്ട. തന്തിരുവടിെയക്കുറിച്ചു തണ്ണീരുകൾ, കുട്ടി�യോടു �ചർന്ന�പ

ക്കൾ�പോെല ഇരമ്പുമ�ല്ലോ! (11)
വരുണ, ഒരു നല്ല �ദവനോണ,വിടന്നു്: അങ്ങയുെടഅണ്ണോക്കിെലയ്കു്, ഒരു �ലോ

ഹപ്രതിമയുെട പഴുതിെലെയ്ക്കന്ന�പോെല ഒഴുകുന്നുണ്ട�ല്ലോ, സപ്തനദികൾ! (12)
ആർ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു വിചിത്രഗതികളോയ �തർക്കുതിരകെള അയയ്ക്കു�മോ,

ആ ഗമനശീലനോയ, ഉപമോനഭൂതനോയ �നതോവു് അ�പ്പോൾത്തെന്നതടവു വിട്ടു് മഴ

െപോഴിയ്ക്കുന്നു! (13)
ശക്രനോയ ഇന്ദ്രൻ പിന്നിെട്ടഴുന്നള്ളും–പറ്റലെരെയല്ലോം പിന്നിടും. മീ�ത �മവു

ന്നആകമനീയൻ മിന്നൽപ്പിണരിെന്റ ത�ല്ലല്ക്കുന്ന �മഘെത്തപിളർത്തും! (14)
തന്തിരുവടി, ഒരു െകോച്ചുകുട്ടിെയ�പ്പോെല, സ്തുത്യമോയ രഥത്തിലിരിയ്ക്കും; അച്ഛ

നമ്മമോർക്കു�വണ്ടി, പോഞ്ഞുനടത്തുന്ന പൂരുകർമ്മോവോയ െപരുംകോറിെന വഴിെപ്പ

ടുത്തും! (15)
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നല്ലഅണക്കടകളുള്ളസ്വോമിൻ,അവിടുന്നു്ആയിരം വട്ടും നടമിടുക്കും �ചർന്ന,

നിരഘമോയ, മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന െപോന്നിൻ�തരിൽ �കറുക; എന്നിട്ടു, നമുക്കിരുവർ

ക്കും ഒരുമിയ്ക്കോം! (16)
ആസ്വയം വിളങ്ങുന്നവെന (ആളുകൾ) ഇങ്ങെന സ്തുതിച്ചു �സവിയ്ക്കുന്നു; ഹവി

സ്സിനോയി കുതിരകൾ െകോണ്ടുവരു�മ്പോൾ, തന്തിരുവടിയുെട ഈടുെവപ്പിൽനിന്നു

ധനവും (�നടുന്നു)! (17)
മികച്ചപ്രദോനത്തിനോയി ദർഭ വിരിച്ചുഹവിെസ്സോരുക്കിയപ്രിയ�മധന്മോർ ഇവ

രുെട പുരോതനസ്ഥോനം പ്രോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 69.
1. അധ്വര്യുക്ക�ളോട്: മൂന്നുതരത്തിൽ–ഋഗ്യജൂസ്സോമങ്ങളോൽ.

2. ഒടുവിെല വോക്യം യജമോന�നോടു്.
3. വിണ്ണിൽ–യജ്ഞത്തിന്നുപ�യോഗിയ്ക്കെപ്പട്ട �ഗോക്കൾക്കു് സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുമ�ല്ലോ. �സോമം

കൂട്ടുന്നു–�സോമത്തിൽ പോൽ �ചർക്കുന്നു.

4. ത�ന്നോടുതെന്ന: സത്യത്തിെന്റ മകൻ–സത്യ�സ്നഹി എന്നുസോരം. കല്പിച്ചറിയുമോറു്–

അവിടുന്നു് നിെന്നഅറിയത്തക്കവണ്ണം.

5. നോം സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നടത്തു്–ഇന്ദ്രെന.

6. കൂട്ടുപോൽ–�സോമനീരിൽ പകരോനുള്ളപോൽ.

7. മധു–മധുര�സോമം. സഖോവിെന്റ–സൂര്യെന്റ. ഇരുപെത്തോന്നോം–�ദവ�ലോകത്തിൽ

ഇരുപെത്തോന്നോമത്തത�ത്ര, സൂര്യെന്റ ഇരിപ്പിടം.

8. സ്വജനങ്ങ�ളോടു്: അർച്ചിയ്ക്കുവിൻ–ഇന്ദ്രെനസ്തുതിയ്ക്കുവിൻ.
9. െചല്ലരിപ്പറ–ഒരുതരം പടഹം. അതിനോൽ–യുദ്ധം സമീപിച്ചിരിയ്ക്കയോൽ.
12. അണ്ണോക്ക്–സമുദ്രം.
13. ഗമനശീലൻ യോഗങ്ങളിെലോെക്ക െചല്ലുന്നവൻ. �നതോവു്–ഇന്ദ്രൻ, തടവു വിട്ടു–

വൃഷ്ടിനിവോരകരിൽനിന്നു വിമുക്തനോയിട്ടു്.

14. മീ�ത–�മ�ഘോപരി.
15. അച്ഛനമ്മമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. വഴിെപ്പടുത്തും–മഴ െപയ്യോൻ.

16. വട്ട്–ചക്രം. �കറുക–ഹവിസ്സു സ്വീകരിച്ചിട്ടു, തിരി�യ �പോകോൻ. ഒരുമിയ്ക്കോം–

അവിടുന്നു �കറിയതിന്നു�ശഷംഞോനും �കറോം.

17. െകോണ്ടു വരു�മ്പോൾ–തന്തിരുവടിെയ.

18. പ്രദോനം–ഹവിരർപ്പണം. ഇവരുെട–ഇന്ദ്രോദി�ദവന്മോരുെട.
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സൂക്തം 70.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ പൂരുഹന്മവു് ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഉഷ്ണിയ്ക്കും

അനുഷ്ടുപ്പും പൂരഉഷ്ണിയ്ക്കും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

മനുഷ്യർക്കു തമ്പുരോൻ, �തരിെലഴുന്നള്ളുന്നവൻ, അജ്ഞോതഗമനൻ, പടക

െളെയല്ലോം മറുകരയ്ക്കണയ്ക്കുന്നവൻ, വൃത്രെന െകോന്നവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള ഉന്നത

െനഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (1)
രണ്ടുഭോവംആർക്കു�ണ്ടോ;ആരുെടകയ്യിൽമഹത്തോയവജ്രം,അഹസ്സിൽസൂ

ര്യെനന്ന�പോെല കോണെപ്പടു�മോ; നിനക്കു തോങ്ങോയആ ഇന്ദ്രെന പുരൂഹന്മോ�വ,

നീ രക്ഷയ്ക്കോയി ചമയിയ്ക്കുക! (2)
നിത്യവർദ്ധകനും, വിശ്വസ്തുത്യനും, മഹോനും,അധൃഷ്യനും, ധർഷകബലനുമോയ

ഇന്ദ്രെനആർ യജിയ്ക്കു�മോ, അവെനആരും എതിർക്കില്ല! (3)
ആർ ജനിച്ച�പ്പോൾ വലിയ�പക്കൾ പോഞ്ഞണഞ്ഞു വഴി�പോെല സ്തുതിച്ചു

�വോ, വിൺമന്നുകളും സ്തുതിച്ചു�വോ, ആ അവിഷഹ്യെന–പടകളിൽ അടിെപ്പടുത്തു

ന്ന ഉദഗ്രബലെന–(ഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു.) (4)
ഇന്ദ്ര, അവിെടയ്ക്കു പകരംനില്പോൻ നൂറു വിണ്ണുക�ളോ നൂറു മന്നുക�ളോ �പോരോ.

വജ്രിൻ, ആയിരം സൂര്യന്മോരും അങ്ങെയ െവളിെപ്പടുത്തില്ല. ജനിച്ചെതോന്നും–

വോനൂഴികളും–കിടനില്ക്കില്ല! (5)
ബലിഷ്ഠനോയ വൃഷോ�വ, അങ്ങ് അനല്പമോയ െകല്പുെകോണ്ടു് എല്ലോ ബലങ്ങെള

യും നിറയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ. വജ്രിൻ, മഘവോ�വ, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള �പെത്തോഴു

ത്തിന്നോയി, വിവിധരക്ഷകളോൽ പോലിച്ചോലും! (6)
ആർഎഴുന്നള്ളോൻ നോനോവർണ്ണോശ്വങ്ങെള പൂട്ടു�മോ, രണ്ടുഹരികെള പൂട്ടു�മോ,

ആ ദീർഗ്ഘോയുസ്സോയഇന്ദ്രെന �സവിയ്ക്കോത്ത മനുഷ്യന്നുയോെതോരന്നവും കിട്ടില്ല!(7)
ആെര െവള്ളത്തിൽ,ആെര കരയിൽ വിളി�യ്ക്കണ�മോ; ആെര യുദ്ധത്തിൽ വി

ളി�യ്ക്കണ�മോ; ആ പൂജനീയനോയ ഇന്ദ്രെന മഹോന്മോരോയ നിങ്ങൾ �നട്ടത്തിനോയി

�സവിയ്ക്കുവിൻ! (8)
വ�സോ, ശൂര, അവിടുന്നു് ഞങ്ങെള വലിയ അന്നത്തിന്നോയി ഉയർത്തിയോലും;

മഘോവോ�വ, വലിയ ധനദോനത്തിന്നോയി ഉയർത്തിയോലും; ഇന്ദ്ര, വലിയ യശസ്സി

നോയി ഉയർത്തിയോലും! (9)
ഇന്ദ്ര, യജ്ഞകോമനോയ ഭവോൻ ഞങ്ങെള അയഷ്ടോവിെന്റ ധനംെകോണ്ടു സം

തൃപ്തരോക്കണം; ബഹുധന, തൃത്തുടകളുെട ഇടയിൽ നിർത്തണം; �ദ്രോഹിെയആയു

ധംെകോണ്ടുെകോല്ലണം! (10)
അന്യകർമ്മോവിെന, മനുഷ്യർക്കപ്രിയെന, അയഷ്ടോവിെന, അ�ദവകോമെന,

സഖോവോയ പർവതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വീഴ്ത്തും; പർവതൻ പോപിെയ മൃത്യുവിന്ന

യയ്ക്കും! (11)
ഇന്ദ്ര,ബലവോെന,അസ്മൽകോമനോയഅവിടുന്നുഞങ്ങൾക്കുതരോൻ�പക്ക

െള, െപോരിയവിൽ�പോെല കയ്യിൽ പിടിച്ചോലും; അസ്മൽക്കോമനോയിട്ടു രണ്ടോമതും

പിടിച്ചോലും! (12)
സഖോക്ക�ള, യജ്ഞത്തിെന്നോരുങ്ങുവിൻ: നിഹന്തോവിെന നോം എങ്ങെന സ്തു

തി�യ്ക്കണ്ടൂ? ഊട്ടുന്നവനും, പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്നവനും, തലകുനിയ്ക്കോത്തവനുമോണ�ല്ലോ,

അ�ദ്ദഹം! (13)
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സർവോരോധ്യ, യജമോനരോയ വളെര ഋഷിമോർ അങ്ങെയ സ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. നി

ഹന്തോ�വ, അവിടുന്നു് ഇങ്ങെന ഒെന്നോന്നോയി �പക്കിടോങ്ങെള കല്പിച്ചുെകോടുക്കു

ന്നു! (14)
മഘവോവു മൂന്നു ശൂര�യോദ്ധോക്കളുെട �പക്കെളയും കിടോവിെനയും, ഇടയൻ

കറക്കോൻ െപണ്ണോടിെനെയന്ന�പോെല, െചവി�മൽ പിടിച്ചു നമുക്കോയി െകോണ്ടുവ

രെട്ട! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 70.
1. ഉന്നതൻ–ഗുണോധികൻ, ഇന്ദ്രൻ.
2. ത�ന്നോടുതെന്ന: രണ്ടുഭോവം–നിെന്റ ശത്രുക്കെള നിഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിൽ ക്രൂരത; നിെന്ന

അനുഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിൽസൗമ്യത. ചമയിയ്ക്കുക–ഹവിർദ്ദോനോദിയോലണിയിയ്ക്കുക.

3. എതിർക്കില്ല–പീഡിപ്പിയ്ക്കോൻ ശക്തനോകില്ല.

4. അടിെപ്പടുത്തുന്ന–എതിരോളികെള.

6. ബലങ്ങൾ–ശത്രുബലങ്ങൾ. െകല്പുെകോണ്ടു നിറയ്ക്കുക–സ്വബലം ശത്രുബലങ്ങളിെല

ങ്ങും വ്യോപിപ്പിച്ചു്, അവെയ അടിെപടുത്തുക എന്നർത്ഥം. �പെത്തോഴുത്തിന്നോയി–

ശത്രുക്കളുെട �ഗോശോല പിടിച്ചടക്കോൻ.

7. എഴുന്നള്ളോൻ–യോഗങ്ങളിൽ �പോകോൻ. ദീർഗ്ഘോയുസ്സ്–മരണരഹിതൻ.

8. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: �നട്ടം–ധനലോഭം.
10. സന്തൃപ്തരോക്കണം–യജ്ഞരഹിതെന്റ സമ്പത്തു �കലോക്കി. ഞങ്ങൾക്കു തരണം;

എന്നോൽ ഞങ്ങൾ യജ്ഞം െചയ്തുെകോണ്ടിരിയ്ക്കുെമന്നു് ധ്വനി. നിർത്തണം–അപോയം

വരോതിരിയ്ക്കോൻ.

11. സഖോവോയ പർവതൻ–ഇന്ദ്രെന്റ സഖോവോയിബ്ഭവിച്ച പർവതെനന്ന ഋഷി. മറ്റു �ദവ

െന യജിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽെച്ചന്നവെനയും പർവ്വതൻ പിടിച്ചുതള്ളും!

13. ഋത്വിക്കുക�ളോടു നിഹന്തോവു്–ശത്രുക്കെള െകോല്ലുന്നവൻ, ഇന്ദ്രൻ. ഊട്ടുന്നവൻ–

അന്നദോതോവു്. പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്നവൻ–പ്രോണികെള വ്യോപരിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.

14. നിഹന്തോ�വ–രിപുഘ്ന. �പക്കിടോങ്ങെള എന്നതിൽ �പക്കളും ഉൾെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

െകോടുക്കുന്നു–�സ്തോതോക്കൾക്കു്.

15. മൂന്നു–ഒരു ശൂര�യോദ്ധോവി�ന്റതു �പോരോ.



[മ. 8: അ. 8: സൂ. 71] ആറോം അഷ്ടകം 515

സൂക്തം 71.

സുദീതി�യോ പുരുമീള് ഹ�നോ ഋഷി; ഗോയത്രിയും ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും

ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, �ത�ജോയുക്തനോയ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള എല്ലോപ്പിശുക്കങ്കൽനി

ന്നും, �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യങ്കൽനിന്നും രക്ഷിയ്ക്കണം! (1)
പ്രിയജന്മോ�വ, ആണി�ന്റതോയ അങ്ങയുെട അരിശം കുറയില്ല; ഭവോെന്റത

െന്നയോണ�ല്ലോ, രോത്രി! (2)
ബലപുത്ര,സ്തുത്യപ്രകോശ,ആനിന്തിരുവടിഎല്ലോ�ദ്ദവന്മോ�രോടുംകൂടി,ഞങ്ങൾ

ക്കുവിശ്വവ�രണ്യമോയ ധനം കല്പിച്ചുതന്നോലും! (3)
അ�ഗ്ന, യോെതോരുഹവിർദ്ദോതോവിെനഅങ്ങ് രക്ഷിയ്ക്കു�മോ,ആ മനുഷ്യെന പി

ശുക്കന്മോർ സമ്പത്തിൽനിന്നു �വർെപടുത്തില്ല! (4)
�മധോവിൻ, അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടി യോെതോരുവെന യജ്ഞോനുഷ്ഠോനത്തിലി

റക്കു�മോ, അവൻ ധനലബ്ധിയ്ക്കു്, അങ്ങയുെട രക്ഷയോൽ �ഗോസോ�മതനോയിത്തീ

രും! (5)
അ�ഗ്ന, ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്നു വളെര വീരന്മോെരയും സമ്പത്തും നിന്തി

രുവടി നല്കോറുണ്ട�ല്ലോ; ഞങ്ങൾക്കും ധനം െകോണ്ടുവരിക! (6)
ജോത�വദ�സ്സ, അവിടുന്നു ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കണം: �ദ്രോഹിയ്ക്കോൻ �നോക്കുന്ന ദു

രോശനോയ മനുഷ്യന്നു വിട്ടുെകോടുക്കരുതു് ! (7)
അ�ഗ്ന, �ദവനോയ ഭവോെന്റ ദോനം ഒര�ദവൻ �വർെപടുത്തരുതു്; ധനങ്ങളുെട

അധിപതിയോണ�ല്ലോ, അവിടുന്നു് ! (8)
സ�ഖ, ബലപുത്ര, വ�സോ, ആ നിന്തിരുവടി �സ്തോതോക്കളോയ ഞങ്ങൾക്കു

വമ്പിച്ച ധനം കിട്ടിയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ! (9)
കിടക്കുന്നജ്വോലകളുള്ളദർശനീയങ്കൽ,പുരുധനങ്കൽ,പുരുസ്തുതങ്കൽെചെന്ന

െത്ത�ട്ട, നമ്മുെട സ്തുതികളും യജ്ഞങ്ങളും ഹവിസ്സുകളും രക്ഷയ്ക്കു്– (10)
ബലപുത്രങ്കൽ, ജോത�വദസ്സിങ്കൽ, അഗ്നിയിൽ െചെന്നത്ത�ട്ട, �വണ്ടെതോ

െക്ക കിട്ടോൻ: അമർത്ത്യൻ, മർത്ത്യരിൽ �ചർന്നവൻ, എന്നീ രണ്ടവസ്ഥയുണ്ട,വി

െടയ്ക്കു്: അവിടുന്നു പ്രജകളിൽ �ഹോതോവോയിട്ടു്, അത്യന്തം ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട

�ല്ലോ! (11)
നിങ്ങളുെട �ദവയജനത്തിന്നുഞോൻഅഗ്നിെയ, യോഗം തുടങ്ങു�മ്പോൾഅഗ്നി

െയ, കർമ്മങ്ങളിൽ മു�മ്പ അഗ്നിെയ, വിഘ്നം വന്നോൽ അഗ്നിെയ, വയൽ കിട്ടോൻ

അഗ്നിെയ (സ്തുതിയ്ക്കോം). (12)
അഗ്നി സഖോവോയ എനിയ്ക്കു് അന്നം തരെട്ട: സ്വത്തുകളുെട അധിപതിയോണ

�ല്ലോ, അവിടുന്നു് ഞങ്ങൾ അഗ്നി�യോടു–വസുവോയി വർത്തിയ്ക്കുന്ന തനൂനപോത്തി

�നോടു–പുത്രനും പൗത്രനും�വണ്ടി വളെര (ധനം) യോചിയ്ക്കുന്നു. (13)
പുരുമീള്ഹ, നീ രക്ഷയ്ക്കു, കിടക്കുന്ന ജ്വോലകളുള്ള അഗ്നിെയ, നീ ധനത്തിന്നു്

അഗ്നിെയ, പോടിസ്തുതിയ്ക്കുക; �നതോക്കളോൽപുകഴ്ത്തെപ്പടുന്നഅഗ്നി�യോടുസുദീതിയ്ക്കോ

യി ഗൃഹം യോചിയ്ക്കുക. (14)
നോം, നമ്മുെട ശത്രുക്കെള അകറ്റോൻ അഗ്നിെയ, സുഖം തരോനും അഗ്നിെയ

സ്തുതിയ്ക്കുക: പ്രജകൾെക്കല്ലോം രോജോെവന്ന�പോെല, ഋഷികൾക്കു വോസയിതോവും

ആഹ്വോതവ്യനുമോയിബ്ഭവിയ്ക്ക�ട്ട, അവിടുന്നു് ! (15)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 71.
2. അരിശം–ഔജ്ജ്വല്യം. കുറയില്ല–ഞങ്ങൾരക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനോൽ, പകൽ�നരത്തും മങ്ങി

ല്ല. രോത്രിയോക�ട്ട, ഭവോെന്റ തെന്നയോണ�ല്ലോ: രോത്രിയിൽഏെറ ജ്വലിയ്ക്കും.

4. പിശുക്കന്മോർ–ലുബ്ധരോയ ശത്രുക്കൾ.
6. വീരന്മോർ–പുത്രോദികൾ.
8. അ�ദവൻ–�ദവനില്ലോത്തവൻ, മനുഷ്യനും മറ്റും.

11. പ്രജകളിൽ–യോഗംെചയ്യുന്നആളുകളിൽ.

12. യജമോന�രോടു്.
13. തനൂനപോത്ത്–�ദഹരക്ഷകൻ; അഗ്നിയുെട ഒരു പര്യോയമോണതു്.

14. പുരുമീള്ഹനും, സുദീതിയും,ഈസൂക്തത്തിെന്റ ഋഷിമോർ.

15. ഋഷികൾക്കു്–നമുക്കു്.
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സൂക്തം 72.

പ്രഗോഥപുത്രൻഹര്യതൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ഇെങ്ങഴുന്നള്ളിനോന�ല്ലോ–ഹവിസ്സുണ്ടോക്കിെവയ്ക്കുവിൻ:

ഇ�തകോൻ �പോരുമധ്വര്യ �പർത്തും പരിചരിയ്ക്കയോയ് ! (1)

�ഹോതോവിരുത്തുന്നു, കടും�തജസ്സിയലുമഗ്നിെയ,

ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ചങ്ങോത്തം മനുഷ്യന്നു വരുത്തുവോൻ. (2)

നരന്നു�വണ്ടി മുൻഭോഗത്തിരുത്തോനോയ് മനീഷികൾ

െചെന്നടുക്കുന്നു, നോക്കോലോപ്പള്ളിെകോള്ളുന്നരുദ്രെന. (3)

സർ�വോപരിസ്ഥമോം വോനം ചുടുവിയ്ക്കുന്നു, നിർഭരം;

നോക്കോൽക്കല്ലുമുടയ്ക്കുന്നൂ, വനത്തിൽ�ക്കറിയന്നദൻ! (4)

നിർത്തെപ്പടില്ലി,ങ്ങോരോലു�മോടും കോളക്കിടോവിനിൻ;

സ്തുതിയ്ക്കു�വോെന�യോ, വോഴ്ത്തോൻ െകോതിയ്ക്കുന്നു, സിതപ്രഭൻ! (5)

ചിെക്കന്നിവെന്റ �തരിന്നു ചീർത്ത വൻതുരഗങ്ങെള

പൂട്ടുന്നതും, തൃക്കടിഞ്ഞോൺചോർത്തും കോണോയ്  വരുംവിധൗ (6)

കറക്കുെമോന്നിെന മുറ�യ്ക്കഴു�പ;–രണ്ടു രണ്ടു�പർ

ഐവെര�പ്പർ�ത്തർെപ്പടുത്തുെമോലിെകോണ്ട നദീത�ട! (7)

പരിചര്യോപരനുെട പെത്തണ്ണംമൂലമുമ്പർ�കോൻ

വോനിൽെപ്പട്ടി തുറക്കുന്നൂ, മുമ്മട്ടോകിയ രശ്മിയോൽ! (8)

നവീനമോം ജ്വോലയുമോയ്, മുന്നിറം പൂണ്ട �വഗവോൻ

യോഗത്തിെലത്ത�വ തൂ�ന �തപ്പിപ്പൂ, �ഹോമകോരികൾ! (9)

വോയ്  മീെത, വട്ടു മുകളിലിമ്മട്ടോക്കിത്തിരിച്ചിവർ

സ�ശഷമീടുറ്റ കലം കുനിയ്ക്കുന്നു തൂകുവോൻ. (10)

�ന�ര െചന്നോസ്ഥെയോടവ�രെറയുള്ളഹവിസ്സിെന

പുഷ്കരത്തിെലോഴിക്കുന്നൂ, മൺകലം തോെഴ െവയ്ക്കുവോൻ. (11)

യ�ജ്ഞമന്ത്രെത്തോടു കറ�ക്കണ്ടും നല്ലിരുപോലിനോയ്

െപോൻകോതു രണ്ടുള്ളകലം പ്രോപിപ്പിൻ, നിങ്ങൾ�പക്ക�ള! (12)

കറന്നതിൽപ്പകരുകവി,–നൂഴിവോനിൽത്തഴച്ച പോൽ;

എന്നിട്ടു നിങ്ങളസ്സത്തിൽ വൃക്ഷോവിെനയിരുത്തുവിൻ. (13)

സ്വോവോസമറിയും ബന്ധുയുതമോരോയ �ഗോവുകൾ

െവ�വ്വെറ �ചർന്നിടുകയോയ്, കന്നു തള്ളെയോടോംവിധം. (14)

വോനത്തതിൻകിറികളിൽത്തൂകീ, ജീവനമൂട്ടുവോൻ

അന്നെമോെക്കയുമിന്ദ്രന്നുമഗ്നിയ്ക്കും തൂകിനോരവർ. (15)

ചുറ്റി�മയുന്ന �ഗോവിങ്കൽനി�ന്നഴുരവിരശ്മിയോൽ

കറന്നരുളിനോൻ, വോയു �പോഷകോന്നരസങ്ങെള. (16)

�സോമം �കെക്കോണ്ടു�പോരുന്നത,ർക്കെന്റയുദയത്തിലോം;
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അതു മിത്രോവരുണ�ര, �രോഗിെയ്ക്കോരു മരുന്നുതോൻ! (17)

യോെതോ�ന്നോ, ദോനപരനോമിവൻ െവയ്ക്കുന്നതോമിടം;

അതിങ്കൽ വോണു വോനെത്തനക്കിനോനഗ്നി നോക്കിനോൽ! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 72.
1. ഹവിഷ്കർത്തോക്ക�ളോടു്: എഴുന്നള്ളിനോൻ–അഗ്നി. �പോരും–ത്രോണിയുള്ള.

2. മനുഷ്യന്ന്–യജമോനന്ന്.
3. നരൻ–യജമോനൻ. നോക്കോൽ–ജിഹ്വോജനിതമോയ. സ്തുതിയോൽ; ഇവിെട സ്തുതികെള
�കവിരലുകളോക്കിക്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. പള്ളിെകോള്ളുന്ന–ഉറങ്ങി(കത്തോെത)ക്കിടക്കുന്ന.

രുദ്രെന–ദുഃഖനോശനനോയഅഗ്നിെയ.

4. നക്കോൽ–ജ്വോലകൾെകോണ്ടു്. അന്നദൻ–അന്നദോതോവ്, അഗ്നി.
5. ഓടും–അങ്ങിങ്ങുപോയുന്ന. കോളക്കിടോവു്–തത്തുല്യൻ. ഇവൻ–അഗ്നി. എന്നോൽ, സ്തു

തിയ്ക്കുന്നവെനവോഴ്ത്തോൻ (െകോണ്ടോടോൻ) െകോതിയ്ക്കുന്നു–�സ്തോതോവിെന്റപിടിയിൽനില്ക്കും

എന്നർത്ഥം. സീതപ്രഭൻ=ധവളവർണ്ണൻ.

6. പ്രവർഗ്ഗ്യയജ്ഞെത്തപ്പറ്റി: ചീർത്ത=തടിച്ച.

7. ഒന്നിെന–ഒരു പയ്യിെന. ഏഴു�പർ–ഏഴ് ഋത്വിക്കുകൾ. അങ്ങു–അവരിൽെവച്ചു് രണ്ടു
�പർ–അധ്വര്യുവും പ്രസ്ഥോതോവും. ഐവെര–യജമോനൻ, ബ്രഹ്മോവു്, �ഹോതോവ്,

ആഗ്നീധ്രൻ, പ്ര�സ്തോതോവ് എന്നിവെര. ഏർെപ്പടുത്തും–അതതു കർമ്മത്തിന്ന്. ഒലി

െകോണ്ട–ജന�ഘോഷമുയർന്ന. നദീത�ട–യജ്ഞ�യോഗ്യമോയ നദീതീരത്തു്.

8. പരിചര്യോപരനുെട പെത്തണ്ണം മൂല–യജമോനൻ പത്തുവിരലുകൾ െകോണ്ടു െതോഴുതു

യോചിച്ചതിനോൽ. ഉമ്പർ�കോൻ–ഇന്ദ്ര�നോ, അഗ്നി�യോ, സൂര്യ�നോ. വോനിൽെപട്ടി–

�മഘം. തുറക്കുന്നു–മഴെപയ്യിയ്ക്കുന്നു. മുമ്മട്ടോകിയ–തുടുപ്പും െവളുപ്പും, കറുപ്പും �ചർന്ന.

10. വോയ് (ദ്വോരം) ചുവട്ടിലും, വട്ടു മുകളിലുമോക്കിത്തിരിച്ചു്–വട്ടം ചുറ്റിച്ച്. ഇവർ–

�ഹോതോക്കൾ. സ�ശഷം–ഹവ്യോവശിഷ്ട�ത്തോടുകൂടിയതു്. കലം–മഹോവീരം. തൂകു

വോൻ–അഗ്നിയിൽ പകരോൻ. മഹോവീരംെകോണ്ട�ത്ര; ആഹവനീയോഗ്നിയിൽ �ഹോ

മം.

11. പുഷ്കരം–ഉപനയമനീപോത്രം. മൺകലം–മഹോവീരം.
12. �പക്ക�ളയും െപണ്ണോടുകെളയും കറക്കോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു: മന്ത്രെത്തോടു–മന്ത്രം െചോല്ലി

െക്കോണ്ടു്. െപോൻകോതു രണ്ടുള്ള–എന്നോൽ ഒരു കോതു സ്വർണ്ണവും, മറ്റതു െവള്ളിയുമ

�ത്ര. കലം പ്രോപിപ്പിൻ–മഹോവീരത്തിനടുക്കൽ വരുവിൻ.

13. അധര്യുക്ക�ളോടു്: കറന്നതിൽ–കറന്നപശുവിൻപോലിൽ. ഊഴിവോനിൽത്തഴച്ചപോൽ

–അത്രയ്ക്കു തിളച്ചുെപോങ്ങിയ ആട്ടിൻപോൽ. അസ്സത്തിൽ–ആട്ടിൻപോലിൽ. വൃക്ഷോവി

െന–അഗ്നിെയ.

14. സ്വോവോസമറിയും–തങ്ങൾ മഹോവീരത്തിന്നടുക്കൽ നില്ക്കണെമന്നറിയുന്ന, ബന്ധുയുത

മോർ–രക്ഷക�രോടുകൂടിയവർ. �ചർന്നിടുകയോൽ–മഹോവീരത്തിന്നടുക്കൽ.

15. അതിൻ–മഹോവീരത്തിെന്റ. കിറികൾ=കടവോയ്ക്കൾ. ജീവനം–അന്നം, പോൽ. ഊട്ടു

വോൻ–അഗ്നിെയയും ഇന്ദ്രെനയും. ഇതു് ഉത്തരോർദ്ധത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നു: അന്ന

െമോെക്കയും–പശുവിൻപോലുംആട്ടിൻപോലും മുഴുവൻ. അവർ–അധ്വര്യുക്കൾ.

16. �ഗോവു്–മോധ്യമികവോക്കു് (ഇടിെയോച്ച) ആകുന്നപയ്യ്. മഴെപയ്യിച്ചു എന്നുസോരം.



[മ. 8: അ. 8: സൂ. 72] ആറോം അഷ്ടകം 519

17. മിത്രോവരുണ�രോടു്: �സോമയോഗം �രോഗശോന്തി വരുത്തും.

18. ഇവൻ–ഞോൻ. െവയ്ക്കുന്നതോം–ഹവിസ്സുകൾ െവയ്ക്കുന്നതോയ. വോനെത്ത നക്കിനോൻ–

ഉജ്ജ്വലിച്ചുയർന്നു. നോക്കു്–ജ്വോല.
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സൂക്തം 73.

അത്രി�ഗോത്രൻ �ഗോപവന�നോ, സപ്തവധ്രി�യോ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വി

കൾ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോെല)

യ�ജ്ഞോൽക്കന്നു�വണ്ടിെയഴു–

�ന്നറ്റീടുവിനശ്വിക�ള;

നിങ്ങൾ പൂട്ടീടുവിൻ, �തരും.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (1)

ഏകനിമിഷെത്തക്കോളും

�വഗമുള്ള �തരിലൂെട

നിങ്ങൾ വരിക,ശ്വിക�ള.

നില്ക്കു, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (2)

അത്രിയ്ക്കോയിട്ടശ്വിക�ള,

നൽത്തണ്ണീരുെകോണ്ടു നിങ്ങൾ

അക്കടുംതീ െകടുത്ത�ല്ലോ

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (3)

എങ്ങിരിപ്പൂ, �പോവെത�ങ്ങോ–

െട്ട,ങ്ങു പരുന്തുകൾ�പോ�ല

െവക്കം പറക്കുന്നു, നിങ്ങൾ?

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (4)

ഇ�പ്പോഴുതിെലങ്ങോയോലു,–

െമ�പ്പോഴുതോയോലും നിങ്ങൾ

�കൾക്കുകീ,െയങ്ങൾതൻ വിളി.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (5)

�നരത്തോഹ്വോതവ്യരശ്വി–

മോെരയും ത�ന്മത്രിെയയും

ഉൾെക്കോണ്ടണയു�ന്നനിവൻ.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (6)

അത്രിെയസ്സംരക്ഷിയ്ക്കുവോ–

െനോെത്തോരില്ലമശ്വിക�ള,

നിർമ്മി�ച്ചകിയ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ;

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (7)

നല്ലമട്ടിൽ സ്തവങ്ങെള-

െചോല്ലുമത്രിയ്ക്കുടൻ നിങ്ങൾ

അഗ്നിച്ചൂടു നീക്കിയ�ല്ലോ.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (8)

ക്നുപ്തമോയ നുതിമൂലം

സപ്തവധ്രി തീമഴെയ
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ഉൾെക്കോള്ളിച്ചുറക്കിയ�ല്ലോ

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (9)

നന്നോയ്ദ്ധനം െപോഴി�പ്പോ�ര,

വെന്നത്തുവിനി,ങ്ങു നിങ്ങൾ;

�കൾക്കുവിനീ,െയെന്റ വിളി.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (10)

എന്തിതു: വൃദ്ധരോയ്െച്ചര

െപോന്തിയ രണ്ടോൾ�പോല�ല്ലോ,

നിങ്ങൾ വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നു?

നില്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (11)

ഒ�ന്ന, നിങ്ങളുെട ജോതി;–

െയോന്നുതെന്ന,യിണങ്ങനും;

ഇക്കണക്കുള്ളശ്വിക�ള,

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (12)

�ലോകത്തും വോനൂഴിയിലു-

മോെകച്ചരിയ്ക്കുെവോന്ന�ല്ലോ,

നിങ്ങൾതൻ �തരശ്വിക�ള.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (13)

നൂറുനൂറശ്വങ്ങ�ളോടും,

നൂറുനൂറു�ഗോക്ക�ളോടും

നിങ്ങൾ വെത്തത്തുെക,ങ്ങളിൽ.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (14)

നൂറുനൂറശ്വങ്ങെളയും

നൂറുനൂറു�ഗോക്ക�ളയും

നിങ്ങൾ, വിലെക്കോെല്ല,ങ്ങൾക്കു;

നില്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (15)

ശുദ്ധമോയ നിറം പൂണ്ട

സത്യവതിയുഷസ്സിതോ,

നൽക്കോന്തിെയപ്പരത്തുന്നു

നില്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (16)

അശ്വിക�ള, മഴുക്കോരൻ

വൃക്ഷെത്ത�പ്പോല,ത്യുജ്ജ്വലൻ

ഒെക്ക െവട്ടിമുറിയ്ക്കുന്നു.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (17)

ധൃഷ്ട, കരിംെപട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ–

െപ്പട്ട ഭവോൻ, പുരി�പോെല

ഒെക്കത്തല്ലിെപ്പോളിച്ചോലും.

നില്ക്ക, ഭവദ്രക്ഷ ചോ�ര! (18)



522 ഋ�ഗ്വദം [അ. 6: അ. 5]

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 73.
1. യ�ജ്ഞോൽക്കുന്നു–യോ�ഗച്ഛുവോയ എനിയ്ക്കു്. ഭവദ്രക്ഷ=നിങ്ങളുെട രക്ഷ. ചോ�ര നില്ക്ക

–ഞങ്ങളുെട അരികിൽ നില്ക്കുമോറോകെട്ട.

3. അത്രിയ്ക്കോയിട്ടു്–അസുരന്മോരോൽ തിയ്യിലടെപ്പട്ടഅത്രിമഹർഷിെയ രക്ഷിപ്പോൻ.
4. നിങ്ങൾഎവിെടയോെണന്ന് എനിയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടോ; സദയം ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുവിൻ.

6. ത�ന്മത്രി=അവരുെട ബന്ധുത്വം.

9. ക്നുപ്തം=െചയ്യെപ്പട്ട. നുതി–അശ്വിസ്തുതി. ഉൾെക്കോള്ളിച്ചുറക്കി–െപട്ടിയിലോക്കി, െകടു
ത്തു. ഇക്കഥഅഞ്ചോംമണ്ഡലത്തിലുണ്ടു്.

11. െചര=ജര. എത്ര വിളിച്ചോലും വരില്ല�ല്ലോ കിഴവന്മോർ.
12. ഇണങ്ങനും, ചോർച്ചക്കോരനും, ഒന്നു(ഞോൻ)തെന്ന!
13. ആ �തരിലൂെട െവക്കം വരുവിൻ.

15. വിലെക്കോല്ല–തരോതിരുയ്ക്കരുതു്.
16. ശുദ്ധം=സ്വച്ഛം. പുലർകോലത്തോണ�ല്ലോ, അശ്വികെള യജിയ്ക്കുക.

17. അത്യുജ്ജ്വലൻ–സൂര്യ�നോ, അഗ്നി�യോ. ഒെക്ക–ഇരുട്ടിെനെയല്ലോം.

18. ഋഷി, ത�ന്നോടുതെന്നപറയുന്നു: ധൃഷ്ട–ധർഷകനോയസപ്തവ�ധ്ര, ഒരു ശത്രുപുരി തല്ലി

െപ്പോളിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, നീ കരിംെപട്ടിയിൽ നിന്നു് പുറത്തു�പോന്നു്, അെതോെക്കത്തല്ലി

െപ്പോളിച്ചോലും.
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സൂക്തം 74.

�ഗോപനവൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

അന്നംകോംക്ഷിയ്ക്കുന്നനിങ്ങൾ മനുഷ്യന്നു മനുഷ്യന്ന്അതിഥിയുംബഹുപ്രിയനു

മോയഅഗ്നിെയ (പരിചരിയ്ക്കുവിൻ); ഞോനും നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടിസുഖത്തിന്നു രഹസ്യ

മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടുസ്തുതിയ്ക്കോം. (1)
െനയ്യു �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്ന തന്തിരുവടിെയ, ആളുകൾ ഹവിെസ്സോരുക്കി, ഒരു മി

ത്രെത്തെയന്ന�പോെല വോഴ്ത്തി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (2)
െകോണ്ടോടുന്ന ജോത�വദസ്സിെന (ഞോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു): അവിടുന്നോണ�ല്ലോ,

യജ്ഞത്തിെല ഹവിസ്സുകൾസ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കയയ്ക്കുന്നതു് ! (3)
ഞങ്ങൾ പോപങ്ങെള െപരിെക നശിപ്പിയ്ക്കുന്നവനും, മികച്ചവനും, മനുഷ്യഹി

തനുമോയ അഗ്നിെയ പ്രോപിയ്ക്കുന്നു: തെന്റ ജ്വോലോഗണത്തിലോണ�ല്ലോ, മഹോനോയ

ഋക്ഷപുത്രൻശ്രുതർവോവു വളരുന്നതു് ! (4)
മരണരഹിതനും, ത�മോനോശനനും, െനയ്യു �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നവനും,സ്തുത്യനുമോ

ന�ല്ലോ, ജത�വദസ്സ് ! (5)
ആ അഗ്നിെയ ഇതോ, യോഗത്തിന്നു സ്രവെമടുത്ത ആളുകൾ ഹവി�സ്സോെട

ഊന്നിയൂന്നി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു! (6)
അ�ഗ്ന, �മോദിയ്ക്കുന്നവ�ന, സുജന്മോ�വ, സുകർമ്മോ�വ, വിദ്വൻ, ദർശനീയ,

അതി�ഥ, ഇതോ, അങ്ങയ്ക്കു് ഒരതിനൂതനസ്തവംഞങ്ങൾഎടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. (7)
അ�ഗ്ന, അതു് അവിെടയ്ക്കു തു�ലോം സുഖകരവും അന്നസമൃദ്ധവും പ്രിയവുമോയി

ഭവിയ്ക്കെട്ട: ഭവോൻഅതുെകോണ്ടു് വഴി�പോെല സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടു വളർന്നോലും! (8)
അതു തിളങ്ങുന്ന അന്നങ്ങ�ളോടുകൂടി, യുദ്ധത്തിൽെവച്ചു്, അന്നത്തി�ന്മൽ

വലിയഅന്നം ചോർത്തിയ്ക്കെട്ട! (9)
ഒരശ്വെമന്ന�പോെല നടക്കുന്ന, �തരുകെള നിറയ്ക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലെന നിങ്ങൾ

സൽപതിയോയഇന്ദ്രെനെയന്ന�പോെല (പരിചരിയ്ക്കുവിൻ): ആളുക�ള,അവിടുെത്ത

െക്കോണ്ടോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ (ശത്രുക്കളുെട) അന്നങ്ങളും മറ്റു ശ്ലോഘ്യവസ്തുക്കളും നശി

പ്പിയ്ക്കുന്നതു് ! (10)
അ�ഗ്ന,അങ്ങെയ �ഗോപവനൻസ്തുതിെകോണ്ടുതു�ലോം അന്ന ദോതോവോക്കിയ

�ല്ലോ; അംഗിര�സ്സ, പോവക, അതിനോൽഅവിടുന്നു വിളി�കട്ടോലും! (11)
അങ്ങെയആളുകൾഅന്നലബ്ധിയ്ക്കോയിഊന്നിയൂന്നിസ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ;അതി

നോൽഅങ്ങ് യുദ്ധത്തിനുണർന്നോലും! (12)
കുറുമ്പകറ്റുന്ന ഋക്ഷപുത്രനോയ ശ്രുതർവോവിനോൽ ക്ഷണിയ്ക്കെപ്പട്ട ഞോൻ കുറി

യോട്ടിൻ�രോമങ്ങൾ�പോെല, നോെലണ്ണത്തിെന്റ തലകൾ �കെക്കോണ്ടു ത�ലോടുക

യോയി: (13)
അന്നസമൃദ്ധെന്റ നടമിടുക്കുള്ളനോലു �ശോഭനരഥോശ്വങ്ങൾഎെന്നഅന്നത്തി

െലയ്ക്കു, �തോണികൾ ഭുജ്യുവിെനെയന്ന�പോെല െകോണ്ടുനടക്കുകയോയി! (14)
�ഹ മഹോനദിയോയ പരൂഷ്ണി, നി�ന്നോടു �നരുതെന്നഞോൻ പറയോം: ജല�മ,

ഈബലിഷ്ഠെനക്കോൾ മീെത, അശ്വദോതോവോയ ഒരു മനുഷ്യനില്ല! (15)



524 ഋ�ഗ്വദം [അ. 6: അ. 5]

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 74.
1. ഋത്വിഗ്യജമോന�രോടു്: സുഖത്തിനു്–സുഖം കിട്ടോൻ.

3. െകോണ്ടോടുന്ന–യജമോനെന്റസ്തുതിെയ ശ്ലോഘിയ്ക്കുന്ന.
4. ശ്രുതർവോവു് എന്ന രോജോവിെന്റ അടുക്കൽ ഭിക്ഷയ്ക്കുെചന്ന ഋഷി, �ഗോപവനൻ അഗ്നി

െയസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: തെന്റ–അഗ്നിയുെട വളരുന്നതു്–കർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നെതന്നർത്ഥം.

7. എടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു–െചോല്ലോൻ തുടങ്ങുന്നു.

9. അതു–സ്തുതി. അന്നത്തി�ന്മൽ–മുമ്പുള്ളതി�ന്മൽ വീണ്ടും.

10. കൂട്ടുകോ�രോടു്: �തരുകെള നിറയ്ക്കുന്ന–നമ്മുെട രഥങ്ങെള ധനങ്ങൾെകോണ്ടു നിറയ്ക്കുന്ന.

ഉജ്ജ്വലൻ–അഗ്നി.

12. യുദ്ധത്തിന്നു്–െപോരുതി ശത്രുക്കളുെട അന്നം�കക്കലോക്കോൻ.

13. കുറുമ്പു്–ശത്രുക്കളുെട ഗർവ്. ക്ഷണിയ്ക്കെപ്പട്ട–യോഗത്തിന്ന് നോെലണ്ണത്തിെന്റ–

ശ്രുതർവോവു തന്ന നോലു കുതിരകളുെട. തലകൾ–കുഞ്ചി�രോമങ്ങെളന്നർത്ഥം.

14. അന്നസമൃദ്ധെന്റ–വലിയ ധനവോനോയ ശ്രുതർവോവിനോൽ നല്കെപ്പട്ട. �ശോഭനരഥോശ്വ
ങ്ങൾ–നല്ല �തരിന്നു പൂട്ടിയ കുതിരകൾ. �തോണികൾ–അശ്വികളയച്ച നോലു �തോണി

കൾ.

15. പരൂഷ്ണീനദിയുെട തീരത്തോയിരുന്നു, ശ്രുതർവോവിെന്റ യോഗം. ജല�മ–�ഹ നദി. ഈ

ബലിഷ്ഠൻശ്രുതർവോവു്.
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സൂക്തം 75.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ വിരൂപൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘ദ്വോരകോമ

ന്ദിരം’�പോെല.)

ആ�ഗ്ന, �ദവോഹ്വോതോക്കളോ–

മശ്വങ്ങെള രഥി�പോ�ല

പൂട്ടി, �ഹോതോവോയ ഭവോൻ

�ശ്രഷ്ഠസ്ഥോനത്തിരുന്നോലും! (1)

�ദവ, വിദ്വദ്വരൻ ഭവോൻ

�ദവന്മോരിൽെച്ചോെല്ക,ങ്ങെള;

സത്യമോക്കുകയുംെചയ്യു,–

കർത്ഥനീയമഖിലവും! (2)

സർവത്ര �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടും

സദ്യുവോ�വ, ബലസൂ�നോ,

സത്യസമ്പന്നനും യജ്ഞ–

കൃത്യോർഹനുമ�ല്ലോ, ഭവോൻ! (3)

നൂറോയിരവുമന്ന–

പൂരത്തിന്നും ധനങ്ങൾക്കും

നോഥനും, ശിരസ്സോ�യോനും,

�മധോവിയുമോണീ, യഗ്നി! (4)

അംഗിര�സ്സ, സഹോഹ്വോന–

സംഘ�മോെടോത്തധ്വരെത്ത

ചോര�ത്തയ്ക്കടുപ്പിയ്ക്ക, നീ,

�തരിെനയൃഭുക്കൾ�പോെല! (5)

�ഹ വിരൂപ, ഭവോനി�പ്പോ–

ളോ വൃക്ഷോവോം �തജസ്വിെയ

ഹൃദ്യമോയി സ്തുതിച്ചോലും,

കൃത്രിമമല്ലോത്ത വോക്കോൽ! (6)

അ�സ്തോകപ്രകോശനോമീ–

യഗ്നിയുെട തൃപ്പടയോൽ,

ഏെതോരു പിശുക്കെന നോം

�ഗോതതിയ്ക്കോയ് വധി�യ്ക്കണ്ടൂ! (7)

�ദവർതന്നോൾക്കോരോം നെമ്മ,–

പ്പോൽ വർഷിയ്ക്കും �ഗോെവ�പ്പോെല

�കവിടോയ്ക്ക,ത്തിരുവടി,

�ഗോവുകൾ കുഞ്ഞിെന�പ്പോെല! (8)

വി�ദ്വഷിയോ�മതു ദുഷ്ട–

ചിത്തെന്റയുമുപദ്രവം
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തഞ്ചിെയ്ക്കോല്ലോ, മോെലങ്ങൾക്കു,

വഞ്ചിയ്ക്കോഴിത്തിര�പോെല! (9)

അ�ഗ്ന, �ദവ, നരർ െകല്പി–

ന്നങ്ങയ്ക്കോയി നമസ്കോരം

പോടുന്നുണ്ടു: ഭവോൻബലോൽ–

പ്പീഡിപ്പിയ്ക്കു, കൂടലെര! (10)

ആ�ഗ്ന, �ഗോകോമരോെമങ്ങൾ–

ക്കർത്ഥം തു�ലോെമത്തിയ്ക്ക, നീ:

ഏെറെച്ചയ്തരുൾെക,ങ്ങളി,–

�ലെറെച്ചയ്യു�വോനോം ഭവോൻ! (11)

യുദ്ധമിതി,െലോരു ഭോര–

ഭൃത്തു ചുമടിെന�പ്പോ�ല

ഇെട്ടറിെയോെല്ല,ങ്ങെള നീ;

െവട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുക, ധനം! (12)

നിന്നർദ്ദനം ഞങ്ങളിൽനി–

ന്നന്യെനെച്ചന്നഞ്ചിയ്ക്കു�ട്ട;

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്ക, ഞങ്ങൾക്കുനീ

ശക്തിയുെമോരുക്കുമ�ഗ്ന! (13)

യോെതോരുസന്നതെന്റ�യോ

പൂതയജ്ഞെന്റ�യോ കർമ്മം

െകോണ്ടോടിനോ,നവങ്ക�ല

മണ്ടിെച്ചല്ലും, ശരിയ്ക്കഗ്നി! (14)

അപ്പരോനീകത്തിൽനിന്നു

ദുർബലെരക്ക�രറ്റുക–

പോലിച്ചരുൾെക,ന്നുെട കീ–

ഴോളുകെളത്തിരു�മനി! (15)

അച്ഛൻ�പോെലയ�ല്ലോ മുമ്പു

രക്ഷിച്ചു, ഞങ്ങെളബ്ഭവോൻ;

ഇന്നുമമ്മെട്ടങ്ങൾ യോചി–

യ്ക്കുന്നു, ഭവത്സുഖമ�ഗ്ന! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 75.
1. �ദവോഹ്വോതോക്കൽ=�ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കുന്നവ. രഥി=�തരോളി.
2. എങ്ങെന �ദവന്മോരിൽെച്ചോല്ക–ഞങ്ങളുെട യോഗം നന്നോയി എന്നു �ദവന്മോരുെടഅടു

ക്കൽ പറഞ്ഞോലും. അർത്ഥനീയമഖിലവും–�ദവകളു�ടതോയ ധനെമല്ലോം. സത്യമോ

ക്കുകയും െചയ്യുക–ഞങ്ങൾക്കുതരുവിയ്ക്കുകഎന്നുതോൽപര്യം.

3. യജ്ഞകൃത്യോർഹൻ=യജനീയൻ.
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4. പൂരം–സമൂഹം. ശിരസ്സോ�യോൻ–ഉന്നതൻ, �ശ്രഷ്ഠൻ.
5. സഹോഹ്വോനസംഘം–ഒപ്പം വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നവരുെട, �ദവന്മോരുെട, ഗുണം. �തരിെന–
ഋഭൂക്കളുെട രഥകോരത്വം ഓർക്കുക.

6. ത�ന്നോടുതെന്ന: കൃത്രിമമല്ലോത്ത വോക്കോൽ–മന്ത്രംെകോണ്ടു്.

7. തൃപ്പട–ജ്വോലോവലി. �ഗോമതിയ്ക്കോയ്–അവെന്റ �ഗോവൃന്ദെത്ത�കക്കലോക്കുവോൻ.

8. �ഗോെവ�പ്പോെല–പോൽ ധോരോളമുള്ള�പക്കെളആരും�കവിടില്ല�ല്ലോ; �പക്കൾ

കുട്ടിെയയും ത്യജിയ്ക്കോറില്ല.

10. െകല്പിന്ന്–ബലം കിട്ടോൻ.
11. അർത്ഥം–ധനം.

12. ഒരു ഭോരഭൃത്തു് (ചുമട്ടുകോരൻ) ചുമടിെന ഇെട്ടറിയുന്നതു�പോെല, യുദ്ധമിതിൽ (ഈ യു

ദ്ധത്തിൽ) എങ്ങെള ത്യജിയ്ക്കരുതു്; �ന�രമറിച്ചു, ധനം (ശത്രു സമ്പത്തു) െവട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുക,

ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

13. അർദ്ദനം=പീഡനം. അഞ്ചിയ്ക്കെട്ട–നടുങ്ങിയ്ക്ക�ട്ട; ഞങ്ങെള നടുങ്ങിയ്ക്കരുതു്.
14. സന്നതൻ=നമസ്കരിച്ചവൻ. നമ്മൾ നമസ്കോരശീലരും പൂതയജ്ഞന്മോരുമോകണെമന്നു

ധ്വനി.

15. പരോനീകം–ശത്രു�സന്യം, ദുർബലെര–ബലഹീനരോയ എെന്റ ആൾക്കോെര. എടു
ത്തുപറയുകയോണു്, ഉത്തരോർദ്ധതിൽ.

16. ഭവത്സുഖം–ഭഗവോെന്റ പക്കലുള്ളസുഖം.
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സൂക്തം 76.

കണ്വ�ഗോത്രൻ കുരുസുതി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോെല)

െകോെന്നോടുക്കോൻ വിളിയ്ക്കു�ന്ന–

നി�ന്നരം ഞോൻ മരുത്ത്വോെന,

െകല്പോൽെപരുമോളോകിയ

സുപ്രജ്ഞോനോമീയിന്ദ്രെന. (1)

വൃത്രോനുെട തല മരു–

ന്മിത്രോനോമീയിന്ദ്രൻ െച�മ്മ

െവട്ടിയിട്ടോന�ല്ലോ, നൂറു

െമോട്ടിണങ്ങും വജ്രത്തിനോൽ! (2)

എത്രയും വളർന്നു മരു–

ന്മിത്രനിന്ദ്രൻ മുകിലിെന

കുത്തിക്കീറിയ�ല്ലോ, വിയ–

ദ്വർത്തിയോയ ജലം തൂകോൻ! (3)

ആമരുത്തുക്ക�ളോെടോത്തു,

�സോമനീരു നുകരോനോയ്

ഇന്നോകമണ്ഡലെമല്ലോം

െവന്നടക്കി�യോനോണി,ന്ദ്രൻ! (4)

ഉന്നതനും, മരുത്തുക്ക–

െളോന്നി�ച്ചോനു, മൃജീഷിയും,

അ�ത്യജസ്സുമോമിന്ദ്രെന

സ്തുത്യോ വിളിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ. (5)

ആമരുത്ത്വോനോമിന്ദ്രെന

�സ്സോമമിതു കുടിപ്പോനോയ്,

പ�ണ്ടത്തതോെമോരു സൂക്തം–

െകോണ്ടു വിളിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ. (6)

ഇന്ദ്ര, പുരുസ്തുത, വൃഷ്ടി–

സന്ദോയക,ശതക്ര�തോ,

നീ മരുത്തുക്ക�ളോെടോത്തു

�സോമമുണ്ണുകീ, യജ്ഞത്തിൽ! (7)

�സോമം പിഴിഞ്ഞതു മരുൽ–

�സ്തോമവോനോം ഭവോന്നുതോൻ

ഉക്ഥം െചോല്ലി �ഹോമിയ്ക്കുന്നു,

ഭക്തജനമിന്ദ്ര, വജ്രിൻ. (8)

ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ മരുത്തുക്ക–

െളോന്നിച്ചുഷഃകോലങ്ങളിൽ
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കല്പിച്ചശിയ്ക്കുക, �സോമം;

െകല്പോലണയ്ക്കുക, വജ്രം! (9)

രണ്ടുപലകയോൽ വോറ്റി–

െക്കോണ്ട �സോമം കുടിച്ചിന്ദ്ര,

െക�ല്പോെടണീറ്റ,ണക്കട-

െയോപ്പം കുലുക്കുക, ഭവോൻ! (10)

ദുഷ്ടന്മോെരെക്കോന്നു കുഴി

െവട്ടുംസമയത്തുനിെന്ന

ഇന്ദ്ര, ചമയിയ്ക്കുമ�ല്ലോ,

നന്നോയ് വോനൂഴികൾ രണ്ടും. (11)

ദിെക്കട്ടിലുെമോമ്പതിലും

തിക്കും യജ്ഞസ്തുതിയ്ക്കുഞോൻ

ഇന്ദ്രനുെട പൂർണ്ണതയിൽ–

നിന്നിത്തിരിെയടുക്കു�ന്നൻ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 76.
1. െകോെന്നോടുക്കോൻ–ശത്രുക്കെള.
2. മരുന്മിത്രൻ=മരുത്തുക്കളോകുന്നസഖോക്ക�ളോടുകൂടിയവൻ.

3. വിയദ്വർത്തി=അന്തരിക്ഷസ്ഥം. തൂകോൻ–വർഷിപ്പോൻ.

4. നോകമണ്ഡലം=സ്വർഗ്ഗരോജ്യം.

5. ഉന്നതൻ–മഹോൻ. സ്തുത്യോ=സ്തുതിെകോണ്ടു്.
6. സൂക്തം–�സ്തോത്രം.

7. വൃഷ്ടിസന്ദോയക–മഴ തരുന്നവ�ന.
8. മരുൽ�സ്തോമവോൻ=മരുദ്ഗ�ണോ�പതൻ.
9. അണയ്ക്കുക–ശത്രുവധത്തിന്നു മൂർച്ചെപ്പടുത്തുക.

10. കുലുക്കുക–വകതശൂദ്ധിയ്ക്കു്.
11. ചമയിയ്ക്കും–െകോണ്ടോടുെമന്നുസോരം.

12. ഒമ്പതിലും–മീെത സൂര്യപദത്തിലും. തിക്കും–െചന്നുരുമ്മുന്ന. ഇത്തിരി–ഇന്ദ്രെന്റ സം

പൂർണ്ണത മുഴുവൻ വർണ്ണിയ്ക്കോവതെല്ലന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 77.

കുരുസുതി ഋഷി; ഗോയത്രിയും ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സകൾ; ഇന്ദ്രൻ

�ദവത.

ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്നശതക്രതുഅമ്മ�യോട് ഇങ്ങെന�ചോദിച്ചു:– ‘എവർക്കുള്ളൂ,

വലിയ ബലം? വിളിെപ്പട്ടവർ എവർ?’ (1)
ഉട�ന അമ്മ പറഞ്ഞു:–‘ഔർണ്ണവോഭൻ, അഹീശുവൻ–മക�ന, നിനക്കു പി

ന്നിടോവുന്നവരോയിത്തീരെട്ട!’ (2)
വൃത്രഘ്യൻഅവെര ഒപ്പം, ചക്രകൂടത്തിൽഏർക്കോലുകെള കയർെകോെണ്ടന്ന

�പോെല വലിച്ചുമുറുക്കി; ദസ്യുക്കെള വധിച്ചു, വളർച്ചയും പൂണ്ടു! (3)
അഴകുറ്റ മുപ്പതു �സോമനീർെപ്പോയ്കുകൾ ഒപ്പം ഇന്ദ്രൻ ഒരു �മോന്തൽെകോണ്ടുകു

ടിച്ചുതീർത്തു! (4)
കോൽെവപ്പോനിടമില്ലോത്തപ്ര�ദശത്തു നീർമുകിലിെന ഇന്ദ്രൻബ്രോഹ്മണോഭിവൃ

ദ്ധിയ്ക്കോയി പിളർത്തി: (5)
ഇന്ദ്രൻഅന്നംവിളയിപ്പോൻ, ശരം വിരിെയെത്തോടുത്തു, �മഘങ്ങെളആെഞ്ഞ

യ്തു! (6)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻയോെതോന്നിെന കൂട്ടകോരനോക്കി�യോ, ഭവോനെന്റആഒറ്റശ്ശരത്തി

ന്നുനൂറ മുനയുണ്ടു്; ആയിരം ചിറകുണ്ട് ! (7)
ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന വളർന്ന് ഉറപ്പു�നടിയ ഭവോൻ ആ ശരംെകോണ്ടു, �സ്നോ

തോക്കൾക്കും മക്കൾക്കുംസ്ത്രീകൾക്കുംആഹോരത്തിന്നു മതിയോകുന്ന ധനം െകോണ്ടു

വന്നോലും! (8)
അങ്ങ് നിനച്ചുറച്ചതിൻവണ്ണം, അങ്ങയോൽ നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ട പോരിച്ചവയും പരി

ണതങ്ങളുമോയബലങ്ങളോണിവ! (9)
അങ്ങയോൽഅയയ്ക്കെപ്പട്ടഉരുക്രമനോയവിഷ്ണുഅവെയല്ലോം–നൂറു�പോത്തുകെളയും

പോൽപോയസവും– െകോണ്ടു�പോന്നു; ഇന്ദ്രൻ �മോഷ്ടോവോയവരോഹെന (പിളർത്തി)!

(10)
ഭവോെന്റ വില്ലു പലതരത്തിെലയ്യുന്നതും ഭംഗിയിൽ നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ടതുംസുഖഭരി

തവുമോകുന്നു; സ്വർണ്ണമയമോണ്, സോധചമോയ സോയകം. ഭവോെന്റ ഇരു�കകൾ

രമണീയങ്ങളോണ് , സുഭൂഷിതങ്ങളോന്ന് , അടിച്ചു�നോവിയ്ക്കുന്നവയോണ് , മർമ്മെത്തയ്യു

ന്നവയോണു് ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 77.
2 . മറ്റുള്ളവരും പിന്നിടോവു(ജയിയ്ക്കോവു)ന്നവരോയിത്തീരെട്ട. ഔർണ്ണവോരോദികെളെയല്ലോം

നീ ജയിയ്ക്കണം.

5. പ്ര�ദശത്ത്–അന്തരിക്ഷത്തിൽ.

6. ആെഞ്ഞയ്തു–അങ്ങെന മഴ െപയിച്ചു.

8. വളർന്ന്–ഞങ്ങളുെട �സോമംെകോണ്ട് . ഉറപ്പ് യുദ്ധ�സ്ഥര്യം .

9. ഇവ–ഭൂമിെയത്തോങ്ങുന്നപർവ്വതങ്ങളും മറ്റും.

10. അയയ്ക്കെപ്പട്ട–വരോഹോസുരൻ കട്ടുെവച്ച ധനങ്ങൾ എടുത്തുെകോണ്ടു വരോൻ. അവെയ

ല്ലോം–ധനങ്ങെളോെക്ക. വരോഹവ�ധതിഹോസത്തിൻെറ ചുരുക്കമോണിത്.
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11. സോധകം–കോര്യം സോധിയ്ക്കുന്നത്. അടിച്ചു�നോവിയ്ക്കുന്നവ–ശത്രുക്കെള.
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സൂക്തം 78.

കുരുസുതി ഋഷി; ഗോയത്രിയും ബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര,ശൂര,അവിടുന്നുഞങ്ങളുെടപു�രോഡോശം ഭക്ഷിച്ചു്,ആയിരവുംനൂറും �ഗോ

ക്കെള െകോണ്ടുവന്നലും! (1)
അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു കറിയും എണ്ണയും �ഗോവിെനയും അശ്വെത്തയും െകോ

ണ്ടുവന്നോലും; ഒപ്പം കോമ്യങ്ങളോയ കന�കോപകരണങ്ങളും! (2)
ധർഷക, ഞങ്ങൾക്കു വളെര കർണ്ണോഭരണങ്ങളും െകോണ്ടുവരിക: വ�സോ, പു

കൾെപ്പട്ടവനോണെല്ലോ, അവിടുന്നു് ! (3)
ഇന്ദ്ര, ശൂര, അവിടുന്നല്ലോെത ഒരു വർദ്ധകനില്ല, ഒരുസുസ്ഥിതനില്ല, ഒരു �ശോ

ഭനദോനനില്ല, ഒഋത്വിക്കില്ല! (4)
ഇന്ദ്രങ്കൽമുഷ്കുപറ്റില്ല; ശക്രെന �തോല്പിയ്ക്കവയ്യോ; തോൻഎല്ലോം �കൾക്കുന്നു,കോ

ണുന്നു! (5)
അ�ദ്ദഹം മനുഷ്യെന്റഅരിശത്തിന്ന്, അഹിംസിതനോയിട്ടു പകരം െചയ്യും; നി

ന്ദനത്തിന്നു മുമ്പുതെന്ന പകരം െചയ്യും! (6)
െവമ്പ�ലോ�ട �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നവൃത്രഹന്തോവിെന്റ തിരുവയർപരിചോരകെന്റ

കർമ്മംെകോ�ണ്ട നിറയുകയുള്ളു! (7)
�സോമവോ�ന, ഭഗവോങ്കൽ�ചർന്നുനില്ക്കുന്നു,സമ്പത്തുകളുംസർവ്വസൗഭോഗ്യങ്ങ

ളും, നിർവ്യോജങ്ങളോയ �ശോഭനദോനങ്ങളും! (8)
എെന്റ അഭിലോഷം യവത്തിനും �ഗോവിന്നും െപോന്നിന്നും അങ്ങെയ �തടുന്നു;

അശ്വത്തിന്നുംഅങ്ങെയത്തെന്ന! (9)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങ�യോടുത�ന്ന �നർന്നുെകോണ്ടുഞോൻഅരിവോളും കയ്യിെലടുക്കുന്നു;

മഘവോ�വ, െകോയ്ത�തോ കൂട്ടിയ�തോ ആയ യവത്തിെന്റ ഒരു മുടിെകോണ്ടു പൂർത്തി

െപ്പടുത്തിയോലും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 78.
1. െകോണ്ടുവന്നോലും–ഞങ്ങൾക്ക്.
3. പുകൾെപ്പട്ടവൻ–ദോനശീലെനന്നു്.
4. സുസ്ഥിതൻ–യുദ്ധത്തിലും മറ്റും വഴി�പോെല വർത്തിയ്ക്കുന്നവൻ.

7. �സോമംെകോണ്ടുമോത്രം ഇന്ദ്രൻ തൃപ്തനോകില്ല; യഥോവിധി പരിചരണവും �വണം.
8. �സോമവോ�ന–ഇന്ദ്ര.
9. എെന്റഅഭിലോഷം നിറ�വറ്റോൻഅവിടു�ന്ന ഉള്ളൂ.

10. മുടി–ഒരു�കപ്പിടിയിെലോതുങ്ങുന്നകറ്റ. പൂർത്തിെപ്പടുത്തിയോലും–�നർച്ച.
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സൂക്തം 79.

ഭൃഗു�ഗോത്രൻ കൃത്നു ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; �സോമം �ദവത.

കർത്തോവും, പിടിയിൽെപ്പടോത്തതും, വിശ്വജിത്തും, ഉദ്ഭിത്തും, ജ്ഞോനിയും,

�മധോവിയും, സ്തുത്യവുമോണു്,ഈ �സോമം! (1)
ഇതു നഗ്നെത്ത പുതപ്പിയ്ക്കും; എല്ലോ �രോഗിെയയും ചികിത്സിയ്ക്കും. കണ്ണിെല്ലങ്കി

ലും കോണും; കോലിെല്ലങ്കിലും നടക്കും! (2)
�സോമ�മ, നീ മോറ്റോെന്റ െമലിയിയ്ക്കുന്ന മോട്ടുകളിൽ നിന്നു മഹത്തോയ രക്ഷ

നല്കും! (3)
ഋജീഷിൻ, നീ നിെന്റ ബുദ്ധിെകോണ്ടും ശക്തിെകോണ്ടും �ദ്രോഹിയുെട മോട്ടിെന

വോനിൽനിന്നും മന്നിൽനിന്നും തട്ടിനീക്കിയോലും! (4)
അർത്ഥികൾ ധനത്തിന്നോയി െചല്ലും; ദോതോവിെന്റ ദോനവും �നടും; (നീ അനു

ഗ്രഹിച്ചോൽ) യോചകെന്റഅഭിലോഷം നിറ�വറും! (5)
മുമ്പു �പോയതു കിട്ടിയോൽ, അതവെന യജ്ഞത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കും; യജ്ഞം

തുടങ്ങിയവന്നു് ആയുസ്സു വർദ്ധിയ്ക്കും! (6)
�സോമ�മ, സുസുഖമോയ—സുഖകരമോയ—നീ ഞങ്ങളുെട ഹ്യദയത്തിൽ ബു

ദ്ധിപ്രമോദെമന്നി�യ ഇളകോെതനിന്നുസുഖം കിട്ടിച്ചോലും! (7)
�സോമ�മ, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു �മവിറയലുണ്ടോക്കരുതു്; രോജോ�വ, ഭീതി

വരുത്തരുതു്; കത്തൽെകോണ്ടുഞങ്ങളുെട കരൾ �വവിയ്ക്കരുതു് ! (8)
രോജോ�വ, ഞോൻസ്വന്തം പോർപ്പിടത്തിൽ �ദവകളുെട ദുർബുദ്ധി കോണുന്നെത

െപ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ അവിടുന്നു �ദ്രോഹികെള തട്ടിനീക്കണം–വർഷക, ഹിംസക

െര തട്ടിനീക്കണം! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 79.
1. വിശ്വജിത്തും, ഉദ്ഭിത്തും–ഇവ �സോമയോഗങ്ങളോകുന്നു; ഇവെയ നിഷ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്.

3. മോട്ടുകൾ–ആഭിചോരപ്ര�യോഗങ്ങൾ.
4. ഋജീഷിൻ–�സോമ�മ.
6. �പോയതു–�പോയ ധനം.
8. ചന്ദ്രപര്യോയമോയ രോജശബ്ദം �സോമത്തിെന്റയും പര്യോയംതെന്ന.

9. ദുർബുദ്ധി–�ദ്വഷപ്രസക്തി.
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സൂക്തം 80.

�നോധസ്സിെന്റ പുത്രൻഎകദ്യൂവ് ഋഷി; ഗോയത്രിയും ത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രനും

�ദവന്മോരും �ദവത.

ശതക്ര�തോ, സത്യം: മെറ്റോരു സുഖപ്രദെന ഞോൻ കണ്ടിട്ടില്ല; ഇന്ദ്ര, അങ്ങ്

ഞങ്ങെളസുഖിപ്പിയ്ക്കുക! (1)
ഭവോൻ മുമ്പുഞങ്ങെളകഷ്ടെപ്പടുത്തോെതഅന്നംതന്നുരക്ഷിച്ചു�പോന്നുവ�ല്ലോ;

ഇന്ദ്ര, അതു�പോെലഎന്നുംഞങ്ങെളസുഖിപ്പിയ്ക്കുക! (2)
�ഹ ഇന്ദ്ര,ആരോധകെന �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്ന നിന്തിരുവടിതെന്നയോണു്, പിഴിയുന്ന

വന്നു രക്ഷിതോവ്; അതിനോൽഞങ്ങളിൽ തു�ലോം ത്രോണി കോണിച്ചോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, വജ്രിൻ,ഞങ്ങളുെട രഥംഅവിടുന്നുരക്ഷിയ്ക്കണം: എെന്റ �തർപിന്നിലോ

യി�പ്പോയോലും, അവിടുന്നു മുന്നിലോക്കണം! (4)
�ഹ, അവിടുന്നു മിണ്ടോതിരിയ്ക്കുന്നെതന്തോണു്? ഞങ്ങളുെട രഥം ഒന്നോമത്തതോ

ക്കുക: ഇതോ, ആഹോരകോംക്ഷിയോയഅന്നം(അങ്ങയുെട)അരികിൽ! (5)
ഞങ്ങളുെട ആഹോരകോംക്ഷിയോയ രഥം നിന്തിരുവടി രക്ഷിയ്ക്കണം: എങ്ങും

എന്തും, സുകരമോണ�ല്ലോ, അവിെടയ്ക്ക്; ഞങ്ങെള നന്നോയി ജയിപ്പിച്ചോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ ഉറച്ചുനില്ക്കുക: ഒരു പുരിയോണ,വിടുന്നു്. പകരം, ഇതോ, നല്ല യഥോ

കോലകർമ്മം ഭവോങ്കലണയുന്നു! (7)
(ഞങ്ങൾക്കു്) ഒ�രടത്തുംതിന്മപറ്റരുതു്. അപ്പുറത്തുപരപ്പിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്,

ധനം; ശത്രുക്കൾ തിരി�ഞ്ഞോടെട്ട! (8)
അവിടുന്നു യജ്ഞസംബന്ധിയോയ നോലോമെത്ത�പ്പർ വഹിയ്ക്കുണെമന്നു

ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നെതെപ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾത്തെന്ന, രക്ഷിതോവോയ നിന്തിരു

വടി ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടിയ്ക്കോറുണ്ടു് ! (9)
മരണമില്ലോത്ത �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങെളയും �ദവിമോെരയുംഏകദ്യുവ് വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കു

ന്നു, തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു; അവന്നു നിങ്ങൾ സമ്പത്തു െപരുപ്പിയ്ക്കുവിൻ! കർമ്മധനൻ

പ്രഭോതത്തിൽ െവക്കം വെന്നത്തെട്ട! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 80.
3. പിഴിയുന്നവന്നു്–�സോമം. ത്രോണി–രക്ഷണശക്തി.

4. രക്ഷിയ്ക്കണം–യുദ്ധത്തിൽ.

5. അഹോരകോംക്ഷിയോയ അന്നം–ഞങ്ങൾക്കോഹോരം കിട്ടണെമന്നു കോംക്ഷിയ്ക്കുന്ന

ഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സ്.

7. നില്ക്കുക–യുദ്ധത്തിൽ. പുരി–പുരി�പോെല നിശ്ചലൻ. കർമ്മം–ഞങ്ങളുെട.

8. ധനം–ശത്രുക്കളുെട; അവെര ഓടിച്ച്, അതുഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും.

9. നോലോമെത്ത�പ്പര്–�സോമയോജി എന്നതു്. കിട്ടിയ്ക്കോറുണ്ടു്–�സോമയോജിത്വം.

10. ഏകദ്യുവു്–ഞോൻ. വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു–സ്തുതിെകോണ്ടു്. തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു–�സോമംെകോണ്ടു്.

കർമ്മധനൻ–ഇന്ദ്രൻ.
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സൂക്തം 81.

കണ്വപുത്രൻ കസൂദി ഋഷി, ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി ഉടൻതെന്നഞങ്ങൾക്കോയി,സ്തുത്യവും മഹനീയവുമോയഗ്രോ

ഹ്യം വലിയ വലത്തുകയ്യിെലടുത്തോലും! (1)
ഞങ്ങൾക്കറിയോം: അവിെടയ്ക്കു വളെര കർമ്മമുണ്ടു്, വളെര പ്ര�ദയമുണ്ടു്, വള

െര ധനമുണ്ടു്, വളെര വലുപ്പമുണ്ടു്, രക്ഷകളുണ്ടു് ! (2)
ശൂര, ദോ�നോദ്യതനോയഅങ്ങെയ, ഒരു ഭയംകരവൃഷഭെത്തെയന്ന�പോെല, �ദ

വന്മോ�രോ മനുഷ്യ�രോ തടുക്കുകയില്ല! (3)
നിങ്ങൾ െവക്കം വരുവിൻ: നോം ധനോധിപതിയോയി വിണ്ണിൽ വിളങ്ങുന്നഇന്ദ്ര

െനസ്തുതിയ്ക്കുക; ഒരു ധനവോൻ നെമ്മഎതിർക്കരുതു്. (4)
െകോണ്ടോടെട്ട, ഏറ്റുപോടെട്ട; സോമഗോനംശ്രവിയ്ക്കുെട്ട. ധനയുക്തനോയി (നെമ്മ)

സ്വീകരിയ്ക്കെട്ട! (5)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവരിക; വലം�കെകോണ്ടും ഇടം�കെകോ

ണ്ടും തരിക. ഞങ്ങൾക്കു് സമ്പത്തിൽ ഇടിവു വരുത്തരുതു് ! (6)
ധർഷക, ഭവോൻ ഒരുങ്ങുക: ആളുകളിൽ അറുപിശുക്കൻആ�രോ, അവെന്റ മു

തൽ കൂസോെത െകോണ്ടുവരിക! (7)
ഇന്ദ്ര, �മധോവികളോൽ �സവനീയമോയ അന്നമുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോെന്റപക്കൽ;

അതുഞങ്ങൾക്കുതന്നരുളുക! (8)
അങ്ങയുെട സർവോഹ്ലോദകങ്ങളോയ അന്നങ്ങൾ ഇ�പ്പോൾത്തെന്ന ഞങ്ങളി

െലത്തെട്ട: ഇച്ഛ�യറിയവർ െവക്കം സ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 81.
1. ഗ്രോഹ്യം–ധനെമന്നർത്ഥം.

2. പ്ര�ദയം—വിഭവം.
3. ഒരു കൂറ്റൻകോള തീറ്റയ്ക്കിറങ്ങിയോൽ, അതിെനആർ തടുക്കും?
4. സ്വജനങ്ങ�ളോടു്: എതിർക്കരുതു്–ധനവോന്മോരിൽ മീെതയോകണം, നോം.
5. ഇന്ദ്രൻ എന്നധ്യോഹരിയ്ക്കണം. െകോണ്ടോടെട്ട–നമ്മുെട സ്തുതിെയ. ധനയുക്തനോയി–

നമുക്കു തരോൻ ധനം കയ്യിെലടുത്തു്.

6. െകോണ്ടുവരിക–ധനം.
7. ഒരുങ്ങുക–ധനം �കവശെപ്പടുത്തോൻ.

9. ഇച്ഛ�യറിയവർ–ഞങ്ങളുെടആളുകൾ  .

അഞ്ചോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 82.

കസീദി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

വൃത്രഹന്തോ�വ, അവിടുന്നു യജ്ഞത്തിെല �സോമത്തിന്നു, ദൂരത്തുനി�ന്നോ ചോ

രത്തുനി�ന്നോ പോഞ്ഞുവന്നോലും! (1)
വരിക: മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന കടും�സോമം പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു; കല്പിച്ചു നുകർന്നോ

ലും. മിടു�ക്കോെട എടുക്കോറുണ്ട�ല്ലോ, അവിടുന്ന് ! (2)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ അന്നംെകോണ്ടോഹ്ലോദിച്ചോലും: അ�പ്പോളടങ്ങും, അങ്ങയുെട മിക

ച്ചഅരിശം; തിരുമനസ്സിൽസുഖം ഉളവോകെട്ട! (3)
നിസ്സപത്ന, ഭവോൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു െവക്കം വന്നോലും: അങ്ങെയ തിളങ്ങു

ന്നയജ്ഞത്തിെല ഉക്ഥങ്ങൾക്കുവിളിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്! (4)
ഇന്ദ്ര, ഇതോ, അമ്മിെകോണ്ടു പിഴിഞ്ഞു ഗവ്യം പകർന്നു �സോമം അങ്ങയുെട

മത്തിന്നോയി സു�ഖന �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (5)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു് എെന്റ വിളി നന്നോയി �കൾക്കുക: ഞങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞു ഗവ്യം

�ചർത്തതു മതിയോ�വോളം കുടിച്ചോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, ഇതോ,അങ്ങയ്ക്കോയി ചമസങ്ങളിലും ചമൂക്കളിലുെമല്ലോം പിഴിഞ്ഞുെവച്ചിരി

യ്ക്കുന്നു: ഈ �സോമം കുടിച്ചോലും; അവിടുന്നോണ�ല്ലോ, ഇതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ! (7)
യോെതോന്നു, ചന്ദ്രൻ െവള്ളത്തിെലന്ന�പോെല ചമൂവിൽ കോണെപ്പടുന്നു�വോ;

ആ �സോമം കുടിച്ചോലും; അവിടുന്നോണ�ല്ലോ, ഇതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ! (8)
ശത്രുക്കൾതീണ്ടിയിട്ടില്ലോത്തയോെതോന്നിെന, പരുന്തു്അങ്ങയ്ക്കോയിആൾക്കോ

െര തട്ടിനീക്കി റോഞ്ചി െക്കോണ്ടു�പോന്നു�വോ; അതു കുടിച്ചോലും. അവിടുന്നോണ�ല്ലോ,

ഇതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 82.
2. എടുക്കോറുണ്ടു�ല്ലോ—�സോമം.
3. അന്നം–�സോമം. ഉളവോക�ട്ട–�സോമപോനത്തോൽ.

4. ഉക്ഥങ്ങൾക്കു–ശസ്ത്ര�സ്തോത്രങ്ങൾ �കൾപ്പോൻ വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്–�സ്തോതോക്കൾ.
6. �ചർത്തതു–�ചർത്ത �സോമം.

7. ചമൂക്കൾ–പോത്രവി�ശഷങ്ങൾ.
9. ആൾക്കോെര–കോവല്ക്കോരോയഗന്ധർവന്മോെര. പരുന്തിെന്റ �സോമോഹരണം മുമ്പുപ്രതി

പോദിയ്ക്കുെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷിരൂപംധരിച്ച ഗോയത്രിയ�ത്ര, ഈപരുന്തു്.
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സൂക്തം 83.

കുസീദി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവതകൾ �ദവത.

വൃഷോക്കളോയ �ദവന്മോരുെട മഹത്തോയ രക്ഷ യോെതോ�ന്നോ, അതിെനത്ത

െന്നഞങ്ങൾ,ഞങ്ങെള കോത്തരുളോൻ വരിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (1)
ആപ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനന്മോരോയ വരുണനും മിത്രനും ആര്യമോവും ഞങ്ങെള സദോ

തുണയ്ക്കെട്ട; വളർത്തുകയും െചയ്യെട്ട! (2)
യജ്ഞത്തിെന്റ�തരോളിക�ള, നിങ്ങൾഞങ്ങെള, �തോണിെകോണ്ടുെവള്ളത്തി

െന്റെയന്ന�പോെല, ബഹുകർമ്മങ്ങളുെട മറുകരയിലണയ്ക്കുവിൻ! (3)
അര്യമോ�വ, ഞങ്ങൾക്കുധനം�കവരെട്ട: വരുണ,സ്തുത്യമോയ ധനം�കവ

രെട്ട: ധനം യോചിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ, ഞങ്ങൾ! (4)
പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനന്മോ�ര, വി�ദ്വഷികെള തട്ടിനീക്കുന്ന നിങ്ങൾ തെന്നയോണ

�ല്ലോ, ധനത്തിെന്റഅധിപതികൾ;ആദി�തയ�ര, പോപത്തിെന്റപണംഇവന്നു �വ

ണ്ടോ! (5)
�ശോഭനദോനരോയ �ദവന്മോ�ര, ഗൃഹസ്ഥരോയഞങ്ങൾ, വഴിയിൽ നടക്കു�മ്പോ

ഴും, നിങ്ങെളത്തെന്ന, അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കോയി വിളിയ്ക്കുന്നു! (6)
�ഹ ഇന്ദ്ര, വി�ഷ്ണോ, മരുത്തുക്ക�ള, അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഞങ്ങെള,ഈസജോ

തീയരിൽെവച്ചു, സമീപിച്ചോലും! (7)
�ശോഭനദോനന്മോ�ര, സോമോന്യമോയും ഈ രണ്ടോയും മോതൃഗർഭത്തിൽ ഭവിച്ച

(നിങ്ങളുെട) ഭ്രോതൃത്വെത്തഞങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു! (8)
�ശോഭനദോനന്മോ�ര, �തജസ്സുപൂണ്ടനിങ്ങൾഇന്ദ്രെനപ്പിൻതുടർന്നുവെന്നത്തോ

റുണ്ട�ല്ലോ; ഉട�നഞോൻ �പർത്തു�പർത്തുസ്തുതിയ്ക്കും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 83.
5. പോപത്തിെന്റ പണം–ദുഷ്കർമ്മോർജ്ജിതമോയ ധനം. ഇവന്നു–എനിയ്ക്കു്.

7. സജോതീയർ–ഭ്രോതൃരിത്രോദികൾ.
8. സോമോന്യമോയുംഈരണ്ടോലും–ആദ്യം സോമോന്യമോയിട്ട്, പിെന്നഈരണ്ടോയിട്ട്. �ദവ

ന്മോർ ഇരട്ടയിരട്ടയോയിട്ട�ത്ര, മോതൃ(അദിതി) ഗർഭത്തിൽ നിന്നു് ജനിച്ചതു്.
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സൂക്തം 84.

കവിപുത്രൻ ഉശനസ്സ് ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോെല)

വോഴ്ത്തു�ന്നൻ, ഭവോന്മോർക്കോയ് ഞോൻ–

�പ്രഷ്ഠോതിഥിയോമഗ്നിെയ,

മിത്രം�പോലൻപണ�പ്പോെന,

നൽ�ത്തർ�പോെല ലോഭദെന. (1)

വി�ദ്യോദോരകവിെയ�പ്പോ–

ലി,�ദ്ദഹെത്തയമരന്മോർ

രണ്ടുമട്ടിൽ നിയമിച്ചു.

െകോണ്ടോർ, മർത്ത്യപ്പരിഷയിൽ: (2)

സത്തോരുണ്യ, രക്ഷിയ്ക്ക, നീ

ദത്തോന്നരോം �നതോക്കെള;

ശ്രദ്ധയോ �കൾ, നുതി; തോൻതോൻ

പുത്രെനയും പോലിയ്ക്ക, നീ! (3)

എങ്ങെന പുക�ഴ്ത്തണ്ടൂ,ഞോ–

നംഗിരസ്സോമ�ഗ്ന, �ദവ,

അന്നപുത്ര, വ�രണ്യനും

പിന്നിടു�ന്നോനുമോം നിെന്ന? (4)

ഏെതോരു യഷ്ടോവിനുെട

�ചത�സ്സോെട ത�രണ്ടൂ, ഞോൻ?

എന്നോളിൽഞോനി,തോ, നമ–

െസ്സ�ന്നോ�തണ്ടൂ, ബലസൂ�നോ? (5)

അങ്ങുന്നുതോനരു�ളണം,

ഞങ്ങൾതൻസ്തവത്തിെന്നല്ലോം

ധന്യമോയ ഗൃഹെത്തയു,-

മന്നെത്തയും ധനെത്തയും! (6)

ആർതൻ പുരുകർമ്മങ്ങൾക്കോം

പ്രീതി �ചർപ്പതി,�പ്പോൾബ്ഭവോൻ?

�ഗോതതിയുണ്ടോമ�ല്ലോ, നിൻ

�സ്തോതോവിന്നു ഗൃഹപ�ത! (7)

�പോരിൽ മുന്നിൽെച്ചല്ലും ബ�ലോ–

ദോരനോമസ്സുപ്രജ്ഞെന

പോരം �മോടിെപ്പടുത്തുന്നു,

(ധീരർ) നിജഗൃഹങ്ങളിൽ! (8)

സോര�ക്ഷമം വോഴു,മവ;–

നോരും െകോല്ലില്ല,വൻ െകോല്ലും;
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പോരം വളരു�മ, നല്ല

വീരന്മോെരോത്തവന�ഗ്ന! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 84.
1. യജമോന�രോടു്: �പ്രഷ്ഠോതിഥി=ഏറ്റവും പ്രിയനോയ അതിഥി. നൽ�ത്തർ�പോെല–

�തർ ധനലോഭമുണ്ടോക്കുമ�ല്ലോ.

2. വി�ദ്യോദോരകവിെയ–ഉൽക്കൃഷ്ടജ്ഞോനനോയ ഒരു ക്രോന്തകർമ്മോവിെന ഇരുകോര്യങ്ങ

ളിൽ ഏർെപ്പടുത്തോറുണ്ട�ല്ലോ. അതു�പോെല അഗ്നിെയ രണ്ടുമട്ടിൽ ഗോർഹപത്യൻ,

ആഹവനീയൻഎന്നനിലകളിൽ–നിയമിച്ചു.

3. സത്തോരുണ്യ=നല്ല യൗവ്വന�ത്തോടുകൂടിയവ�ന. ദത്തോന്നരോം �നതോക്കെള–

ഹവിസ്സർപ്പിച്ച യജമോനെര. പുത്രൻ–ഞങ്ങളുെട മകൻ.

4. അന്നപുത്ര–അന്നം (ഹവിസ്സു)െകോണ്ടു വളരുന്നവനോകയോലോണു്, അന്നപുത്രത്വം

കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. പിന്നീടു�ന്നോനും–ശത്രുക്കെള.

5. ത�രണ്ടൂ–ഹവിസ്സ് ഞോൻഎങ്ങെന യജിയ്ക്കും, എന്നു വണങ്ങി സ്തുതിയ്ക്കും?

6. സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കു നല്ല ഗൃഹവും അന്നവും ധനവും അരുളണം (തരണം) എന്നർ

ത്ഥം.

7. പ്രീതി �ചർപ്പത്–അഗ്നി സന്നിഹിതനോയോൽ, കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രീതിയോയി. ഭവോൻ
ഇ�പ്പോൾ ഏെതോരു കർമ്മവോെന്റ അടുക്കലോയിരിയ്ക്കോം? നിെന്ന സ്തുതിച്ചോൽ �ഗോക്ക

െള കിട്ടുമ�ല്ലോ; ഞങ്ങളും സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഗൃഹപ�ത–ഗോർഹപത്യരൂപിൻ.

8. സുപ്രജ്ഞെന–അഗ്നിെയ. �മോടിെപ്പടുത്തുന്നു–പരിചരിയ്ക്കുന്നു. ധീരർ–ധീമോന്മോർ,

യജമോനന്മോർ.

9. അവൻ–ആർ അങ്ങെയ സ്തുതിയ്ക്കു�മോ, അവൻ. സോര�ക്ഷമം–പ്രബലമോയ �ക്ഷമ
�ത്തോെട. െകോല്ലൂം–ശത്രുക്കെള. വീരന്മോർ–പുത്രോദികൾ.
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സൂക്തം 85.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ കൃഷ്ണൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’ �പോെല)

അശ്വിക�ള, മമ വിളി

(തൃെച്ചവിെക്കോണ്ടി)രുവരും

ആഗമിപ്പിൻ, നോസത്യ�ര,

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ. (1)

എന്നുെടയിസ്തുതിെയയു,–

െമന്നുെടയീ വിളിെയയും

ആകർണ്ണിപ്പിന,ശ്വിക�ള,

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ. (2)

അന്നധനസ�മതരോ–

മശ്വിക�ള, കൃഷ്ണനിതോ,

നിങ്ങെള വിളിച്ചിടുന്നു,

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ (3)

�നതോക്കെള, നുതി െചോല്ലും

�സ്തോതോവോയ കൃഷ്ണനുെട

ആഹ്വോനം �കൾക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ! (4)

�മധോവിയോം �സ്തോതോവിന്നു,

ബോധ�യശോെത്തോരു ഗൃഹം

�നതോക്കെള, തന്നരുൾവിൻ,

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ! (5)

ഇപ്രകോരം സ്തുതി�പ്പോനോ–

മർപ്പകെന്റ ഗൃഹത്തിങ്കൽ

ആഗമിപ്പി,നശ്വിക�ള,

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ! (6)

വിത്തവർഷിക�ള, നിങ്ങ–

ളത്രയ്ക്കുറെപ്പോത്ത �തരിൽ

രോസഭെത്തപ്പൂട്ടിയോലും,

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ! (7)

മുമ്മറകൾ, മുന്നുകത്ത–

ണ്ടി–മ്മെട്ടോത്ത �തരിലൂെട

ആഗമിപ്പിന,ശ്വിക�ള,

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ! (8)

അശ്വിക�ള, നോസത്യ�ര,

തൽക്ഷണെമൻനുതികെള
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�ക്ഷമെപ്പടുത്തുവിൻ, നിങ്ങൾ

�സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 85.
3. അന്നധനസ�മതർ=അന്ന�ത്തോടും ധന�ത്തോടും കൂടിയവർ. കൃഷ്ണൻ–ഞോൻ.

4. ആഹ്വോനം–വിളി.
5. �സോമമധു കുടിയ്ക്കുവോൻ–എനിയ്ക്കു ഗൃഹം തന്നോൽ, ഞോൻ നിങ്ങൾക്കു �സോമം നി�വദി

യ്ക്കും.

6. അർപ്പകൻ–ഹവിർദ്ദോതോവു്.
7. രോസഭം–അശ്വത്തിെന്റ �പര്.

8. മൂന്നു മറകളും, മൂന്നു നുകത്തുണ്ടുകളുമുള്ള.

9. �ക്ഷമെപ്പടുത്തുവിൻ–സ്വീകരിയ്ക്കുവിൻ എന്നുസോരം.
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സൂക്തം 86.

കൃഷ്ണപുത്രൻ വിശ്വക�നോ, കൃഷ്ണൻതെന്ന�യോ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദ

വത.

ദസ്ര�ര, സുഖമുളവോക്കുന്ന �വദ്യന്മോരോയ നിങ്ങളിരുവരും ദക്ഷെന്റ സ്തുതി

യിൽ സംബന്ധിച്ചുവ�ല്ലോ; ആ നിങ്ങെള വിശ്വകൻ പുത്രലോഭത്തിനോയി വിളിയ്ക്കുന്നു.

നമ്മുെട സഖ്യം നിങ്ങൾ വിടുർത്തരുതു് (കടിഞോണ)ഴയ്ക്കുവിൻ! (1)
എങ്ങെനയോയിരിയ്ക്കോം, നിങ്ങെളപണ്ടുവിമനസ്സുസ്തുതിച്ചതു് ? മികച്ചധനം �ന

ടോൻബുദ്ധിെകോടുത്തുവ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ. ആനിങ്ങെളവിശ്വകൻപുത്രലോഭത്തിന്നോയി

വിളിയ്ക്കുന്നു. നമ്മുെട സഖ്യം നിങ്ങൾ വിടുർത്തരുതു്; കടിഞോണഴയ്ക്കുവിൻ! (2)
വളെരയോളുകെളഊട്ടുന്നവ�ര, നിങ്ങൾതെന്നയോണ�ല്ലോ, വിഷ്ണോപൂവിന്നുമിക

ച്ചധനം �നടോൻഈവളർച്ചയുണ്ടോക്കിയതു്;ആനിങ്ങെളവിശ്വകൻപുത്രലോഭത്തി

ന്നോയി വിളിയ്ക്കുന്നു. നമ്മുെട സഖ്യം നിങ്ങൾ വിടുർത്തരുതു്; കടിഞോണഴയ്ക്കുവിൻ! (3)
ആദൂരത്തുതെന്ന�മവുന്നവീരെന,സമോർജ്ജതധനെന, ഋജീഷിെയഞങ്ങൾ

രക്ഷയ്ക്കോയി വിളിയ്ക്കുന്നു: അവെന്റ നല്ല സ്തുതി, അച്ഛ�ന്റതു�പോെല മധുരതരമോണ

�ല്ലോ. നമ്മുെട സഖ്യം നിങ്ങൾ വിടുർത്തരുതു്; കടിഞോണഴയ്ക്കുവിൻ! (4)
സവിതോവോയ �ദവൻ സത്യെകോണ്ടടങ്ങുന്ന; സത്യത്തിെന്റ െകോടുമുടിെയ വി

ശോലമോംവണ്ണം പരത്തുന്നു. യു�ദ്ധോദ്യതെന്റ കനത്തബലെത്തയും സത്യം കീഴമർ

ത്തുന്നു. നമ്മുെട സഖ്യം നിങ്ങൾ വിടുർത്തരുതു്; കടിഞോണഴയ്ക്കുവിൻ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 86.
1. ദക്ഷൻ–ദക്ഷപ്രജോപതി. സഖ്യം–�സവ്യ�സവകത്വജനിയമോയ �മത്രി. കടിഞോ
ണഴയ്ക്കുവിൻ–ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോരോൻ �തരിൽ�ക്കറി, കുതിരകളുെട കടിഞ്ഞോൺ (അവ

�വഗത്തി�ലോടോൻ) അഴച്ചുപിടിയ്ക്കുവിൻ.

2. വിമനസ്സ്–ഒഋഷി. െകോടുത്തുവ�ല്ലോ–വിമനസ്സിന്ന്.

3. വിഷ്ണോപൂവ്–വിശ്വകെന്റ പുത്രൻ.
4. വീരെന—വിഷ്ണോപൂവിെന.
5. അടങ്ങുന്നു–സോയംകോലത്തുശോന്തകിരണനോയിത്തീരുന്നു. പരത്തുന്നു–പ്രോതഃകോലത്തു്

ഇത്ര മഹത്തോയ സത്യെത്ത നിങ്ങളും അനുവർത്തിയ്ക്കണം–�സവ്യൻ �സവകെന്റ

സഖോവോയിനില്ക്കണം.
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സൂക്തം 87.

വസിഷ്ഠപുത്രൻദ്യുമ്നീക�നോ,അംഗി�രോ�ഗോത്രൻപ്രിയ�മധ�നോ, കൃഷ്ണൻതെന്ന�യോ

ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

അശ്വിക�ള, നിങ്ങെളസ്തുതിയ്ക്കുന്നതിനോൽ ദ്യുമ്നീകൻ, മഴയോൽകിണറു�പോെല

(വളരും) നിങ്ങൾ �സോമനീരിെന്നഴുന്നള്ളുവിൻ: അവൻയജ്ഞത്തിൽഅരിമെപ്പടും.

�നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾ, ജലോശയത്തിൽ രണ്ടു ഗൗരമൃഗങ്ങൾ�പോെല പോനംെചയ്യു

വിൻ! (1)
അശ്വിക�ള, മഹോവീരത്തിെല മധു കുടിയ്ക്കുവിൻ; �നതോക്ക�ള, ദർഭയിലിരിയ്ക്കു

വിൻ. ആ നിങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ ഗൃഹത്തിൽ മത്തു പൂണ്ടു, ധനവും ആയുസ്സും രക്ഷിച്ച

രുളുവിൻ! (2)
നിങ്ങെളയും എല്ലോ രക്ഷകെളയും പ്രിയ�മധൻ വിളിച്ചുവ�ല്ലോ; അതിനോൽ നി

ങ്ങൾ ദർഭ മുറിച്ചവെന്റ തികഞ്ഞഹവിസ്സിനോയി പുലർകോലത്തു ഗൃഹത്തിെലഴുന്ന

ള്ളുവിൻ! (3)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ �സോമമധു നുകരുവിൻ; അഴ�കോ�ട ദർഭയിലിരിയ്ക്കുവിൻ.

അങ്ങെനവളർച്ചെകോള്ളുന്നനിങ്ങൾസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു �ശോഭോനസ്തുതിയിെലയ്ക്കു,

രണ്ടു ഗൗരമൃഗങ്ങൾ ജലോശയത്തിെലെയ്ക്കന്ന�പോെല വരുവിൻ! (4)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഉട�ന �ദഹത്തിൽ എണ്ണയിഴുകിയ കുതിരകളിലൂെട

വെന്നത്തുവിൻ: ദസ്ര�ര, െപോന്നിൻ�തരുള്ളവ�ര, ഉദകരക്ഷിക�ള, സത്യവർദ്ധക

�ര, �സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (5)
അശ്വിക�ള, സ്തുതിയ്ക്കുന്ന �മധോവികളോയ ഞങ്ങൾ അന്നം കിട്ടോൻ നിങ്ങെള

ത്തെന്ന വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു: ദസ്ര�ര, മിടു�ക്കോ�ട നടക്കുന്നവരും ബഹുകർമ്മോക്ക

ളുമോയ നിങ്ങൾസ്തുതി �കട്ടു െവക്കം വെന്നത്തുവിൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 87.
1. അവൻ (ദ്യുമ്നീകൻ) അടിമെപ്പടും–�സ്തോതൃത്വത്തോൻ നിങ്ങൾക്കുപ്രിയനോയിവരും. പോ

നം െചയ്യുവിൻ–�സോമം.

2. മധു–പോലും �സോമവും. ധനവുംആയുസ്സും–അവെന്റ.
3. ദർഭ മുറിച്ചവെന്റ—യജമോനെന്റ.
5. �ദഹത്തിൽഎണ്ണയിഴുകിയ–സ്നിഗ്ദ്ധവപുസ്സുകളോയ.
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സൂക്തം 88.

�ഗോതമ�ഗോത്രൻ �നോധസ്സ് ഋഷി; പ്രഗോഥം ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

പോത്രത്തിെല �സോമംെകോണ്ടു മത്തുപിടിയ്ക്കുന്നവനും, അമിത്രെര അമർത്തുന്ന

വനും, ദർനീയനുമോയനിങ്ങളുെടആഇന്ദ്രെനഞങ്ങൾഅഹസ്സുകളിൽ,�പക്കൾ

കുട്ടിെയെയന്ന�പോെല, �നോക്കി സ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (1)
ബലങ്ങളോൽച്ചുറ്റെപ്പട്ടു മല�പോലിരിയ്ക്കുന്നവനും, വളെരയോളുകളോൽ ഊട്ടെപ്പ

�ടണ്ടവനും, വിണ്ണിൽ വോഴുന്നവനുമോയ �ശോഭനദോന�നോടു് ഞങ്ങൾ ഒച്ചെപ്പട്ട, നൂ

റോയിരം ധന�ത്തോടും �ഗോക്ക�ളോടും കൂടിയഅന്നം ചിെക്കന്നുയോചിയ്ക്കുന്നു. (2)
ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടിെയ ഉറപ്പുറ്റ െപരുമലകൾ �പോലും തടുക്കുകയില്ല–അങ്ങ്

എെന്ന�പ്പോെലയുള്ള ഒരു �സ്തോതോവിന്നു െകോടുക്കോൻ നിശ്ചയിച്ചോൽ, ആ ധനം

ആരും തട്ടിക്കളയില്ല! (3)
ഭവോൻ പഠിപ്പും െകല്പുമുള്ള ഒരു പടയോളിയോണു്. നിലവിളിപ്പിയ്ക്കുന്ന വിക്രമം

െകോണ്ടുസകലെരയും കീഴമർത്തും. �ഗോതമരോൽആവിഷ്കൃതനോയആ നിന്തിരുവ

ടിെയഈ �സ്തോതോവ് രക്ഷയ്ക്കോയി ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിയിയ്ക്കുന്നു! (4)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു് ഓജസ്സുെകോണ്ടുസ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ ചുറ്റളവിെനക്കോൾ കവിഞ്ഞി

രിയ്ക്കുന്നു; ഭൂ�ലോകവും അങ്ങ�യോെടോക്കില്ല. ആ നിന്തിരുവടി അന്നം തരോനുറച്ചോ

ലും! (5)
മഘവോ�വ, അവിടുന്ന് ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു കല്പിച്ചുെകോടുക്കു�മ്പോൾ, അങ്ങയു

െട ആ ധനെത്ത ആരു വിലക്കില്ല. അയച്ചുെകോടുക്കുന്ന അത്യുദോരനോയ ഭവോൻ,

ഞങ്ങളുെട സ്തുതി അന്നം കിട്ടോനോെണന്നറിഞ്ഞോലും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 88.
1. ഋത്വിഗ്യജമോന�രോട്: �പക്കൾ കുട്ടിെയ എന്ന�പോെല—െപറ്റ �പകൾ െതോഴു

ത്തിൽ കുട്ടിെയ�നോക്കി ഉമ്പയിടുന്നതു�പോെല.

2. ഊട്ടെപ്പ�ടണ്ടവൻ–ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ.
4. �ഗോതമർ–�ഗോതമ�ഗോത്രക്കോർ. ആവിഷ്കൃതനോയ–യജ്ഞത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനോക്ക

െപ്പട്ട. ഈ �സ്തോതോവ്-ഞോൻ.

6. അയച്ചുെകോടുക്കുന്ന–�സ്തോതോക്കൾക്കു് ധനം.
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സൂക്തം 89.

അംഗി�രോ�ഗോത്രരോയ നൃ�മധനും പുരു�മധനും ഋഷികൾ; പ്രഗോഥവും അനുഷ്ടപ്പും

ബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

മിതസ്വരന്മോ�ര, തു�ലോം പോപനോശനമോയ ബൃഹത്സോമം നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രനോയി

പോടുവിൻ: ഇതുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ യജ്ഞവർദ്ധകന്മോർ �ദവന്നു�വണ്ടി, ഉണർ�വകി

വിളങ്ങുന്ന �ജ്യോതിസ്സിെനആവിർഭവിപ്പിച്ചതു് ! (1)
അ�സ്തോതോക്കെള ഹനിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ ശത്രുബോധകൾ �പോക്കി തിളങ്ങുന്ന പു

കൾ �നടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര, �തജ�സ്സറിയവ�ന, മരുത്ത്വോ�ന, �ദവന്മോർസഖ്യത്തി

ന്ന് അങ്ങെയ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നു! (2)
മിതസ്വരന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട മഹോനോയഇന്ദ്രന്നുനിങ്ങൾബൃഹത്തുെചോല്ലുവിൻ:

ആപോപനോശനനോയശതക്രതുനൂറുെമോട്ടുള്ളവജ്രംെകോണ്ടുവൃതെനവധിയ്ക്കെട്ട!(3)
കീഴമർത്തലിൽ മനസ്സുപതിഞ്ഞവ�ന, വളെര അന്നമുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോെന്റപ

ക്കൽ; അതു കൂസോെത െകോണ്ടു വന്നോലും. അമ്മമോരോയ തണ്ണീരുകൾ �വഗത്തിൽ

ഇറങ്ങിവരെട്ട: ഭവോൻ �മഘെത്തപിളർത്തുക; സകലെത്തയും ജയിയ്ക്കുക! (4)
ഒന്നോമനോയ മഘവോ�വ, വൃത്രവധത്തിന്നോണ�ല്ലോ, ഭവോൻപിറന്നതു്; അ�തോ

�ട, മന്നിെന ഉറപ്പിച്ചു; വിണ്ണിന്നൂന്നും െകോടുത്തു! (5)
അ�തോെട യജ്ഞംപിറന്നു: മന്ത്രവും പുഞ്ചിരിയിട്ടു. ജനിച്ചതും, ജനിപ്പോനിരിയ്ക്കു

ന്നതുമോയ ജഗെത്തല്ലോം അവിടുന്നു കീഴടക്കി! (6)
നിന്തിരുവടി ഇളം�പക്കളിൽ െകോഴുത്തപോൽെവച്ചു. സൂര്യെനവോനിൽ �ക

റ്റി. നിങ്ങൾ (ഇന്ദ്രെന) നല്ല സ്തുതികൾെകോണ്ടു, സോമങ്ങൾെകോണ്ടു മഹോവീരെത്ത

െയന്ന�പോെല ചൂടുപിടിപ്പിയ്ക്കുവിൻ–സ്തുതി�സവ്യനോയി ബൃഹത്തു (പോടുവിൻ)! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 89.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: യജ്ഞവർദ്ധകന്മോർ–�ദവന്മോർ. �ദവൻ–ഇന്ദ്രൻ. �ജ്യോതിസ്സി

െന—സൂര്യെന.

2. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷം:

3. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: ബൃഹത്ത്–ബൃഹത്സോമം.

4. കീഴമർത്തലിൽ–ശത്രുക്കെള കീഴമർത്തുന്നതിൽ. അമ്മമോർ–�പോറ്റി വളർത്തുന്നവ.

6. പുഞ്ചിരിയിട്ടു–സ�ന്തോഷിച്ചു.
7. സൂര്യെനവോനിൽ �കറ്റി–അസുരന്മോർ �ഗോക്കെള ഒളിപ്പിച്ച, ഇരുളടഞ്ഞസ്ഥലംകണ്ടു

പിടിപ്പോൻ. ഉത്തരോർദ്ധം �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: ചൂടുപിടിപ്പിയ്ക്കുവിൻ–ഉശിർപിടിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.
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സൂക്തം 90.

നൃ�മധനും പുരുഷ�മധനും ഋഷികൾ; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ:

ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

അറോത്ത വിൽ ഞോണുള്ളവൻ, സ്തുതിെകോണ്ടു് അഭിമുഖനോക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ,

ആഹവങ്ങളിെലല്ലോം ആഹ്വോതവ്യൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള വൃത്രഘ്നനോയ ഇന്ദ്രൻ നമ്മു

െട �സ്തോത്രങ്ങെളയും സവനങ്ങെളയും സമോസ്വദിയ്ക്കെട്ട! (1)
ഒന്നോമനോയ ധനദോതോവണു്, നിന്തിരുവടി; ഐശ്വര്യം നല്കുന്ന സത്യമർമ്മോ

വുമോണു് അതിനോൽ, ബഹുധനനും ബലസുതനുമോയ മഹോ�നോടു ഞങ്ങൾ തക്കവ

യോചിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (2)
ഇന്ദ്ര, സ്തുതിെകോണ്ടു വശീകരിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവ�ന, അങ്ങെയക്കുറിച്ചു് അത്യുക്തി

യില്ലോത്ത �സ്തോത്രം ചമയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: ഇന്ദ്ര,അങ്ങയ്ക്കു �യോഗ്യമോയഅതുഞങ്ങൾ

െചോല്ലോം; ഹര്യശ്വ, �കട്ടോലും! (3)
മഘവോ�വ, തലകുനിയ്ക്കോത്തസത്യകർമ്മോവോയ ഭവോൻ വളെര രക്ഷസ്സുകെള

കുമ്പിടുവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ; ബലിഷ്ഠ, വജ്രപോ�ണ,ആ നിന്തിരുവടി ഹവിർദ്ദോതോവി

ന്നു ധനം ഇ�ങ്ങോട്ടയച്ചോലും! (4)
ഇന്ദ്ര, ബലപോലക, ഋജീഷവോനോയ ഭവോൻ പുകൾെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: അകറ്റോൻ

വയ്യോത്ത, എതിരില്ലോത്ത രക്ഷസ്സുകെള അവിടുന്നു തനി�യ മനുഷ്യരക്ഷിയോയ

(വജ്രംെകോണ്ടു) വധിച്ചുവ�ല്ലോ! (5)
ബലവോ�ന, പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനനോയ നിന്തിരുവടി�യോടു ഞങ്ങൾ, ഭോഗെമന്ന

�പോെല ധനം യോചിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര, വലിയ യശസ്സു�പോെല ഗൃഹവുമുണ്ട�ല്ലോ, അങ്ങ

യ്ക്ക്; അങ്ങയുെടആസുഖങ്ങളുംഞങ്ങളിെലത്തെട്ട! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 90.
2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: തക്കവ–ധനങ്ങൾ.

6. ഭോഗെമന്ന�പോെല–മക്കൾ അച്ഛെന്റ സ്വത്തിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് അ�പക്ഷിയ്ക്കുന്ന

തു�പോെല.
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സൂക്തം 91.

അത്രിപുത്രി അപോല ഋഷി; പംക്തിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

െവള്ളത്തിന്നു�പോയ സ്ത്രീയ്ക്കു വഴിയിൽെവച്ചു് ഒരു �സോമലത കിട്ടി; അതു ഗൃഹ

ത്തിെലയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോരു�മ്പോൾഅവൾ പറഞ്ഞു:-‘നിെന്നഞോൻ ഇന്ദ്രന്നോയി പി

ഴിയോം–നിെന്നഞോൻ ശക്രന്നോയി പിഴിയോം!’ (1)
വീരനോയി വിളങ്ങുന്ന ഭവോൻ ഗൃഹത്തിൽ െചല്ലോറുണ്ട�ല്ലോ; ആ ഭവോൻ, പല്ലു

കൾെകോണ്ടുപിഴിഞ്ഞു �സ്തോത്രം െചോല്ലെപ്പട്ട ഇതു െപോരിയവിലി�നോടും മലർെപ്പോ

ടി�യോടും അപ്പങ്ങ�ളോടുംകൂടി കുടിച്ചോലും! (2)
ഞങ്ങൾക്കു്അങ്ങെയഅറി�യണെമന്നുണ്ടു്: അങ്ങ്ആരോെണന്നു മനസ്സിലോ

യില്ല. ‘�സോമ�മ, നീ ഇന്ദ്രന്നോയി പതുെക്കയും �വഗത്തിലും നീെരോഴുക്കുക!’ (3)
ഇന്ദ്രൻഞങ്ങെള വളെരയുരു ശക്തിെപ്പടുത്തെട്ട–വളെര െചയ്യെട്ട; വളെരയു

രു ധനികരോക്കെട്ട. വളെരയുരു, ഭർത്തോവു �ദ്വഷിച്ചതിനോൽ വിട്ടു�പോന്നഞങ്ങൽ

ഇന്ദ്ര�നോടു �ചരുമോറോകണം! (4)
‘ഇന്ദ്ര, ഇതോ, മൂന്നുസ്ഥോനങ്ങൾ: അച്ഛെന്റതല, തരിശുനിലം, എെന്റഗുഹ്യോം

ഗം; അവയിൽ ഭവോൻ മുളപ്പിച്ചോലും– (5)
ഞങ്ങളുെടഈ തരിശുനിലം, എെന്റഈഅവയവം, അച്ഛെന്റ തല ഇവയി

െലല്ലോം �രോമം മുളപ്പിച്ചോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ, അവിടുന്നു് അപോലെയ �തരിെന്റ തുളയിലും, അച്ചുതണ്ടി

െന്റ തുളയിലും, നുകത്തിെന്റ തുളയിലും മൂന്നുപ്രോവശ്യം ഇട്ടു വലിച്ചു, സൂര്യവർണ്ണയോ

ക്കിത്തീർത്തു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 91.
1. ഒരു ത്വ�ഗ്രോഗം ബോധിച്ചതിനോൽ ഭർത്തൃപരിത്യക്തയോയഅപോലഅച്ഛെന്റ (അത്രിയു

െട) ആശ്രമത്തിൽ വസിച്ചു് ഇന്ദ്രെന തപസ്സുെചയ്യുകയോയി. അെന്നോരിയ്ക്കൽ പുഴയിൽ

കുളിപ്പോൻ �പോന്ന അവൾക്ക് ഒരു �സോമലത കിട്ടി: അതു് അവൾ വഴിയിൽെവച്ചുത

�ന്ന കടിച്ചുതിന്നോൻ തുടങ്ങി. കടിയ്ക്കു�മ്പോഴെത്ത പെല്ലോച്ച �കട്ടിട്ട്, അമ്മി�മൽ �സോ

മലത ചതയ്ക്കുയോെണന്നു വിചോരിച്ചു് ഇന്ദ്രൻ വെന്നത്തി, ‘ഇവിെട �സോമം പിഴിയുന്നു

�ണ്ടോ’ എന്നു �ചോദിച്ചു. അപോല പറഞ്ഞു:–‘ഇല്ല: ഒരു സ്ത്രീ �സോമലത തിന്നുന്നുണ്ടു്;

അതിെന്റ ശബ്ദമോണിതു്.’ ഇതു �കട്ട് ഇന്ദ്രൻ മടങ്ങി. അതു കണ്ടു് അവൾ വീണ്ടും പറ

ഞ്ഞു:–‘�പോ�കണ്ടോ: എെന്റ ഗൃഹത്തിെലയ്ക്കു �പോന്നോൽഞോൻസൽക്കരിയ്ക്കോം’. ഇന്ദ്ര

നോക�ട്ട, െകോതിമൂലംഅപോലയുെട വോയിൽനിന്നുത�ന്ന �സോമനീർ കുടിച്ചു; സംതൃപ്തി

യടഞ്ഞു! എന്നിട്ട�ദ്ദഹം, ‘നിനെക്കന്തുവരം �വണം?’എന്നു �ചോദിച്ചു. അവൾ സ്വോഭീ

ഷ്ടം അറിയിച്ചു; ഇന്ദ്രൻഅവെള ദുഃഖവിമുക്തയുമോക്കി.

2. പെല്ലോച്ച �കട്ടു വന്നണഞ്ഞഇന്ദ്ര�നോടു് അപോല പറയുന്നു: െചല്ലോറുണ്ട�ല്ലോ–�സോമം

കുടിപ്പോൻ. ഇതു–�സോമനീർ. അവൾ �സോമനീ�രോടുകൂടി െപോരിയവിൽ മുതലോയവ

യും നി�വദിച്ചു, സ്തുതിച്ചു എന്നർത്ഥം.

3. പതുെക്കയും �വഗത്തിലും–യോഗത്തിൽ അമ്മിക്കുഴെകോണ്ടു ചതയ്ക്കു�മ്പോെളന്ന�പോ

െല.

4. ഞങ്ങെള–എെന്ന. വളെരെചയ്യെട്ട–വളെര ഗുണം വരുത്തെട്ട. ഞങ്ങൾ–ഞോൻ.

5. ‘നിനെക്കന്തു വരം �വണ?’െമന്നു �ചോദിച്ച ഇന്ദ്ര�നോടു്: തല—കഷണ്ടിത്തല.
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6. ത്വ�ഗ്രോഗംമൂലമോണു്, ഗുഹ്യോംഗം �രോമവർജ്ജിതമോയതു്.

7. ത്വ��ോഷശമനമ�ത്ര,ഈസൂക്തം.
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സൂക്തം 92.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ ശ്രുതകക്ഷ�മോ, സുകക്ഷ�നോ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും

ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നിങ്ങളുെട �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചു–സകലെരയും കീഴമർത്തുന്നവ

നും, മനുഷ്യർക്കു ധോരോളം െകോടുക്കുന്നവനുമോയ ശതക്രതുവിെനക്കുറിച്ചു്–നിങ്ങൾ

�കമമോയി പോടുവിൻ! (1)
പുരുഹൂതൻ, പുരുസ്തുതൻ, പോടിവോഴ്ത്തെപ്പ�ടണ്ടവൻ, പ�ണ്ട പുകൾെപ്പട്ടവൻ–

ഇങ്ങെനയുള്ളആൾ, ഇന്ദ്രനോെണന്നുനിങ്ങൾ കീർത്തിയ്ക്കുവിൻ! (2)
മുന്തിയഅന്നങ്ങൾനല്കുന്ന, നൃത്തംചവുട്ടിയ്ക്കുന്ന, മഹോനോയ ഇന്ദ്രൻത�ന്ന നമു

ക്കു മുട്ടിന്നു�നെര നിന്നു തന്നരുളെട്ട! (3)
െതോപ്പിയണിഞ്ഞ ഇന്ദ്രൻ �കമമോയി �ഹോമിയ്ക്കുന്ന സുദക്ഷെന്റ യവമിട്ടു കുറു

ക്കിയ �സോമരസം കുടിച്ചുവ�ല്ലോ; (4)
ആ ഇന്ദ്രെനത്ത�ന്ന �സോമപോനത്തിന്നു നിങ്ങൾ സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ: അതു തന്തി

രുവടിെയ തടിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ! (5)
ഈതിളങ്ങുന്ന മധു കുടിച്ചിട്ടോണ�ല്ലോ, �ദവൻ െകല്പുെകോണ്ടു ഉലെകോെക്കകീ

ഴടക്കിയതു് ! (6)
െചന്നുകീഴമർത്തുന്നവനും, നിങ്ങളുെട എല്ലോ സ്തുതികളിലും വ്യോപിച്ചവനുമോയ

തന്തിരുവടിെയത്ത�ന്ന ഭവോൻ രക്ഷയ്ക്കോയി ഇ�ങ്ങോട്ടിറക്കുക– (7)
എതിരറ്റ അഹിംസിതനോയ പടയോളിെയ, �സോമപോയിെയ, അനിവോര്യകർ

മ്മോവിെന, �നതോവിെന! (8)
ഇന്ദ്ര, സർവസംപ്രോപ്യോ, വിദ്വോനോയ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു വളെരദ്ധനം

തന്നോലും–ശത്രുസമ്പത്തുെകോണ്ടുഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചോലും! (9)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ അവിെടനിന്നുത�ന്ന, നൂറുമോയിരവും കരുതിെയന്ന അന്നരസ

�ത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളിൽഎഴുന്നള്ളിയോലും! (10)
ശക്ര, പർവതങ്ങെളപ്പിളർത്തവ�ന, വജ്രിൻ, കർമ്മികളോയ ഞങ്ങൾ കർ

മ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കുകയും, യുദ്ധങ്ങളിൽ അശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടു് ജയിയ്ക്കുകയും െചയ്യുമോറോക

ണം! (11)
ശതക്ര�തോ, ഞങ്ങൾഅങ്ങെയത്ത�ന്ന, മോടുകെള പുല്ലുെകോെണ്ടന്ന�പോെല,

�സ്തോത്രംെകോണ്ടു രമിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (12)
ശതക്ര�തോ, എല്ലോ മനുഷ്യരുെടയും സ്വഭോവമോണ�ല്ലോ, ആഗ്രഹിയ്ക്കൽ;

വജ്രിൻ, ഞങ്ങളുംആശകളുൾെക്കോള്ളുന്നു! (13)
ബലപുത്ര, ഭവോങ്കലോണു്, അഭിലോഷോശംസികൾ നില്ക്കുന്നതു്: ഇന്ദ്ര, അങ്ങയ്ക്കുമീ

�തആരുമില്ല! (14)
വൃഷോ�വ, ആ നിന്തിരുവടി അത്യുദോരവും, �പോഷകവും, �ഘോരവും, പോയിയ്ക്കു

ന്നതുമോയ കർമ്മംെകോണ്ടുഞങ്ങെള കോത്തരുളണം! (15)
ഇന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ, ഇതോ, മു�മ്പെത്ത�പ്പോെല ഭവോന്നു മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന മധു;

ഇ�പ്പോഴും ഭവോൻ ഇതുെകോണ്ടു് ഇമ്പംപൂണ്ടു (ഞങ്ങെള) ഇമ്പെപ്പടുത്തുക: (16)
ഇന്ദ്ര, ഏറ്റവും വിചിത്രകീർത്തിയുള്ളതും, ഏറ്റവും പോപനോശനവും, ഏറ്റവും

ബലകരവുമോണ�ല്ലോ,ഈ മധു! (17)
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വജ്രവൻ, സത്യകർമ്മോ�വ, �സോമപോയിൻ, ദർശനീയ, ഞങ്ങൾക്കറിയോം,

അവിടുന്നു് ആളുകൾെക്കല്ലോം കല്പിച്ചുെകോടുത്തിട്ടുള്ളതു് ! (18)
മത്തടിച്ചു�പോരുന്ന ഇന്ദ്രന്നോയി പിഴിഞ്ഞതിെന നമ്മുെട സ്തുതികൾ ചുഴലെട്ട;

പൂജനീയെത്ത �സ്തോതോക്കൾ പൂജിയ്ക്കെട്ട! (19)
എല്ലോ�ശ്ശോഭയും ആരി�ലോ ഏെറ; സപ്ത�ഹോതോക്കൾ ആെര സ്തുതിയ്ക്കുന്നു�വോ

ആഇന്ദ്രെനഞങ്ങൾപിഴിഞ്ഞുെവച്ചു വിളിയ്ക്കുന്നു. (20)
�ദവന്മോർ യോെതോരു ജ്ഞോനസോധനെത്ത ത്രികദ്രുകങ്ങളിൽ വിപുലീകരിച്ചു

�വോ; ആ യജ്ഞെത്തത്ത�ന്നനമ്മുെട സ്തുതികൾ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (21)
ഇന്ദ്ര, നദികൾ സമുദ്രത്തിെലന്ന�പോെല, �സോമരസങ്ങൾ ഭവോനിൽ കടക്ക

െട്ട: ആരുമില്ല, അങ്ങയ്ക്കു മീെത! (22)
ഇന്ദ്ര, വൃഷോ�വ, ഉണർവുറ്റവ�ന, അങ്ങയുെട വയറ്റിൽ യോെതോ�ന്നോ, ആ

�സോമം കുടിപ്പോൻഅവിടുന്നു മഹത്ത്വത്തോൽഎങ്ങും വ്യോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (23)
ഇന്ദ്ര, വൃത്രഹന്തോ�വ, �സോമം തിരുവയറ്റിന്നു തികയെട്ട–�സോമനീർ അങ്ങ

യുെട ശരീരങ്ങൾക്കുതികയെട്ട! (24)
ശ്രുതകക്ഷൻഅശ്വലോഭത്തിന്നു മതിയോ�വോളം, �ഗോലോഭത്തിന്നു മതിയോ�വോ

ളം, ഗൃഹലോഭത്തിന്നു മതിയോ�വോളം ഇന്ദ്രെനപ്പറ്റി പോടുന്നു. (25)
ഇന്ദ്ര,ഞങ്ങൾപിഴിഞ്ഞ �സോമങ്ങൾക്കു്അവിടുന്നുതെന്ന, �പോന്നവൻ; ശക്ര,

ദോതോവോയ ഭവോന്നു തികയെട്ട! (26)
വജ്രിൻ, ഞങ്ങളുെട സ്തുതികൾ അതിദൂരത്തുനിന്നുതെന്നയും ഭവോങ്കെലത്തെട്ട:

അ�പ്പോൾ, ഭവോങ്കൽനിന്നു മതിയോ�വോളം കിട്ടുമ�ല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കു്! (27)
വീരന്മോെര �തടുന്നവനും, ശൂരനും,സ്ഥിരനുമോണ�ല്ലോ, അവിടുന്നു്; അങ്ങയുെട

മനസ്സ് ആരോധനീയം തെന്ന! (28)
ബഹുധന, ഇന്ദ്ര, എല്ലോക്കർമ്മികൾക്കും അവിടുന്നു െകോടുത്തു �പോരുന്നുണ്ട

�ല്ലോ; എെന്നയും സഹോയിയ്ക്കുക! (29)
ബലപ�ത,അവിടുന്നു് ഒരു മടിയനോയബ്രോഹ്മണെന�പ്പോെലയോകരുതു്; ഗവ്യ

മിശ്രിതമോയ �സോമംെകോണ്ടു മത്തുപൂണ്ടോലും! (30)
ഇന്ദ്ര, രോത്രികളിൽ രക്ഷസ്സുകൾആയുധം ചോട്ടിെക്കോണ്ടുഞങ്ങെളഎതിർക്ക

രുതു്; അവെരഅങ്ങയുെട തുണയോൽഞങ്ങൾഹനിയ്ക്കുമോറോകണം! (31)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട തുണയോൽത്തെന്ന, ഞങ്ങൾ മോറ്റല�രോടു മറുപടി പറയുമോ

റോകണം: അങ്ങ് ഞങ്ങളുെടയോണു്; ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെടതോണു് ! (32)
ഇന്ദ്ര, ഭവൽക്കോമന്മോരോയി �പർത്തും �പർത്തും സ്തുതിയ്ക്കുന്ന സഖോക്കളോയ

�സ്തോതോക്കൾഅങ്ങെയത്ത�ന്നപരിചരിയ്ക്കുമോറോകെട്ട! (33)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 92.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്:
3. നൃത്തംചവുട്ടിയ്ക്കുന്ന–പ്രോണികെള �ചഷ്ടിപ്പിയ്ക്കുന്ന. മുട്ടിന്നു�ന�ര നിന്നു്–മുൻഭോഗത്തു

വർത്തിച്ചു്. തന്നരുളെട്ട–ധനം.

4. സുദക്ഷൻ–ഒരു ഋഷി.
5. അതു—�സോമപോനം.
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6. മധു–മദകരമോയ �സോമം. �ദവൻ–ഇന്ദ്രൻ.
7. �സ്തോതോവി�നോടു്:
8. മുൻ ഋക്കിെല തന്തിരുവടിെയഎന്നതിെന്റ വി�ശഷണങ്ങൾ.
10. അവിെടനിന്നു–സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു.

14. അഭിലോഷശംസികൾ=അഭിലോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നവർ. മറ്റോെര അറിയി

യ്ക്കും, ഞങ്ങളുെട അഭിലോഷങ്ങൾ?

15. പോയിയ്ക്കുന്നതും–ശത്രുക്കെള ധോരോളം ധനം തന്നും, ശത്രുക്കെള �പടിപ്പി�ച്ചോടിച്ചും
ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കണം.

18. ആളുകൾ–യഷ്ടോക്കൾ. െകോടുത്തിട്ടുള്ളതു്–ധനം.

19. പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിെന—�സോമെത്ത.

21. ത്രികദ്രുകങ്ങൾ–കർമ്മവി�ശഷങ്ങൾ.
24. �സോമം–ഞങ്ങളുെട, ശരീരങ്ങൾക്കു്–ബഹുരൂപനോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രൻ.
26. �സോമങ്ങൾക്കു്–�സോമം മുഴുവൻ കുടിപ്പോൻ.
27. കിട്ടുമ�ല്ലോ—ധനം.
28. �തടുന്നവനും–െപോരുതിജ്ജയിപ്പോൻ. സ്ഥിരൻ–യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നവൻ. മന

സ്സ്–ശത്രുവ�ധോത്സോഹവും ധീരതയും മറ്റും.

30. മടിയനോയ–യോെതോരു �വലയും െചയ്യോത്ത.
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സൂക്തം 93.

സുകക്ഷൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

സൂര്യനോയു�ള്ളോ�വ, നിന്തിരുവടിതെന്നയോണ�ല്ലോ, വിശ്രുതധനനും വൃഷോവും

മനുഷ്യഹിതകർമ്മോവും, അത്യുദോരനുമോയി ഉദിയ്ക്കുന്നതു് ! (1)
യോെതോരുവൻ �കക്കരുത്തുെകോണ്ടു െതോണ്ണൂെറ്റോമ്പതു പുരികൾ െപോളിച്ചു

�വോ, ആ വൃത്രഘ്നൻ �മഘെത്തയും പിളർത്തി! (2)
ആ സുമംഗളനും സഖോവുമോയ ഇന്ദ്രൻ നമുക്കു് കുതിരകെളയും മോടുകെളയും

യവെത്തയും, ഒരു പോെലോഴുക്കുന്നപയ്യു�പോെല ചുരത്തിത്തരെട്ട! (3)
വൃതഹന്തോവോയ സൂര്യ, ഭവോൻ ഇന്നു് എെന്തന്തിന്നോയി ഉദിച്ചു�വോ; ഇന്ദ്ര,

അെതോെക്കഅങ്ങയുെട വരുതിയിൽത്തെന്ന! (4)
വർദ്ധിച്ചിയങ്ങുന്നവ�ന,സൽപ�ത, നിന്തിരുവടി, ‘ഞോൻമരിയ്ക്കിെല്ല’ന്നുവിചോ

രിച്ചോൽ, അതും യഥോർത്ഥംതെന്ന! (5)
ഇന്ദ്ര, തു�ലോം അകലത്തും, തു�ലോം അരികത്തും യോവചില �സോമങ്ങൾ പിഴി

യെപ്പടു�മോ, അവയിെലല്ലോം അവിടുന്നു െചെന്നത്തും! (6)
കൂറ്റനോയ വൃത്രെനെക്കോല്ലോൻആഇന്ദ്രെനനോംബലെപ്പടുത്തുക: ആവൃഷോവു

െചോരിഞ്ഞുതരെട്ട! (7)
ആഇന്ദ്രൻ ദോനത്തിനുസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവനോണു്;ആബലിഷ്ഠൻ മധുവിന്നുനിയ

മിയ്ക്കെപ്പട്ടവനോണ്; യശസ്വിയും സ്തുതനും �സോമോർഹനുമോണ,വിടുന്ന് ! (8)
വജ്രെമന്ന�പോെല സ്തുതിെകോണ്ടു മൂർച്ചകൂട്ടെപ്പട്ട ബലവോനും, അധർഷിതനും,

അഹിംസിതനും, െകോണ്ടുവരോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നവനുമോണ്, ആ മഹോൻ! (9)
ഇന്ദ്ര, �സ്തോത്ര�സവ്യ, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു ദുർഗ്ഗമവും സുഗമവു

മോക്കുക; മഘവോ�വ, മനസ്സുംെവയ്ക്കുക! (10)
നിന്തിരുവടിയുെട ആജ്ഞെയയും സ്വരോജ്യെത്തയും ഒരു �ദവ�നോ, അജ്ഞോ

തഗമന�നോ, മനുഷ്യ�നോ അന്നും ഇന്നും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല! (11)
നല്ല െതോപ്പിയിട്ടവ�ന, ദ്യോവോപൃഥിവികളോകുന്ന ഇരു�ദവിമോരും അങ്ങയുെട

അനി�രോധ്യമോയ ബലെത്തആരോധിച്ചു�പോരുന്നു: (12)
അവിടുന്നോണ�ല്ലോ, കറുത്ത �പക്കളിലും െചമന്ന �പക്കളിലും ഈ െവളു

ത്തപോൽ െവച്ചതു് ! (13)
വൃത്രെന്റ െചന്തീക്കൂർക്കത്തോൽ �ദവകെളല്ലോം അലഞ്ഞു നടക്കുകയുണ്ടോയ

�ല്ലോ: ആ മൃഗരൂപെന്റബലംഅവെരആക്രമിച്ചുമിരുന്നു. (14)
അനന്തരംഎെന്റ (ഇന്ദ്രൻ) വൃത്രെനതടുത്തുെകോന്നു;ബലം ഉറപ്പിച്ചു; നിസ്സപ

ത്നനുംഅഹിംസിതനുമോയിത്തീർന്നു! (15)
തു�ലോം വൃത്രഹന്തോവോയ പുകൾെപ്പട്ട ബലവോെനെക്കോണ്ടു ഞോൻ മനുഷ്യ

രോയ നിങ്ങൾക്കുവമ്പിച്ച സമ്പത്തുതരുവിയ്ക്കോം! (16)
ബഹുനോമോ�വ, ബഹുസ്തുത, അവിടുന്നു �സോമത്തിൽ സംബന്ധിയ്ക്കുമ�ല്ലോ;

അ�പ്പോൾഞങ്ങൾക്കു �ഗോകോംക്ഷ നിറ�വറുമോറോകെട്ട! (17)
വളെരെയണ്ണം �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്ന വൃത്രഘ്നൻ നമ്മുെട മനസ്സറിയെട്ട; ശുക്രൻ

�സ്തോത്രം ശ്രവിയ്ക്കെട്ട! (18)
വൃഷോ�വ, അവിടുന്നു് എെതോരോഗമനം െകോണ്ടു ഞങ്ങെള ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കും?

എ�പ്പോൾ �സ്തോതോക്കൾക്കു െകോണ്ടുവരും? (19)
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വർഷകനോയ വൃഷോവ്, നിയുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയ വൃത്രോഹന്തോവു്, ആരുെട

യജ്ഞത്തിലോയിരിയ്ക്കും, �സോപോനത്തിന്നു വിളയോടുന്നതു്? (20)
നിന്തിരുവടിഇമ്പംപൂണ്ടുഞങ്ങൾക്കു് ഒരോയിരംധനംെകോണ്ടുവന്നോലും: അവി

ടുന്നു യഷ്ടോവിന്നു ദോതോവോെണ�ന്നോർത്തോലും! (21)
ഇതോ, െവള്ളം കൂട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞതു്അമ�റത്തോശിച്ചു െചല്ലുന്നു; ചണ്ടി ജലത്തിെല

യ്ക്കും �പോകുന്നു. (22)
അധ്വരത്തിൽ വളർത്തിെക്കോണ്ടു യജിയ്ക്കുന്ന �ഹോത്രകന്മോർ �തജസ്സു പൂണ്ടു്,

ഇന്ദ്രെനഅവഭൃഥത്തിൽ തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു. (23)
ഒപ്പം മത്തോടുന്നആ െപോൻകുഞ്ചി�രോമങ്ങളുള്ള ഹരികൾ ഇവിെട െവയ്ക്കെപ്പ

ട്ടിട്ടുള്ളഅന്നത്തിെന്റഅടുക്കെലയ്ക്കു െകോണ്ടുവരെട്ട! (24)
വിഭോവ�സോ, ഇതോ, അങ്ങയ്ക്കോയി �സോമം പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കന്നു; ദർഭയും വിരിച്ചി

രിയ്ക്കുന്നു. ഭവോൻ �സ്തോതോക്കൾക്കോയി ഇന്ദ്രെന െകോണ്ടുവന്നോലും! (25)
ഹവിസ്സു നല്കുന്ന ഭവോന്ന് ഇന്ദ്രൻ തിളങ്ങുന്ന ബലവും രത്നങ്ങളും കല്പിച്ചുതരും;

�സ്തോതോക്ക�ള, പൂജിച്ചുെകോള്ളുവിൻ! (26)
ശതക്ര�തോ, ഞോൻ നിന്തിരുവടിയ്ക്കു വീര്യവത്തോയ (�സോമവും), എല്ലോ �സ്തോത്ര

ങ്ങളും ഒരുക്കുന്നു; ഇന്ദ്ര, �സ്തോതോക്കെള സുഖിപ്പിയ്ക്കുക! (27)
ശതക്ര�തോ, ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു ഞങ്ങെള സുഖിപ്പിയ്ക്കുെമങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്കു നല്ല

നല്ല (ധനവും) ബലവത്തോയഅന്നവും െകോണ്ടുവന്നോലും! (28)
ശതക്ര�തോ, ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നുഞങ്ങെളസുഖിപ്പിയ്ക്കുെമങ്കിൽ,ഞങ്ങൾക്കുഎല്ലോ

അഭ്യുദയങ്ങളും െകോണ്ടുവന്നോലും ! (29)
മികച്ചവൃത്രഹന്തോ�വ, ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നുഞങ്ങെളസുഖിപ്പിയ്ക്കുെമങ്കിൽഞങ്ങൾ

�സോമം പിഴിഞ്ഞു് അങ്ങെയത്തെന്ന വിളിയ്ക്കോം. (30)
�സോമങ്ങളുെട രോജോ�വ,അവിടുന്നുഹരിക�ളോടുകൂടി ഞങ്ങളുെടസമത്തിന്നു–

ഹരിക�ളോടുകൂടി ഞങ്ങളുെട �സോമത്തിനു–വന്നോലും! (31)
രണ്ടുതരത്തിൽ അറിയെപ്പട്ടവനോണ�ല്ലോ, മികച്ച വൃത്രഹന്തോവും ശതക്രതുവു

മോയ ഇന്ദ്രൻ; ആ നിന്തിരുവടി ഹരിക�ളോടുകൂടി ഞങ്ങളുെട �സോമത്തിന്നു വന്നോ

ലും! (32)
വൃത്രഹന്തോ�വ, ഈ �സോമങ്ങൾ നുകരുന്നവനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്; ഹരിക�ളോ

ടുകൂടി ഞങ്ങളുെട �സോമത്തിന്നു വന്നോലും! (33)
മഹോനും ദോതോവുമോയ ഋഭുവിെന ഇന്ദ്രൻനമുക്കു്അന്നത്തിന്നോയി തരെട്ട; വോ

ജെനയും ബലവോൻ തരെട്ട! (34)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 93.
1. ഉദിയ്ക്കുന്നതു്–യജ്ഞത്തിൽആവിർഭവിയ്ക്കുന്നതു്.

3. പയ്യു�പോെല–പയ്യു കുട്ടിയ്ക്കു പോെലന്ന�പോെല.
4. അെതോെക്ക—ജഗെത്തല്ലോം.

5. സൽപ�ത=നക്ഷത്രോധിപ. യഥോർത്ഥംതെന്ന–അവിെടയ്ക്കു മരണമില്ല�ല്ലോ.

7. െചോരിഞ്ഞുതരെട്ട—ധനം.

8. സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ടവനോണു്–പ്രജോപതിയോൽ മധു–മോദകമോയ �സോമം.
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9. െകോണ്ടുവരോൻ–�സ്തോതോക്കൾക്കുധനവും മറ്റും.

10. മനസ്സുംെവയ്ക്കുക–ഞങ്ങളിൽ തോൽപര്യവും െകോള്ളുക.
11. അജ്ഞോതഗമനൻ–യുദ്ധത്തിൽസത്വരനോയ വീരൻഎന്നുനിഷ്കൃഷ്ടോർത്ഥം.

14. െചന്തീകൂർക്കം–തീ പോറുന്ന കൂർക്കംവലി. ആ മൃഗരൂപെന്റ–�ദവന്മോെര �പടിപ്പി

യ്ക്കോൻ മൃഗരൂപം ധരിച്ച വൃത്രെന്റ.

16. ഋത്വിഗ്യജമോന�രോടു്:
18. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്:
19. �സ്തോതോക്കൾക്കു–സ്കൃതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കുധനം െകോണ്ടുവരും.

20. വൃഷോവ്=ഇന്ദ്രൻ. നിയുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയ–വോയു, തെന്റകുതിരകളോയനിയുത്തുക്കെള

ഒരു യുദ്ധത്തിൽസഹോയിപ്പോൻ ഇന്ദ്രന്നു െകോടുക്കുകയുണ്ടോയി.

21. ഇമ്പം പൂണ്ട്–ഞങ്ങളുെട �സോമം കുടിച്ചു്.
22. പിഴിഞ്ഞതു്–�സോമം. അമ�റത്തോശിച്ചു–ഇന്ദ്രൻ കുടിയ്ക്ക�ട്ട എന്നിച്ഛിച്ചു്. െചല്ലുന്നു–

ഇന്ദ്രെന്റഅടുക്കൽ. ചണ്ടി–ഋജിഷം; ഇതു െവള്ളത്തിെലറികയോണ�ത്ര, പതിവു്.

23. അവഭൃഥം (യോഗോന്തസ്നോനം) വെര ഇന്ദ്രെന യജിയ്ക്കുെമന്നർത്ഥം. �തജസ്സ്–

യജ്ഞോനുഷ്ഠോനജനീതമോയ �തജസ്സ്.

24. ഒപ്പം–ഇന്ദ്ര�നോടുകൂടി. അന്നം–ഹവിസ്സ്. െകോണ്ടുവരെട്ട–ഇന്ദ്രെന.
25. വിഭോവ�സോ–അ�ഗ്ന.
26. യഷ്ടോവി�നോടും മറ്റും: �സ്തോതോക്ക�ള–നിങ്ങൾക്കും തരുെമന്നർത്ഥം.

32. പൂർവോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: രണ്ടുതരത്തിൽ–വൃത്രവധോദിയിൽ ഉഗ്രനോയും, വിശ്വരക്ഷണ

ത്തിൽസൗമ്യനോയും.

34. ഋഭുക്കൾ മൂന്നു�പരിൽ �ജ്യഷ്ഠെന്റയും ഇളയവെന്റയും �പരുക�ള ഇതിലുള്ളൂ; എന്നോൽ
മധ്യമനോയ വിഭ്വോവിെനയും ഗ്രഹിച്ചുെകോള്ളണം. അന്നത്തിന്നോയി–അന്നം കിട്ടോൻ.
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സൂക്തം 94.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ ബിന്ദു�വോ, പൂതദക്ഷ�നോ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തു

ക്കൾ �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’)�പോെല)

ശ്രീ തഴച്ച മരുത്തുക്കളുെട

മോതോവോം �ഗോവന്നത്തിന്നോയ്

പോൽ കുടിപ്പിച്ചീടുന്നു; സംപൂജ്യ

�തർകളും നടത്തിയ്ക്കുന്നു. (1)

തത്സമീപത്തനുഷ്ഠിച്ചീടുന്നു,

വിശ്വ�ദവന്മോർ കർമ്മങ്ങൾ;

സത്സുഖ�ത്തോെട �മവുന്നു, കോഴ്ച–

യ്ക്കിസ്സൂര്യചന്ദ്രന്മോർകളും. (2)

ഞങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രകോരെര�പ്പരു–

മങ്ങിങ്ങു നടെന്ന�പ്പോഴും

പോടിവോഴ്ത്തുന്നുണ്ടി,ന്ദുനീർ നുക–

ർന്നീടോനോ മരുത്തുക്കെള. (3)

�സോമം പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടിതോ: നിജ–

ശ്രീ മിന്നും മരുത്തുക്കളും,

ആവിധംതെന്നയശ്വികളുമി–

തോസ്വദിച്ചരുൾ�വോര�ല്ലോ! (4)

മിത്രവരുണോര്യമോവു�മ,

സ്തുത്യർഹജനയുക്തമോയ്

�നർക്കരിച്ചഥ മൂന്നുപോത്രത്തി–

ലോക്കിയതോസ്വദിയ്ക്കു�മ! (5)

അത്രതെന്നയല്ലി,ന്ദ്രനും ഗവ്യ–

യുക്തമി�സ്സോമമജ്ഞസോ

പ്രോതഃകോലത്തുപോനംെചയ്യുവോൻ

�ഹോതോവു�പോ�ല കോംക്ഷിപ്പൂ! (6)

തണ്ണീർ�പോ�ല വിലങ്ങത്തിൽപ്പോഞ്ഞോ,–

പ്പണ്ഡിതന്മോരോം �ശോഷകർ

എന്നുദ്ഭോസിയ്ക്കും, വോനിങ്ക?–െലന്നു

വെന്നത്തും, ശുദ്ധൗജസ്സുകൾ? (7)

ജോ�ത്യവ ദർശനീയ�തജസ്സു

ചോർത്തിയ �ദവന്മോരോയി,

ഉന്നതരോയ നിങ്ങൾതൻത്രോണ–

െമെന്നനിയ്ക്കിഹ�കവരും? (8)

മന്നി�ന്റെതല്ലോമോർ പരത്തി�യോ,

വിണ്ണിെല �ജ്യോതിർവൃന്ദവും;
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ആമരുത്തുക്കൾ (വെന്ന�ത്തണ�മ,)

�സോമനീരോസ്വദിയ്ക്കുവോൻ! (9)

പുണ്യമോകിെയോ�രോജസ്സു പൂണ്ട

വി�ണ്ണോരോം മരുത്തുക്ക�ള,

തിണ്ണമബ്ഭവോന്മോെരയി�സ്സോമ–

മുണ്ണോനോയ് വിളിയ്ക്കു�ന്നൻഞോൻ. (10)

ഏവരംബര�മദിനികെള–

�ക്കവലമുറപ്പിച്ചു�വോ,

അമ്മോരുതെരത്തിണ്ണമി�സ്സോമ–

മുണ്മോനോയ് വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, ഞോൻ. (11)

വന്മലകളിൽ വോണരുളു�വോ,–

രംബുവർഷകന്മോെര,വർ;

അമ്മോരുതെരത്തിണ്ണമി�സ്സോമ–

മുണ്മോനോയ് വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, ഞോൻ. (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 94.
1. ശ്രീ=സമ്പത്തു്. പോൽ കുടിപ്പിച്ചീന്നു–സ്വപുത്രരോയ മരുത്തുക്കെള. സംപൂജ്യ=

പൂജനീയ; �ഗോവിെന്റ വി�ശഷണം. �തർകളും–മരുത്തുക്കളുെട രഥങ്ങളും.

2. തത്സമീപത്ത്–�ഗോവിെന്റ അടുക്കൽ. വിശ്വ�ദവന്മോർ–എല്ലോ�ദ്ദവന്മോരും, കോഴ്ചയ്ക്കു്–

ജഗൽപ്രകോശനത്തിന്ന്.

3. ഇന്ദുനീർ=�സോമരസം.
4. നിജശ്രീ മിന്നും–സ്വയം വിളങ്ങുന്ന.
5. സ്തുത്യർഹജനയുക്തം=സ്തുത്യരോയ ആളുക�ളോെട, കർമ്മിക�ളോടു് കൂടിയതു്. മൂന്നുപോ

ത്രം–�ദ്രോണകലശം, അധോവനീയം, പൂതഭൃത്തു്. ആക്കിയത്–പകർന്നുെവച്ച �സോമം.

6. �ഹോതോവു�പോെല–�ഹോതോവുപ്രോതഃകോലത്തു�ദവന്മോെരസ്തുതിപ്പോൻകോംക്ഷിയ്ക്കുന്ന

തു�പോെല.

7. �ശോഷകർ–ശത്രുക്കെള �ശോഷിപ്പിയ്ക്കുന്ന (നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന) മരുത്തുക്കൾ. ഉദ്ഭോസിയ്ക്കും–

കോണോയിവരും എന്നർത്ഥം. വെന്നത്തും–നമ്മുെട യജ്ഞത്തിൽ. ശുദ്ധൗജസ്സുകൾ=

വിശുദ്ധബലന്മോർ.

8. ജോ�ത്യവ=പ്രകൃത്യോതെന്ന, �മോടികൂട്ടോെതതെന്ന. ഉന്നതർ–മഹോന്മോർ. ത്രോണം=
രക്ഷ.

9. മന്നി�ന്റതു്–ഭൂമിയിെല ഭൂതജോലം.
10. പുണ്യം=പരിശുദ്ധം. തിണ്ണം=ശീഘ്രം.
11. അംബര�മദിനികെള–വോനൂഴികെള. �കവലം=ഏറ്റവും. മോരുതർ=മരുത്തുക്കൾ

12. അംബുവർഷകർ–മഴെപയ്യുന്നവർ.
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സൂക്തം 95.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ നിരശ്ചീ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (പോന.)

നീെരോഴുക്കിയ�പോതിന്ദ്ര, ഗോഥകൾ

�തരുകോർ�പോെല നിങ്കെല�യ്ക്കോടുന്നു;

സന്നുതി�സവ്യ, നിൻ�നർെക്കോലിെക്കോൾവൂ,

കന്നിെനപ്പോർത്തുതള്ളകൾ �പോല�വ! (1)

ഇന്ദ്ര, നിന്നുെട ചോരത്തണയ�ട്ട,

സന്നുതി�സവ്യ, �സോമം പിഴിഞ്ഞനീർ:

സ്വച്ഛമീയന്നമിന്ദ്ര, ഭുജിയ്ക്ക,നീ;

െവച്ചിരിയ്ക്കും, നിനക്കിെതല്ലോടവും! (2)

ഉണ്ണുകി,ന്ദ്ര മദത്തിനോയ്�സ്സോമനീർ,

വിണ്ണിൽനിന്നു പരുന്തിനോലോഹൃതം:

നിന്തിരുവടിയ�ല്ലോ, ബഹുജന–

സന്തതിയ്ക്കധിനോഥനോം തമ്പുരോൻ! (3)

ഇന്ദ്ര, �കൾക്ക, നീ, നിെന്നപ്പരിചരി–

യ്ക്കുന്നവനോം തിരശ്ചീയുെട വിളി:

ഉത്തമവീര്യ�ഗോയുക്തസമ്പത്തോൽ–

ത്തൃപ്തി നല്കുക; മീെതയ�ല്ലോ ഭവോൻ! (4)

മത്തവിെടയ്ക്കിയറ്റുവോെനത്രയും

പുത്തനോം സ്തവം നിർമ്മിച്ചവന്നിന്ദ്ര,

സിദ്ധമോക്കുക,തീന്ദ്രിയദർശകം

സത്യപുഷ്ടം സനോതനജ്ഞോനം നീ! (5)

�സ്തോത്രശസ്ത്രങ്ങളോെര വളർത്തി�യോ,

വോഴ്ത്തുക, നമ്മളോയിന്ദ്രെനത്തെന്ന;

ആയവെന്റയ�നകമോം വിക്രമ–

മോസ്വോദിപ്പോൻ ഭജിയ്ക്കുയുംെചയ്ക, നോം. (6)

വിദ്രുതമോഗമിപ്പിൻ: സ്തുതിയ്ക്ക, നോം

ശുദ്ധസോമവിശുദ്ധനോമിന്ദ്രെന;

ശുദ്ധശസ്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടും വളർ�ന്നോനു

ശുദ്ധമോം കൂട്ടുനീരിമ്പ�മക�ട്ട! (7)

ശുദ്ധിയോൽശ്ശുദ്ധനോയ നീ വന്നോലും,

ശുദ്ധരോം മരുത്തുക്കെളോെത്തങ്ങളിൽ:

ശുദ്ധനോം ഭവോൻ നല്കിന്ദ്ര, വിത്തവും;

ശൂദ്ധനോം ഭവോൻ �മോദിയ്ക്കു, �സോമത്തോൽ! (8)

ശുദ്ധനോം ഭവോൻ സ്വത്തു നെല്കങ്ങൾക്കു,

ശുദ്ധനോം ഭവോൻ രത്നങ്ങൾകർമ്മിയ്ക്കും;

ശുദ്ധനോം ഭവോൻ മോറ്റെരെക്കോല്ലു�മ;
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ശുദ്ധനോം ഭവോൻ കിട്ടിയ്ക്കുമന്നവും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 95.
1. നീെരോഴുക്കിയ�പോതു്–�സോമം പിഴിഞ്ഞ�പ്പോൾ. ഗോഥകൾ–സ്തുതികൾ. �തരുകോർ

�പോെല–�തരിൽ�ക്കറിയവർ �സ്വോദ്ദിഷ്ടപ്ര�ദശെത്തന്ന�പോെല. കന്നു് = �പക്കുട്ടി.

ഒലിെയ്ക്കോൾവൂ–ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു, സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

2. അന്നം–�സോമം. െവച്ചിരിയ്ക്കും–െവച്ചിട്ടുണ്ടോവും; എന്നോലും, അങ്ങ്ഞങ്ങളുെട �സോമം
തെന്ന ഭുജിയ്ക്കുക.

3. ആഹൃതം=െകോണ്ടുവരെപ്പട്ടതു്; ആഹൃതമോയ �സോമനീർ. സന്തതി=സമൂഹം.
4. തിരശ്ചീയുെട–എെന്റ. നല്കുക–ഞങ്ങൾക്കു്. മീെത–�ദവകളിൽ െവച്ചു �ശ്രഷ്ഠൻ.
5. അതീന്ദ്രിയദർശകം=ഇന്ദ്രിയവിഷയമല്ലോത്തതിെനയും ദർശിക്കുന്നതു്. സത്യപുഷ്ടം=

സത്യംെകോണ്ടു വർദ്ധിച്ചതു്.

6. ഋഷിമോർ തമ്മിൽ പറയുന്നു.
7. ഇന്ദ്രെന വൃത്രോദിവസം മൂലം ബ്രഹ്മഹത്യ ബോധിച്ചു; അതിൽനിന്ന�ദ്ദഹം വി

മുക്തനോയതും, യജ്ഞോർഹനോയിത്തീർന്നതും ഋഷിമോരുെട പരിപോവനസോമ–

ശസ്ത്രങ്ങൾെകോണ്ട�ത്ര. ഈ ഇതിഹോസോംശമോണു്, ശുദ്ധസോമവിശുദ്ധെനന്ന വി�ശ

ഷണത്തോൽ സൂചിയ്ക്കുന്നതു്. വളർ�ന്നോനു–പോപം തീർന്ന ഇന്ദ്രന്ന്. കൂട്ടുനീർ–പോലും

മറ്റും കൂട്ടിയ �സോമം.

8. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ശുദ്ധിയോൽ–ഞങ്ങളുെട ശുദ്ധികർമ്മംമൂലം.
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സൂക്തം 96.

മരുൽപുത്രെന ദ്യുതോന�നോ, തിരശ്ചീ�യോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും വിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ;

ഇന്ദ്രനും മരുത്തുക്കളും ബൃഹസ്പതിയും �ദവത.

ഈഇന്ദ്രന്നു�വണ്ടി ഉഷസ്സുകൾനിത്യം വന്നുതുടങ്ങി; രോത്രികൾ ഒടുവിൽ നല്ല

ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചു; അവിെടയ്ക്കു�വണ്ടി, വിശോലങ്ങളോയഏഴു നദീമോതോക്കൾ മനു

ഷ്യർക്കുസു�ഖന കടക്കോവുന്നവയോയി നിന്നു! (1)
കൂടി�ച്ചർന്ന ഇരുപെത്തോന്നു പർവതസോനുക്കെള തനിെയ വജ്രംെകോണ്ടു

അ�ങ്ങോളം പിളർത്തി: ആ വളർന്ന വൃഷഭൻ െചയ്തവ ഒരു �ദവ�നോ മനുഷ്യ�നോ

സോധിയ്ക്കില്ല! (2)
ഇന്ദ്രെന്റ മുറുെകപ്പിടിച്ച വജ്രംഇരിമ്പോണ്; ഇന്ദ്രെന്റ�കകൾക്കുവളെരയുണ്ടു്,

ബലം. ഇന്ദ്രൻ പുറെപ്പടു�മ്പോൾ തലയും വോയും �ജോലിെചയ്യും; �കൾപ്പോൻ (ആൾ

ക്കോർ) അരികത്തുനില്ക്കും! (3)
എനിയ്ക്കറിയോം: യജ്ഞോർഹരിൽെവച്ചു യജ്ഞോർഹനണ,വിടുന്നു്, എനിയ്ക്കറി

യോം: വീഴോത്തവെരയും വീഴിയ്ക്കുന്നവവോണ,വിടുന്നു്; എനിയ്ക്കറിയോം: ഇന്ദ്ര, �സവ

കർക്കു് ഒരു െകോടിമരമോണ,വിടുന്നു്; എനിയ്ക്കറിയോം: മനുഷ്യർക്ക് അഭീഷ്ടവർഷി

യോണ,വിടുന്നു് ! (4)
ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി അഹിെയ ഹനിപ്പോൻ, കുറുമ്പകറ്റുന്ന വജ്രം തൃക്കയ്യിെലടു

ത്ത�പ്പോൾ, �മഘങ്ങളും ജലങ്ങളും ഇരമ്പി; ബ്രോഹ്മണർ ഇന്ദ്രെന്റ ചുറ്റും കൂടി! (5)
ഇവെയ ഉൽപോദിപ്പിച്ച ഇന്ദ്രെനത്തെന്നനോംസ്തുതിയ്ക്കുക: ജഗെത്തല്ലോം, തനി

യ്ക്കു തോെഴയോണ് നമുക്കു സ്തുതികളോൽ അവിടു�ത്തോടു സഖ്യം െചയ്യോം; നമസ്സുക

ളോൽ വൃഷോവിെനആഭിമുഖ്യെപ്പടുത്തോം! (6)
ഇന്ദ്ര, സഖോക്കളോയിരുന്ന �ദവന്മോെരല്ലോം വൃത്രെന്റ കൂർക്കം മൂലം പോഞ്ഞ്,

അങ്ങെയ െവടിഞ്ഞുവ�ല്ലോ; എന്നോൽ അങ്ങയ്ക്കു മരുത്തുക്ക�ളോടു് സഖ്യമുണ്ടോകെട്ട.

അ�തോ�ട,ഈ�സന്യെത്ത മുഴുവൻഅവിടുന്നു ജയിയ്ക്കും! (7)
അറുപത്തിമൂന്നു മരുത്തുക്കൾ അങ്ങെയ കൂട്ടമിട്ട �ഗോക്കൾ �പോെല ശക്തി

െപ്പടുത്തിയതിനോൽ യജ്ഞോർഹരോയിത്തീർന്നു; ഞങ്ങൾ ആ ഭവോങ്കലണയുന്നു.

ഞങ്ങൾക്കു ധനം തരിക: ഞങ്ങളുംഈഹവിസ്സുെകോണ്ടു ഭവോനു ബലമുണ്ടോക്കോം!

(8)
ഇന്ദ്ര, ഭവോെന്റ തിളങ്ങുന്ന വില്ലിെനയും മരുത്സംഘെത്തയും വജ്രെത്തയും

ആെരതിർക്കും? ഋജീഷിൻ, ആയുധമില്ലോത്ത �ദവ�ദ്വഷികളോയ അസുരന്മോെര നി

ന്തിരുവടി ചക്രംെകോണ്ടു് ആട്ടിപ്പോയിച്ചോലും! (9)
മഹോനും ഉഗ്രനും പ്രവൃദ്ധനുമോയ സുമംഗളെനപ്പറ്റി ഭവോൻ �ഗോവിന്നു�വണ്ടി

നല്ലസ്തുതി െചോല്ലുക–�സ്തോത്രവോഹ്യനോയഇന്ദ്രന്നുവളെരസ്തവങ്ങൾരചിയ്ക്കുക: െവ

ക്കം പുത്രനു ധോരോളം കിട്ടിയ്ക്കെട്ട! (10)
ഉക്ഥവോഹ്യനോയ വിഭൂവിന്നു ഭവോൻ, �തോണിെകോണ്ടു പുഴ കടത്തുന്നതു�പോ

െല, സ്തുതിയയച്ചോലും; തു�ലോം പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവിശ്രുതെന്റ (ധനം) കർമ്മത്തോൽ

പുത്രന്നോയി �കവരുത്തിയോലും. െവക്കം ധോരോളം കിട്ടിയ്ക്കെട്ട! (11)
ഇന്ദ്രൻ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതു ഭവോൻ ഒരുക്കിെവയ്ക്കുക: �ശോഭന �സ്തോത്രെന ഹവി

സ്സുെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കുക. �സ്തോതോ�വ, ഭവോൻ അണിഞ്ഞുെകോൾക–കര�യണ്ടോ;

സ്തുതി �കൾപ്പിയ്ക്കു; െവക്കം ധോരോളം കിട്ടിയ്ക്കെട്ട! (12)
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ദ്രുതസഞ്ചോരിയോയ കൃഷ്ണൻ പതിനോയിരമോളുക�ളോടുകൂടി അംശുമതീതീരത്തു

പോർത്തിരുന്നു: അതറിഞ്ഞു മനുഷ്യ�സ്നഹിയോയ ഇന്ദ്രൻ അട്ടഹോസമിടുന്ന അവ

ങ്കൽ െചെന്നത്തി, െകോലപടകെള െകോെന്നോടുക്കി! (13)
‘അംശുമതീനദിയുെട ഒരു വിപുലമോയ നിഗൂഢസ്ഥലത്തു്, ആകോശെത്തന്ന

�പോെല, നിവസിയ്ക്കുന്ന ദ്രുതസഞ്ചോരിയോയ കൃഷ്ണെന ഞോൻ കെണ്ടത്തി: വൃഷോക്ക

�ള, ഞോൻ നിങ്ങെള �തടുകയോയിരുന്നു; നിങ്ങൾ �പോരിൽ െപോരുതുവിൻ.’! (14)
ദ്രുതസഞ്ചോരി അംശുമതീസമീപത്തു മിന്നിത്തിളങ്ങിെക്കോണ്ടു�ദ്ദഹം തടിപ്പിച്ചു

�പോന്നു. ഇന്ദ്രനോക�ട്ട, ബൃഹസ്പതി�യോെടോന്നിച്ചു്, എതിർെത്തത്തിയ അസുരപ്പട

കെള നിഹനിച്ചു! (15)
അ�ത: നിന്തിരുവടി ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്ന, ശത്രുവില്ലോത്തഏഴു ശത്രുക്കൾക്കു

ശത്രുവോയിത്തീർന്നുവ�ല്ലോ! ഇന്ദ്ര, ഇരുളടഞ്ഞ വോനൂഴികെള അവിടുന്നു കണ്ടുപിടി

ച്ചു; വലിയ �ലോകങ്ങെളആഹ്ലോദിപ്പിച്ചു! (16)
അ�ത: വജ്രിൻ,അവിടുന്നുവജ്രംെകോണ്ടുശുഷ്ണെന്റനിസ്തുല്യമോയബലംകൂസോ

െത നശിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ; അവിടുന്ന് ആയുധങ്ങൾ െകോണ്ടു െകോന്നു. ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു്

ബുദ്ധിെകോണ്ടു �ഗോക്കെള �നടി! (17)
അ�ത: വൃഷോ�വ, അവിടുന്നു മനുഷ്യർക്കു് ഉപദ്രവം �പോക്കി, വളർന്നുവ�ല്ലോ;:

അവിടുന്നു നി�രോധിയ്ക്കെപ്പട്ട നദികെള ഒഴുക്കി; അവിടുന്നു ശത്രുക്കളുെട കയ്യിലോയി

രുന്ന തണ്ണീരുകെള െവന്നടക്കി! (18)
�സോമം പിഴിഞ്ഞോൽ വിളിയോടുന്ന �ശോഭനപ്രജ്ഞൻ, ആ�രോ; അനിർവ്വോര്യ

�ക്രോധനും,അഹസ്സു�പോെലധനവോനും,ആ�രോ;അർഒറ്റയ്ക്കു �നതോവിങ്കൽകർമ്മം

നടത്തു�മോ; ആ വൃത്രഘ്നെന പരോസ്കന്ദി എന്നുപറഞ്ഞുവരുന്നു! (19)
ആ വൃത്രഘ്നനോയ ഇന്ദ്രൻ മനുഷ്യെര �പോറ്റി�പ്പോരുന്നു. ആ ആഹ്വോതവ്യെന

നോം വഴി�പോെല സ്തുതിച്ചു വിളിയ്ക്കുക: ആ മഘവോവു നെമ്മ സംരക്ഷിയ്ക്കും; കൂട്ടിപ്പറ

യും; അ�ദ്ദഹം യ�ശോജനകമോയഅന്നം തരും! (20)
ഋഭൂക്കെളോടുകൂടി �മവുന്നവൃത്രഘ്നനോയഇന്ദ്രൻ, പിറന്ന�പ്പോൾത്ത�ന്നഅഹ്വോ

തവ്യനോയിത്തീർന്നു–മനുഷ്യഹിതങ്ങളോയ വളെരക്കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യുന്നതിനോൽ,

കുടിയ്ക്കെപ്പട്ട�സോമം�പോെല, സഖോക്കൾക്കു്ആഹ്വോതവ്യനോയിത്തീർന്നു! (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 96.
1. ഒടുവിൽ–അന്തിമയോമത്തിൽ. നല്ല ശബ്ദം–മനുഷ്യോദികളുെട. ഇെതോെക്ക ഇന്ദ്രശോ

സനത്തോലോെണന്നർത്ഥം.

2. വൃഷഭൻ=വൃഷോവ്.
3. പുറെപ്പടു�മ്പോൾ–യുദ്ധത്തിന്ന്. തലയുെട �ജോലി–െതോപ്പിെവയ്ക്കുലും മറ്റും, വോയയുെട

�ജോലി–ആജ്ഞനല്കൽ, �കൾപ്പോൻ–ആജ്ഞ�കട്ടനുഷ്ഠിപ്പോൻ.

4. വീഴോത്തവെരയും–സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠരോയ വീരന്മോെര�പ്പോലും. �സവകർക്ക്–ഭടന്മോർക്കു്.

5. അഹി–അസുരൻ. കുറുമ്പകറ്റുന്ന–ശത്രുക്കളുെട. ഒടുവിെല വോക്യം പ�രോക്ഷം: ചുറ്റും
കൂടി–പരിചരിച്ചു.

6. �സ്തോതോക്കൾ തമ്മിൽ: ഇവ–ചരോചരങ്ങൾ നമസ്സുകൾ=നമസ്കോരങ്ങൾ, ഹവിസ്സു

കൾ.
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7. പോഞ്ഞു്–�പടി�ച്ചോടി. ഈ�സന്യെത്ത–ശത്രു�സനെയ.

9. ചക്രം–ചക്രരൂപമോയ വജ്രം.
10. �സ്തോതോവി�നോട്: സുമംഗളൻ–ഇന്ദ്രൻ. �ഗോവിന്നു�വണ്ടി–ഇരുകോൽ-നോല്കോലിനന്മയ്ക്കോയി.

വളെര–ബഹുധം. കിട്ടിയ്ക്കെട്ട–ഇന്ദ്രൻ.

11. കടത്തുന്നതു�പോെല–നോവികൻ പഥികെന കടത്തിയയയ്ക്കുന്നതു �പോെല. കർമ്മം–

സ്തുതി.

12. ഋത്വിക്കി�നോടു്: അണിഞ്ഞുെകോൾക–ആഭരണങ്ങൾ. കര�യണ്ടോ–സ്വന്തം ദോരിദ്ര്യ

�മോർത്തു ദുഃഖി�യ്ക്കണ്ട. �കൾപ്പിയ്ക്ക–ഇന്ദ്രെന.

13. കൃഷ്ണൻ–ഒരസുരൻ. അംശുമതി–ഒരു നദി. െകോലപടകൾ–കൃഷ്ണെന്റ ഹിംസക�സ
ന്യങ്ങൾ.

14. ഇന്ദ്രൻ മരുത്തുക്ക�ളോടു്: വൃഷോക്ക�ള. െപോരുതുവിൻ–കൃഷ്ണ�നോട്.

15. ദ്രുതസഞ്ചോരി–കൃഷ്ണോസുരൻ തടിപ്പിച്ചു�പോന്നു. �പോഷകോഹോരങ്ങളോൽ.
16. ശത്രുവില്ലോത്ത–അത്ര പ്രബലന്മോരോയ. ഏഴു ശത്രുക്കൾ–കൃഷ്ണൻ, വൃത്രൻ മുതലോയ

വർ.

17. െകോന്നു–ശുഷ്ണെന.
19. പ�രോക്ഷം: അഹസ്സു�പോെല–പകൽസ്സമയത്തോണ�ല്ലോ,ആളുകൾധനമോർജ്ജിയ്ക്കുക.

പരോസ്കന്ദി–ശത്രുക്കെളആക്രമിയ്ക്കുന്നവൻ.

21. �സോമം�പോെല–�ദവന്മോർക്കു് ആഹ്വോതവ്യമോണ�ല്ലോ, �സോമം, സഖോക്കൾക്കു്–
ഋത്വക്കുകൾക്കു്.
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സൂക്തം 97.

കശ്യപപുത്രൻ �രഭൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും അതിജഗതിയും ഉപരിഷ്ടോൽ ബൃഹതിയും

ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, വിണ്ണിൽ വോഴുന്ന ഭവോൻ അസുരന്മോരിൽ നിന്നു �ഭോഗ്യങ്ങൾ െകോണ്ടു

�പോന്നിട്ടുണ്ട�ല്ലോ; മഘവോ�വ, അവെകോണ്ടു �സ്തോതോവി�നയും, അങ്ങയ്ക്ക് ദർഭ വിരി

ച്ചവെരയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുയോലും! (1)
ഇന്ദ്ര, അശ്വങ്ങളും �പക്കളുമോക്കുന്ന അനശ്വരസമ്പത്തു് അങ്ങയുെട പക്ക

ലുണ്ട�ല്ലോ; അതു, ആ പിഴിഞ്ഞു ദക്ഷിണെകോടുക്കുന്ന യഷ്ടോവിങ്കൽ െവച്ചോലും–

ലുബ്ധങ്കലരുതു് ! (2)
ഇന്ദ്ര, യോെതോരുവൻ �ദവന്മോരിൽ ഭക്തിയില്ലോെതയും കർമ്മം െചയ്യോെതയും

സ്വപ്നം കണ്ടുെകോണ്ടുറങ്ങുന്നു�വോ, അവെന്റ �പോഷണീയമോയ ധനം അവെന്റ നട

പ്പുെകോണ്ടുത�ന്ന നശിച്ചു�പോകെട്ട; പിന്നീട് അവെന നിന്തിരുവടി മറയെത്തങ്ങോ

നും ഇരുത്തിയോലും! (3)
ശക്ര, ഭവോൻ അകലത്തോയിരിയ്ക്കോം; വൃത്രഹന്തോ�വ, അരികത്തോയിരിയ്ക്കോം;

ഇന്ദ്ര അവിെടനിന്നു ഭവോെന, �സോമം പിഴിഞ്ഞവൻ വിണ്ണി�ലയ്ക്കു �പോകുന്ന, ഹരി

കൾ �പോലുള്ള �സ്തോത്രങ്ങളോൽ ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടു�പോരുന്നു! (4)
വൃത്രഹന്തോ�വ, നിന്തിരുവടി സ്വർഗ്ഗത്തിെല �രോചനത്തിലോയിരിയ്ക്കോം; സമുദ്ര

ത്തിെലോ�രടത്തോയിരിയ്ക്കോം; ഭൂമിയിെലങ്ങോനുമോയിരിയ്ക്കോം; അന്തരിക്ഷത്തിലോയിരി

യ്ക്കോം. അവിെടനിന്നു് ഇെങ്ങഴുന്നള്ളിയോലും! (5)
ബലരക്ഷക, �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നവ�ന, ഇന്ദ്ര, �സോമം പിഴിഞ്ഞഞങ്ങെള ആ

നിന്തിരുവടി നിഷ്കപടമോയ അന്നം െകോണ്ടും, വിപുലമോയ ധനംെകോണ്ടും ഇമ്പെപ്പ

ടുത്തിയോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു് ഞങ്ങെള �കവിടരു�ത: ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒപ്പം മത്ത

ടിയ്ക്കുക. ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നോണു്, ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷിതോവ്; ബന്ധുവും അവിടുന്നുതെന്ന

ഇന്ദ്രഞങ്ങെള�കവിടരു�ത! (7)
ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പിഴിഞ്ഞതിനോൽ, അവിടുന്നു് മധുനുകരോനിരുന്നോലും;

മഘമോ�വ, ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പിഴിഞ്ഞതിനോൽ, അവിടുന്നു �സ്തോതോവിനു

വലിയ രക്ഷനൽകിയോലും! (8)
വജ്രിൻ, അവിടു�ത്തോടടുക്കില്ല, �ദവകൾ–മനുഷ്യരുമില്ല: എല്ലോജ്ജീവികെള

യും അവിടുന്നു െകല്പോൽ കീഴടക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു; അവിടു�ത്തോടടുക്കില്ല, �ദവകൾ! (9)
പടകെളെയല്ലോം കീഴമർത്തുന്ന �നതോവിെന–കർമ്മത്തിെന്റ മികവും, കന

ത്ത െകല്പും, ഓജസ്സും, വളർച്ചയും, െവമ്പലുമിയന്ന നിഹന്തോവോയ ഇന്ദ്രെന–

(ആളുകൾ) ധനത്തിന്നു് ഉ�ത്തജിപ്പിച്ചു; െവളിച്ചത്തിന്നുദിപ്പിച്ചു! (10)
ഇന്ദ്രെന�രഭന്മോർ �സോമപോനത്തിനുവഴി�പോെലസ്തുതിച്ചു : വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെപ്പടു

�മ്പോൾ, കർമ്മവോനോയഈസ്വർഗ്ഗെപ്പരുമോൾ കരു�ത്തോടും മരുത്തുക്ക�ളോടും �ച

രുന്നു. (11)
ഉരുൾച്ചുറ്റിെനകണ്ടോൽനമസ്കരിയ്ക്കുന്നു: ആടിെന �മധോവികൾപുകഴ്ത്തുന്നു. �ദ്രോ

ഹിയ്ക്കോത്ത �ശോഭന�തജസ്കരോയ നിങ്ങൾ സത്വരം തൃെച്ചവിയിൽ മന്ത്രം െചോല്ലു

വിൻ! (12)
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ആ ഇന്ദ്രെന–ഉഗ്രനും, യഥോർത്ഥബലനും അനിവോര്യനുമോയ മഘവോവിെന

–ഞോൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിയ്ക്കുന്നു: പരമപൂജ്യനോയ യജ്ഞോർഹൻ സ്തുതികളോൽ

ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിയെട്ട; വജ്രി നമുക്കു ധനത്തിനു നല്ല വഴിെയല്ലോം െവട്ടെട്ട! (13)
ഇന്ദ്ര, െകല്പുംകഴിവു�മറിയവ�ന,അങ്ങയ്ക്കറിയോം,ഈപുരികൾബലംെകോണ്ടു

മുടിയ്ക്കോൻ. വജ്രിൻ, സർവഭൂവനങ്ങളും വോനൂഴികളും ഭവോെന�പ്പടിച്ചു് വിറെകോള്ളു

ന്നു! (14)
ഇന്ദ്ര, ശൂര, നോനോരൂപ, ഭവോെന്റ ആ സത്യം എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കെട്ട: വജ്രിൻ,

അവിടുന്നുബഹുപോപങ്ങൾ, പുഴ�പോെല കടത്തിയോലും. ഇന്ദ്ര, തമ്പുരോ�ന, അവിടു

ന്നുഞങ്ങൾക്കുസ്പൃഹണീയമോയ വിവിധസമ്പത്തു് എന്നുതന്നരുളും! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 97.
1. ദർഭ വിരിച്ചവർ–യജമോനർ.
3. നടപ്പു്–അമോർഗ്ഗ സഞ്ചോരം.
4. �സോമവോൻ �സ്തോത്രം സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കയയ്ക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി വെന്നത്തോൻ.

10. െവമ്പൽ–ശത്രുവധത്വര. നിഹന്തോവു്—�വരിഘ്നൻ. െവളിച്ചത്തിന്നുദിപ്പിച്ചു എന്നതു്

ഇന്ദ്രെന്റസൂര്യോത്മത്മകത്വെത്ത വ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

11. �രഭന്മോർ–കശ്യപപുത്രന്മോർ കരു�ത്തോടും–സ്തുതിയോൽ ബലവും മരുത്തുക്കളോൽ

രക്ഷയും �നടുന്നുഎന്നുസോരം.

12. ഉരുൾച്ചുറ്റിെന–�തരിെന്റ ഉരുൾച്ചുറ്റ് ഏർക്കോലുകളിെലല്ലോം വ്യോപിച്ചിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു
�പോെല സർവവ്യോപ്തനോയിരിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രെന, ആദിെന–�മധോതിഥിെയ സ്വർഗ്ഗത്തി

െലയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോകോൻ ആടിെന്റ രൂപം ധരിച്ച ഇന്ദ്രെന. ബോക്കി �സ്തോതോക്ക�ളോടു്

യജമോനവോക്യം: �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത–ഉപകോരപരരോയ, തൃെച്ചവിയിൽ–ഇന്ദ്രെന്റ കർണ്ണ

ത്തിൽ.

13. സ്തുതികളോൽ–നമ്മുെട.
14. പുരികൾ–ശംബരെന്റ നഗരികൾ.

ആറോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: ആറോംഅഷ്ടകം
ഏഴോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 8 അനുവോകം 10



566 ഋ�ഗ്വദം [അ. 6: അ. 7]

സൂക്തം 98.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ നൃ�മധൻ ഋഷി; ഉഷ്ണിക്കും കകുപ്പും പുരഉഷ്ണിക്കും ചന്ദസ്സുകൾ;

ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

�മധോവിയും, മഹോനും, ധർമ്മകർത്തോവും, വിദ്വോനും, �സ്തോത്രതൽപരനുമോയ

ഇന്ദ്രന്നുബൃഹത്സോമം പോടുവിൻ! (1)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു കീഴമർത്തുന്നവനോണു്; അവിടുന്നു് സൂര്യെന ഉദ്ഭോസിപ്പിച്ചു.

വിശ്വകർമ്മോവും, വിശ്വ�ദവനും മഹോനുമോണ,വിടുന്നു് ! (2)
ഇന്ദ്രഅവിടുന്നു് �തജസ്സിനോൽ, സൂര്യപ്രകോശകമോയ സ്വർഗ്ഗെത്ത വിളങ്ങിച്ചും

െകോെണ്ടഴുന്നള്ളി; �ദവന്മോർ ഭവോെന്റസഖ്യത്തിന്നുഴറി. (3)
ഇന്ദ്ര, പ്രിയനും, മഹോന്മോെര ജയിയ്ക്കുന്നവനും, പിടിയിൽെപ്പടോത്തവനും, ഒരു

പർവ്വതം�പോെല എമ്പോടും വിശോലനും, വിൺെപരുമോളുമോയ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങ

ളിൽ വന്നോലും! (4)
സത്യസ്വരൂപ, �സോമപോയിൻ, അവിടുന്നു് വോനൂഴികൾ രണ്ടി�നയും കീഴടക്കി

യിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ; ഇന്ദ്ര, ആ നിന്തിരുവടി പിഴിയുന്നവെന തഴപ്പിയ്ക്കുന്നവനും, വിൺ

െപരുമോളുമോകുന്നു! (5)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് വളെരപ്പുരികൾ പിളർത്തിയിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ; ദസ്യുഹന്തോവും, മനു

ഷ്യവർദ്ധകനും, വിൺെപരുമോളുമോണ,വിടുന്നു് ! (6)
ഇന്ദ്ര, സ്തുതി�സവ്യ, ഞങ്ങൾ വലിയ �സ്തോത്രങ്ങൾ ഭവോങ്കൽ വീഴ്ത്തുന്നു: െവള്ള

ത്തിലൂ�ട �പോകുന്നവർ െവള്ളം �കോരിയൂക്കുന്നതു�പോെല. (7)
വജ്രിൻ, ശൂര, െവള്ളം �വണ്ടുന്നനിലെത്തനദികെളന്ന�പോെല, വളർന്നവൻ

തെന്നയോയ ഭവോെന �സ്തോത്രങ്ങൾ നോളിൽ നോളിൽ വളർത്തുന്നു! (8)
ഗമനശീലനോയ ഇന്ദ്രെന്റ െപരുംനുകമുള്ള െപരും�തരിൽ, �കവലം വോക്കു

െകോണ്ടുപൂട്ടോവുന്ന രണ്ടുപള്ളിക്കുതിരകെള (�സ്തോതോക്കൾ) സ്തുതിയോൽ പൂട്ടുന്നു!(9)
ഇന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ, ശരിയ്ക്കു കോണുന്നവ�ന, പടകെള കീഴമർത്തുന്ന വീരനോയ

നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു് ബലവും ധനവും െകോണ്ടുവന്നോലും! (10)
വ�സോ,അങ്ങ്ഞങ്ങൾക്കച്ഛനോണു്; ശതക്ര�തോ,അങ്ങ്അമ്മയുമോണു്. അതി

നോൽഞങ്ങൾഅങ്ങയുെട സുഖം യോചിയ്കന്നു. (11)
ബലവോ�ന, പുരുഹൂത, ശതക്ര�തോ, െകല്പിച്ഛിയ്ക്കുന്ന ഭവോെനഞോൻ പുകഴ്ത്തുന്നു;

ഭവോൻഞങ്ങൾക്കുനല്ല വീര്യമുള്ള (ധനം)കല്പിച്ചുതന്നോലും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 98.
1. ഉദ്ഗോതോക്ക�ളോട്:
3. സൂര്യപ്രകോശക ം =സൂര്യെന െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്.

5. പിഴിയുന്നവെന–�സോമം പിഴിയുന്ന യജമോനെന.

7. �കോരിയൂക്കുന്നതു�പോെല–കളിയോയി സമീപസ്ഥരിൽ.

12. െകല്പ്–സ്തുതിജന്യമോയ ബലം.
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സൂക്തം 99.

നൃ�മധൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും, ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

(പോന)

തന്നുവ�ല്ലോ,കുടിപ്പോൻ നിനക്കിന്നു–

മിന്നെലയുെമോരുക്കിയ �നതോക്കൾ:

ഇന്ദ്ര, �കളി,ഹ �സ്തോത്രങ്ങളബ്ഭവോൻ;

വന്നു�ചരുക, വജ്രവൻ, �ഗഹത്തിൽ! (1)

ഇന്ദ്ര, ഹര്യശ്വ, �സവകർ നിങ്കെല–

ത്തുന്നു; നീ മദം െകോൾെക,ങ്ങളർത്ഥിപ്പൂ:

സ്തുത്യമോമുപമോനോന്നമോക, �ത

നുത്യവോപ്യ, സുഹ�നോ, പിഴിഞ്ഞനീർ! (2)

അർക്കെനക്കിരണങ്ങൽ�പോ�ല നി�ഷ–

വിയ്ക്കുവി,നിന്ദ്രവിത്തെത്തെയോെക്കയും:

ശക്തിമോൻ ജനി�ച്ചോർക്കും ജനി�പ്പോർക്കും

െവയ്ക്കു,മർത്ഥം; ലഭിയ്ക്ക, നോം തദ്ഭോഗം. (3)

വോഴ്ത്തുക, പൂതദോനനോം ശ്രീദെന:–

ച്ചോർത്തു,മിന്ദ്രെന്റ ദോനങ്ങൾ നന്മെയ;

തട്ടുകില്ലി,സ്സപര്യോകരനുെട–

യിഷ്ടമദ്ദോന�ചോദിതമോനസൻ! (4)

�പോർക്കളങ്ങളിലിന്ദ്ര, രിപുഘ്ന, നീ

ബോക്കിെവയ്ക്കോതമർത്തും, പടകെള;

നീക്കു,മുണ്ടോക്കിെവയ്ക്ക,മമംഗളം;

തീർക്കു,മോെരയും; �ദ്രോഹിെയ �ദ്രോഹിയ്ക്കും! (5)

നിൻതരസ്സിടി�പ്പോെന വോനൂഴികൾ

പിന്തുടരു�മ, കുഞ്ഞിെനത്തോയ്  �പോെല;

ഇന്ദ്ര,വൃത്രെനെക്കോന്ന നിൻ �ക്രോധത്തി-

െലോെന്നോഴിയോതുഴന്നു�പോം, മോറ്റലർ! (6)

നിർജ്ജരനന,ധീന,�നോടിയ്ക്കു�വോ,–

നുജ്ജവഗതൻ, �ജതോ,വഹിംസിതൻ–

അജ്ജലവർദ്ധനോനോം രഥീന്ദ്രെന–

സ്സജ്ജനോക്കുവിൻ, രക്ഷയ്ക്കിഹ നിങ്ങൾ! (7)

സംസ്കൃതോഹിതൻ, സോധോരണൻ, സ്വയം

സംസ്കൃതൻ, ശതരക്ഷകൻ, ശതക്രതു,

വന്നിധി െവച്ച വിത്തദൻ, ശക്തിജ–

നിന്ദ്രെന ത്രോണനോർത്ഥം വിളിയ്ക്ക, നോം! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 99.
1. കുടിപ്പോൻ–�സോമ. �സ്തോത്രങ്ങൾ–ഞങ്ങളുെട.
2. ഉപമോനോന്നമോക=ഉപമോനഭൂതമോയ ആഹോരമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട. നുത്യവോപ്യ=

സ്തുതിപ്രോപ്യ.

3. സ്വജനങ്ങ�ളോടു്: നി�ഷധിയ്ക്കുവിൻ=ഭജിയ്ക്കുവിൻ. ശക്തിമോൻ–ഇന്ദ്രൻ. അർത്ഥം=

ധനം. െവയ്ക്കും–വിഭജിച്ചുെകോടുക്കോൻ. തദ്ഭോഗം അതിെന്റ പങ്കു്. നോം ലഭിയ്ക്ക–

�നടുമോറോകണം; നമുക്കു് കിട്ടെട്ട.

4. �സ്തോതോവി�നോടു്: ശ്രീദെന–ധനപ്രദനോയ ഇന്ദ്രെന. നന്മെയ ചോർത്തും–�ശ്രയസ്സുള

വോക്കും. തട്ടുകില്ല=തള്ളില്ല. സപര്യോകരൻ–പരിചരിയ്ക്കുന്നവൻ. ദോന�ചോദിതമോന

സൻ=മനസ്സിെന ദോനത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ, ദോന ശീലൻ. �സവകന്നു് അഭീഷ്ടം

നല്കുകതെന്ന െചയ്യും.

5. �ദവകൾക്കു് അമംഗളം നീക്കും; അസുരർക്കു് അമംഗളം ഉണ്ടോക്കിെവയ്ക്കം. ആെരയും,
ഏെതോരു ശത്രുവിെനയും തീർക്കും=നശിപ്പിയ്ക്കും.

6. തരസ്സ്=ബലം. ഇടി�പ്പോന–എതിരോളിെയ. പിന്തുടരും–പിന്നോെല െചന്നു ശിക്ഷി

യ്ക്കും; ഉപമ പിന്തുടരലിനു മോത്രമോണു്.

7. സ്വജനങ്ങ�ളോടു്: അനധീനൻ–ആരുെടയും വരുതിയിലല്ലോത്തവൻ. ഓടിയ്ക്കു�വോൻ

–ശത്രുക്കെള ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുന്നവൻ. ഉജ്ജവഗതൻ=സ�വഗഗമനൻ. രഥീന്ദ്രെന–

മഹോരഥനോയ ഇന്ദ്രെന. നമ്മുെട രക്ഷയ്ക്കുസജ്ജനോക്കുവിൻ–ഒരുങ്ങിയ്ക്കുവിൻ.

8. സംസ്കൃതോഹിതൻ=അഹിതെര (ശത്രുക്കെള) സംസ്കരിച്ചവൻ, കുഴിച്ചിട്ടവൻ: ശത്രുമോ
രകൻ. സോധോരണൻ=സർവസമോനൻ. സംസ്കൃതൻ–ലബ്ധസംസ്കോരൻ. െവച്ച–

മറവിൽ സൂക്ഷിച്ച. ശക്തിജൻ=ബ�ലോല്പന്നൻ. ത്രോണനോർത്ഥം=രക്ഷയ്ക്കു്.
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സൂക്തം 100.

ഭൃഗു�ഗോത്രൻ �നമൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ

�ദവത.

ഇന്ദ്ര, ഞോനിതോ, പുത്ര�നോടുകൂടി ഭവോെന്റ മുമ്പിൽ നടെകോള്ളുന്നു: �ദവക

െളോെക്ക എെന്റ പിന്നോെല വരും: അവിടുന്നു് എനിയ്ക്കു പങ്കു കരുതുന്നുെണ്ടങ്കിൽ,

എ�ന്നോടുകൂടി പൗരുഷം കോണിച്ചോലും! (1)
അവിെടയ്ക്കുമ�റത്തിനു മധു ഞോൻ മു�മ്പ െവയ്ക്കുന്നു: �സവ്യമോയ പിഴിഞ്ഞ

�സോമം ഭവോനിൽ െവയ്ക്കെപ്പടെട്ട. അവിടുന്നു സഖോവോയി എെന്റ വലത്തു നില്ക്കുക:

എന്നോൽ, നമുക്കു വളെരശ്ശത്രുക്കെള വധിയ്ക്കോം! (2)
പടയ്ക്കു പുറെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്നു–സത്യമോെണങ്കിൽ–സത്യമോയ �സ്തോ

ത്രം സംഭരിയ്ക്കുവിൻ! ഇന്ദ്രെനെന്നോരോളിെല്ലന്നു് �നമൻതെന്ന വോദിയ്ക്കുന്നു: ആർ

കണ്ടു, അ�ദ്ദഹെത്ത? ആെര നോം സ്തുതിയ്ക്കും? (3)
‘ഇതോ, ഞോനുണ്ടു്: �സ്തോതോ�വ, ഇവിെട എെന്ന �നോക്കൂ. ഞോൻ മഹത്ത്വം

െകോണ്ടു ഭുവനെമല്ലോം കീഴടക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു: യ�ജ്ഞോപ�ദഷ്ടോക്കൾ എെന്ന വളർ

ത്തുന്നു. ആദരവുള്ളഞോൻഅരോതികെള പിളർത്തി�പ്പോരുന്നു. (4)
യജ്ഞകോമന്മോർഅന്തരിക്ഷത്തിെന്റ മുകളിൽതനി�യഇരിയ്ക്കുന്നഎങ്കൽ�ക

റിയോൽ, എെന്റ മനസ്സു് ഹൃദയ�ത്തോടു പറയും:– ‘കുഞ്ഞുങ്ങ�ളോടുകൂടിയ സഖോക്കൾ

നിലവിളിയ്ക്കുന്നു!’ (5)
മഘവോ�വ, ഇന്ദ്ര, സവനങ്ങളിൽ പിഴിഞ്ഞവന്നു നിന്തിരുവടി െചയ്തിട്ടുള്ളെത

ല്ലോം വർണ്ണനീയമോകുന്നു: പരോവോെന്റ െപരിെകക്കൂട്ടിെവച്ചിരുന്ന ധനം ഭവോൻ ശര

ഭെനന്ന ഋഷിയ്ക്കു തുറന്നുെകോടുത്തുവ�ല്ലോ! (6)
യോവെനോരുത്തൻ കിട�ന്നോടിയിരുന്നു�വോ, യോവെനോരുത്തൻ വിടോെത നി

ങ്ങെളവളഞ്ഞിരുന്നു�വോ,ആവൃത്രെന്റമർമ്മത്ത്ഇന്ദ്രൻവജ്രംആെഞ്ഞറിഞ്ഞു!(7)
ഗരുഡൻ മ�നോ�വഗത്തിൽ നടെകോണ്ടു്, ഇരിമ്പുപുരി കടന്നു്, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

െചന്നു്, വജ്രധരന്നു �സോമം െകോണ്ടുവന്നു! (8)
യോെതോന്നുസമുദ്രത്തിെന്റ അടിയിൽ ജലോവൃതമോയിരുന്നു�വോ, ആ വജ്രത്തി

ന്നുയുദ്ധത്തിെല മുന്നണിക്കോർ ബലിയർപ്പിയ്ക്കുന്നു! (9)
�ദവന്മോെര ഇമ്പെപ്പടുത്തുന്ന �ദവിയോയ വോക്കു് എെന്തോെക്ക�യോ �പശി

െക്കോണ്ടിരുന്നു, നോലിടത്തും അന്നജനകങ്ങളോയ തണ്ണീരുകൾ തൂകുന്നു; എവിെട

�പ്പോയി, അവളുെട �മന്മ! (10)
യോെതോരു �ദവിയോയ വോക്കിെന �ദവകൾ ഉൽപോദിപ്പിച്ചു�വോ, അതിെന

എല്ലോ പ്രോണികളും െചോല്ലി�പ്പോരുന്നു; ആ വോക്കുഞങ്ങെള അഹ്ലോദിപ്പിച്ചുെകോണ്ട്,

അന്നവും രസവും ചുരത്തുന്ന ഒരു പയ്യോയി, വഴി�പോെല സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടു, ഞങ്ങളിെല

ത്തെട്ട! (11)
സ�ഖ, വി�ഷ്ണോ, ഭവോൻഅത്യന്തം വിക്രമിച്ചോലും; �ദ്യോ�വ, നീ വജ്രത്തിന്നുപോ

യുവോൻ ഇടം െകോടുക്കുക. നമുക്കിരുവർക്കും കൂടി വൃത്രെനെക്കോല്ലോം, നദികെള വി

ടുവിയ്ക്കോം; വിട്ടയയ്ക്കെപ്പട്ട ഇവ വരുതിയിൽ നടെകോള്ളെട്ട! (12)



570 ഋ�ഗ്വദം [അ. 6: അ. 7]

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 100.
1. നടെകോള്ളുന്നു–ശത്രുക്കെള ആക്രമിപ്പോൻ �പോകുന്നു. പങ്കു കരുതുന്നുെണ്ടങ്കിൽ–

ശത്രുധനത്തിൽ ഒരംശം തരോൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ.

2. മധു–മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോമം. ഭവോനിൽ–ഭവോെന്റ ഉള്ളിൽ.

3. സ്വന്തംആളുക�ളോടു്: സത്യമോെണങ്കിൽ–ഇന്ദ്രൻ ഉെണ്ടന്നതു �നരോണങ്കിൽ. �നമൻ
–ഞോൻ.

4. �നമെന്റ വോദം �കട്ടിട്ടു് ഇന്ദ്രൻ തത്സമീപത്തിൽ വെന്നത്തി, പറയുന്നു: വളർത്തുന്നു–

സ്തുതികളോൽ. ആദരവു്–ജഗദ്രക്ഷണത്തിൽ. അരോതികൾ=ശത്രുക്കൾ.

5. എങ്കിൽ �കറിയോൽ–എെന്നപ്രോപിച്ചോൽ. കുഞ്ഞുങ്ങ�ളോടുകൂടിയ സഖോക്കൾ നിലവി

ളിയ്ക്കുന്നതു, �കണ�പക്ഷിയ്ക്കുന്നതു, ഞോനറിയും–അവരുെട ദുഃഖം ഞോൻ തീർക്കും.

6. ഇന്ദ്രെനഅരികത്തുകണ്ടിട്ടുസന്തുഷ്ടനോയഋഷിഇന്ദ്രെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: പരോവോൻ–ഒരു

ശത്രു.

7. നിങ്ങെള—�ദവന്മോ�ര.
9. ബലിയർപ്പിയ്ക്കുന്നു–ഇരയോയിത്തീരുന്നു.

10. �ദവിയോയ=വിളങ്ങുന്ന. വോക്കു–മോധ്യമികവോക്ക്. ഇടിെവട്ടും മഴയുമോണു്, ഈ ഋക്കി

െല പ്രതിപോദ്യം. എവിെട�പ്പോയി–വർഷോനന്തരം അവളുെട �മന്മ കോണെപ്പടുന്നില്ല.

12. നമുക്കിരുവർക്കുംകൂടി–വിഷ്ണുവിന്നും ഇന്ദ്രന്നും കൂടി.



[മ. 8: അ. 10: സൂ. 101] ആറോം അഷ്ടകം 571

സൂക്തം 101.

ഭൃഗു�ഗോത്രൻ ജമദഗ്നി ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഗോയത്രിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും

ഛന്ദസ്സുകൾ; മിത്രോവരുണന്മോരും ആദിത്യരും അശ്വികളും വോയുവും സൂര്യനും ഉഷ

സ്സും പവമോനനും �ഗോവും �ദവതകൾ.

ആർഹവിർദ്ദോതോവിന്നുചിെക്കന്നു്അഭീഷ്ടംസോധിപ്പോൻ മിത്രോവരുണന്മോെര

അഭിമുഖീകരിയ്ക്കു�മോ, ആ മനുഷ്യൻ സത്യമോയും, യജ്ഞത്തിന്നു് ഇപ്രകോരം (ഹവി

സ്സ് ) ഒരുക്കിെവയ്ക്കും. (1)
വളർന്ന െകല്പും, പരന്ന കോഴ്ചയും, ഉയർന്ന വിജ്ഞോനവുമുള്ള, �നതോക്കളോയ

ആ ഇരുതമ്പുരോന്മോർ, ഇരു�കകെളന്ന�പോെല, സൂര്യരശ്മിക�ളോടുകൂടി കർമ്മങ്ങ

ളി�ലർെപ്പടുന്നു! (2)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങെളഅഭിഗമിയ്ക്കുന്നയോത്രക്കോരൻ (�ദവ) ദൂതനും, ശി

രസ്സിൽെപ്പോന്നണിഞ്ഞവനും, സമ്പത്തിെലത്തുന്നവനുമോയിത്തീരും! (3)
�ചോദിപ്പോ�നോ, സംസോരിപ്പോ�നോ വീണ്ടും വീണ്ടും �ഹോമിപ്പോ�നോ ആെരോരു

ങ്ങില്ല�യോ, അവെന്റ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു ഞങ്ങെള ഇന്നു നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കണം–

ഇരു�കകളിൽനിന്നുംഞങ്ങെള നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കണം. (4)
�ഹ, യജ്ഞധന, മിത്രവരുണോര്യമോക്കളോകുന്ന തമ്പുരോക്കന്മോെരക്കുറിച്ചു

ഭവോൻ �സവ�നോചിതവും പ്രീതിജനകവുമോയ �സ്തോത്രം െപരിെകപ്പോടുക! (5)
അവർമൂവരുെടഏകപുത്രെന–അരുണവർണ്ണനോയവസുവിെന–ജയത്തിന്ന

യയ്ക്കുന്നു; ആ അഹിംസിതരോയ അമൃതന്മോർ മർത്ത്യരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങൾ �നോക്കി

ക്കോണുന്നു! (6)
നോസത്യന്മോ�ര, നിങ്ങളിരുവരുെമോന്നിച്ചു്, എെന്റ ഉജ്ജ്വല�സ്തോത്രങ്ങളിലും

കർമ്മങ്ങളിലും വെന്നത്തുവിൻ; ഹവിസ്സുകളുണ്മോനും വെന്നത്തുവിൻ! (7)
അന്നധനന്മോ�ര, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ര�ക്ഷോബോധയില്ലോത്ത ദോനെത്ത–

നിങ്ങളോൽ െചയ്യെപ്പടുന്ന ദോനെത്ത–യോചിയ്ക്കുന്നു. ജമദഗ്നിയോൽ പോടിപ്പുകഴ്ത്തെപ്പ

ടുന്ന �നതോക്കളോയ നിങ്ങൾ, കിഴ�ക്കോട്ടു് �നോക്കുന്ന സ്തുതിെയ തഴപ്പിച്ചുെകോണ്ടു

വന്നു�ചർന്നോലും! (8)
വോ�യോ, ഭവോൻഞങ്ങളുെടസ്വർഗ്ഗസ്പർശിയോയയജ്ഞത്തിൽവന്നോലും: നല്ല

സ്തുതിക�ളോെട അരിപ്പയിൽ പകർന്നരിച്ച, സ്വച്ഛമോയ ഇതു് അങ്ങയ്ക്കുള്ളതോണ് ! (9)
നിയുത്ത്വോ�ന, അധ്വര്യു �നർവഴിയിലൂെട നടന്നു്, അമ�റത്തിന്നു ഹവിസ്സുകൾ

െകോണ്ടുവരുന്നു: അവിടുന്നു ഞങ്ങളുെട രണ്ടുതരം–അരിച്ചതും, ഗവ്യം പകർന്നതു

മോയ–�സോമം നുകർന്നുെകോണ്ടോലും! (10)
സൂര്യ, സത്യം, അവിടുന്നു മഹോനോണ്; ആദിത്യ, സത്യം, അവിടുന്നു മഹോനോ

ണ്; മഹോനോയ ഭവോെന്റ മഹിമ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടു �പോരുന്നു; �ദവ, അവിടുന്നു മഹോൻ

തെന്ന! (11)
സൂര്യ, സത്യം, �കൾവിെകോണ്ടു മഹോനോണു്, ഭവോൻ; �ദവ, സത്യം, �ദവന്മോ

രിൽെവച്ചു മഹത്വ�മറിയവവോണു്, അസുരഹന്തോവോണു്. ഹി�തോപ�ദഷ്ടോവുമോണു്,

ഭവോൻ. വലുതും അഹിംസ്യവുമോകുന്നു, (ഭവോെന്റ) �തജസ്സ് ! (12)
ഇതോ, പ്രകോശവതിയോയി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട, തോഴെത്തയ്ക്കു �നോക്കുന്ന, സ്തുതിയു

ക്തയോയസുന്ദരി ബ്രഹ്മോണ്ഡത്തിെന്റ പത്തു�കകളിലും വെന്നത്തി, ഒരു ചിത്രപ്പ

യ്യു�പോെല കോണെപ്പടുന്നു! (13)
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മൂന്നുപ്രജകൾ അറുതിയടഞ്ഞു; മറ്റവ അഗ്നിയുെട ചുറ്റുംകൂടി. മഹോൻ ഭുവനങ്ങ

ളുെട നടുവിൽ വോണരുളി; വോയു ദിക്കുകളിൽ ഉൾപ്പൂകി. (14)
മരുത്തുക്കളുെട അമ്മ, വസുക്കളുെട മകൾ, ആദിത്യരുെട �സോദരി, പോലി

െന്റഇരിപ്പിടം–ഇങ്ങെനയുള്ളഅപോപയുംഅദീനയുമോയ �ഗോവിെനവധിയ്ക്കരു�ത

എന്ന് അഭിജ്ഞജനങ്ങ�ളോടു ഞോൻ പറയുന്നു. (15)
വോക്കു കിട്ടിയ്ക്കുന്ന, വോക്കു പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്ന, സർവ്വവോക്കുകളോലും ഉപോസിയ്ക്ക

െപ്പടുന്ന, �ദവകൾക്കു�വണ്ടി എങ്കലണയുന്ന �ഗോ�ദവിെയ അല്പബുദ്ധിയോയ മനു

ഷ്യൻ തള്ളിക്കളയുന്നു! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 101.
2. ഇരുതമ്പുരോന്മോർ–മിത്രോവരുണന്മോർ. ഇരു�കകെളന്ന�പോെല–�കകൾ രണ്ടും
ഒരുമിച്ചോണ�ല്ലോ, പണിെയടുക്കുക.

3. യോത്രക്കോരൻ–യജമോനൻ.
4. യജ്ഞത്തിൽ യോെതോരു ശ്രദ്ധയുമില്ലോത്തവനിൽനിന്നു് ഞങ്ങൾക്കുപദ്രവമുണ്ടോകരു

തു്. ഇരു�കകളിൽനിന്നും—അവെന്റ.

6. അവർ–�ദവന്മോർ. മൂവ്വരുെട–മുപ്പോരുകളുെട. അരുണവർണ്ണനോയ വസുവിെന–

സൂര്യെന. ജയത്തിന്നു്–ഇരുട്ടുകെള ജയിപ്പോൻ, നശിപ്പിയ്ക്കോൻ.

8. ജമദഗ്നി–ഞോൻ. കിഴ�ക്കോട്ടു �നോക്കുന്ന–പുലർകോലത്തു െചയ്യുന്നഎന്നർത്ഥം: ഉഷ

സ്സിലോണ�ല്ലോ, അശ്വീയജനം.

9. ഇതു്–�സോമം.
13. സുന്ദരി–ഉഷസ്സ്, പത്തു�കകൾ–പത്തു ദിക്കുകൾ.

14. മൂന്നുപ്രജകൾ–പ്രജോപതിയോൽസൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ടപക്ഷികളുംഇഴജന്തുക്കളുംപോമ്പുകളും.

അറുതിയടഞ്ഞു–ആഹോരമില്ലോയ്കയോൽ. മറ്റവ–നോലോമതു സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ടവ. ചുറ്റുംകൂടി

–അതിനോൽഅറുതിയടഞ്ഞിെല്ലന്നർത്ഥം. ഇങ്ങെന ഒരിതിഹോസമുണ്ട�ത്ര.

16. �ദവകൾക്കു�വണ്ടി–�ദവന്മോർക്കുഹവിസ്സു നിർമ്മിയ്ക്കൻ.
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സൂക്തം 102.

ഭൃഗു�ഗോത്രൻ പ്ര�യോഗൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോെല.)

�ദവ, കവി, ഗൃഹപതി

യൗവനവോൻ ഭവോന�ഗ്ന,

�കവരുത്തുമ�ല്ലോ,സന്ദോ–

തോവിന്നനല്പമോമന്നം! (1)

അബ്ഭവോനറിെഞ്ഞങ്ങൾത–

ന്നഭ്യർച്ചനസ്തുതികളോൽ

ഒപ്പം െകോണ്ടുവരിക,�ഗ്ന,

സുപ്രകോശ, സുരന്മോെര! (2)

അത്യുദോരനോയ നിെന്റ

തൃത്തുണെയോന്നിനോൽത്ത�ന്ന

സദ്യുവോ�വ, ഞങ്ങളന്ന–

ലബ്ധിയ്ക്കോയ്ക്കീഴമർത്തോവൂ! (3)

ഔർവഭൃഗുെവന്ന�പോെല,–

യപ്നവോനൻ�പോെലയുംഞോൻ

ആഴിയിങ്കൽ വോഴും ശുചി–

യോമഗ്നിെയ വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ. (4)

കോറ്റിൻ ചീറ്റം, കോറിരമ്പ–

�മറ്റം കരുത്തിവ�യോ�ട

ആഴിയിങ്കൽ വോഴും കവി–

യോമഗ്നിെയ വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ. (5)

സോവിത്രമോം വീര്യം, ഭഗ–

�ദവ�ഭോഗമിവ�പോെല

ആഴിയിങ്കൽ വോണരുളു–

മഗ്നിെയഞോൻ വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ. (6)

അഗ്നിയിങ്കൽെച്ചല്വിൻ, നിങ്ങ–

ളധ്വരത്തിൽബന്ധുവിങ്കൽ,

അത്യന്തം പടർന്നവങ്കൽ,–

ക്കത്തു�വോങ്കൽ,ക്കരുത്തങ്കൽ; (7)

തച്ചൻ�പോെല രൂപം െകോത്തി–

െവച്ചീടെട്ട,യിവൻ നെമ്മ;

ഇ�ദ്ദഹത്തിൻ പ്രജ്ഞോന�ത്തോ–

െടോത്തുകീർത്തിെപ്പടോവൂ,നോം! (8)

ഉമ്പരിൽെവച്ചഗ്നിയ�ല്ലോ,

സമ്പെത്തല്ലോം ഭരിയ്ക്കുന്നു;
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അ�ദ്ദഹം നമ്മളിലന്ന–

യുക്തനോയ് വന്നണയെട്ട! (9)

�ഹോതോക്കളിെലല്ലോ�മെറ

ഖ്യോതിമോനും, ക്രതുക്കളിൽ

ഒന്നോമനുമോമഗ്നിെയ

നന്നോയ് സ്തുതിയ്ക്കുകി,ങ്ങു നീ: (10)

മുമ്പനും, പോവനജ്വോലോ–

സമ്പന്നനും, ശോലകളിൽ

പള്ളിെകോണ്ടുജ്വലി�പ്പോനു–

മ�ല്ലോ, മഹോപ്രോജ്ഞനിവൻ! (11)

അശ്വം�പോെല നി�ഷവ്യനും,

മിത്രം�പോെല ഹതോരിയും,

ശക്തനുമോമീയഗ്നിെയ–

ബ്ബുദ്ധിമൻ, സ്തുതിയ്ക്ക, ഭവോൻ. (12)

സോധിതഹവ്യെന്റ നുതി–

ഗോഥകൾ, െപങ്ങന്മോർ�പോെല

നിെന്ന നിർ�ദ്ദശിച്ചുംെകോണ്ടു

നിന്നിടുന്നു, വോയുപോർ�ശ്വ! (13)

അട്ടിമൂന്നോക്കിയ ദർഭ

െകട്ടും പൂട്ടുമില്ലോെതതോൻ

വർത്തിയ്ക്കുന്നിത,വിെടയ്ക്കോയ് ;

തൃത്തണ്ണീരും നിലെകോൾവൂ! (14)

ദുർദ്ധർഷരക്ഷകളുെള്ളോ–

ന്നി,�ദ്ദവെന്റയിരിപ്പിടം;

ഭദ്രം, രവി�പോെല വർഷ–

കർത്തോവിെന്റ തൃക്കോഴ്ചയും! (15)

�ദവ,�ന�ഹോമത്തോൽച്ചൂടു

�കവളർന്ന ഭവോന�ഗ്ന,

�ദവന്മോെരജ്ജ്വോലകൾെകോ–

ണ്ടോവോഹിച്ചു യജിച്ചോലും! (16)

അവ്യയനോയ്  ക്കവിയോയി

ഹവ്യനോഹനോയ നിെന്ന

അംഗിര�സ്സ, ജനിപ്പിച്ചോ–

ര,മ്മമോർ�പോലമരന്മോർ: (17)

അ�ഗ്ന, ക�വ, വ�രണ്യനു,–

മഗ്ര്യധീയും, ഹവിർഭൃത്തും,

ദൂതനുമോം നിങ്കൽസ്ഥിതി–

െചയ്തു�പോരുന്നിതു, സുരർ! (18)
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ഇല്ല, �മ പെയ്യോ;രു മഴു–

വില്ല, ചമതകൾ െവട്ടോൻ;

എന്നോലിെതോെക്കയുെമോരു–

ക്കുന്നതുണ്ടു, ഭവോന്നോയ് ഞോൻ! (19)

നല്ല യുവോവോകുമ�ഗ്ന,

വല്ല വല്ല മരത്തുണ്ടും

അങ്ങയ്ക്കോയ് ഞോെനടുക്കു�മ്പോ–

ളങ്ങുന്നതിലിരി�യ്ക്കണം! (20)

യോെതോന്നിെനച്ചിതൽ തിന്നും;

യോെതോന്നിെലറുമ്പു �കറും;

ആയെതല്ലോമവിടുെത്ത

യ്ക്കോജ്യമോയിബ്ഭവിയ്ക്ക�ട്ട! (21)

സശ്രദ്ധമഗ്നിെയജ്ജ്വലി–

പ്പിച്ചു കർമ്മം െചയ്ക, മർത്ത്യൻ:

ഋത്വിക്കുക�ളോടുകൂടി–

യ�ത്ര കത്തിപ്പത,ഗ്നിെയ. (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 102.
1. യൗവനവോൻ–നിത്യയുവോവ്. സന്ദോതോവ്–ഹവിസ്സു നല്കുന്നവൻ, യജമോനൻ.

3. സദ്യുവോ�വ–നിത്യതരുണ. കീഴമർത്തോവൂ—ശത്രുക്കെള.

4. ഔർവഭൃഗുവും അപ്നവോനനും ഋഷിമോർ. അഗ്നിെയ–ബഡബോഗ്നിെയ.
6. സോവിത്രം=സവിതോവി�ന്റതു്. ഭഗ�ദവ�ഭോഗം=ഭഗെനന്ന �ദവെന്റ സു�ഖോപ�ഭോഗം.

ഇവ രണ്ടും�പോെല. അർത്ഥം ചിന്ത്യം.

7. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്:
8. ആശോരി പോവെയയുംമറ്റുെമന്ന�പോെല, അഗ്നി നെമ്മരൂപെപ്പടുത്തെട്ട.

10. �സ്തോതോവി�നോടു്: ഖ്യോതിമോൻ=കീർത്തിമോൻ.

11. ശോലകൾ–യജ്ഞസദനങ്ങൾ.

12. ഹതോരി=ശത്രുക്കെള െകോന്നവൻ.
13. പ്രത്യക്ഷകഥനം: സോധിതഹവ്യൻ–ഹവിെസ്സോരുക്കിെവച്ചവൻ. നിെന്ന–അങ്ങയുെട

ഗുണങ്ങെള. വോയുപർ�ശ്വ=വോയുവിെന്റഅരികിൽ.

14. അട്ടിമൂന്നോക്കിയ–മൂന്നട്ടിയോയി െവച്ച. െകട്ടും പൂട്ടുമില്ലോെത തോൻ–വിരിയ്ക്കു�മ്പോൾ െക
ട്ടഴിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. അവിെടയ്ക്കോയ്–ഭവോന്നിരിപ്പോൻ. തൃത്തണ്ണീരും (വിശുദ്ധജലവും)അവിെട

യ്ക്കോയി അന്തരിക്ഷത്തിൽ നില്ക്കുന്നു.

15. ഭദ്രം–രവി�പോെല ഭജനീയമോകുന്നു.
18. ഏതോണ്ടു് മുൻ ഋക്കിെന്റ ഒരു വിവരണം:
19. �മ–എനിയ്ക്കു്. പയ്യില്ല–അങ്ങയ്ക്കുഹവിസ്സുണ്ടോക്കോൻ.
20. മരത്തുണ്ടും–ചമതയ്ക്ക്.
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21. ചിതൽ തിന്നതും എറുമ്പു �കറിയതുമോയ വസ്തു�പോലും അവിടുെത്തയ്ക്കുആജ്യം (െനയ്യു)

�പോെല പ്രിയമോയിച്ചമയെട്ട!

22. െചയ്ക–െചയ്യണം. ഋത്വിക്കുക�ളോടുകൂടി�വണം, അഗ്നിെയ കത്തിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 103.

കണ്വപുത്രൻ �സോദരി ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും കകുപ്പും ഗോയത്രിയും

അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നിയും മരുത്തുക്കളും �ദവത.

കർമ്മങ്ങളിൽആരിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ മുന്തിയമോർഗ്ഗജ്ഞൻ കോ

ണോയിവന്നിരിയ്ക്കുന്നു; വഴി�പോെല െവളിെപ്പട്ട �ശ്രഷ്ഠവർണ്ണവർദ്ധനനോയ അഗ്നി

െയ പ്രോപിയ്ക്കും, നമ്മുെട സ്തുതികൾ! (1)
ദി�വോദോസെന്റ അഗ്നിെയ �ദവന്മോർക്കു�വണ്ടി, അമ്മയോയ ഭൂമിയി�ലയ്ക്കു,

ബലംമൂലം ഇറങ്ങിയില്ല; സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ മുകളിലിരുന്ന�ത ഉള്ളു. (2)
കർത്തവ്യമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നവെന ആളുകൾ �പടിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതിനോൽ നിങ്ങൾ

ആയിരം നല്കുന്ന അഗ്നിെയ സ്വയം യജ്ഞത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ട് പരിചരിയ്ക്കു

വിൻ! (3)
അ�ഗ്ന, വ�സോ, ഭവോൻ ആെര ധനത്തിന്നു െകോണ്ടു�പോകു�മോ, യോെതോരു

മനുഷ്യൻ ഭവോനു (ഹവിസ്സു)നല്കു�മോ;അവന്നു് ഉക്ഥം െചോല്ലുന്നവനും,സ്വയംആയി

രം �പെര �പോറ്റുന്നവനുമോയ പുത്രൻ പിറക്കും! (4)
സമ്പ�ത്തറിയവ�ന, അവൻ ഉറപ്പു�ള്ളടത്തിെല അന്നവും അശ്വത്തോൽ

നശിപ്പിയ്ക്കും; അക്ഷീണമോയ �ഭോജ്യം �കക്കലോക്കും. �ദവനോയ ഭവോങ്കൽനിന്നു്

ഞങ്ങൾക്കും വരണീയെമല്ലോം സദോ കിട്ടുമോറോകണം. (5)
യോെതോരു �ഹോതോവു പ്രീതി �തോന്നിയോൽ ധനെമല്ലോം ആളുകൾക്കു നൽകു

�മോ; ആഅഗ്നിയിൽെച്ചല്ലുന്നു, പ്രധോന മധുപോത്രങ്ങൾ �പോെല �സ്തോത്രങ്ങൾ! (6)
ദർശനീയ, പ്രജോപ�ത, �ശോഭനദോനന്മോരോയ �ദവകോമന്മോർ (അങ്ങെയ),

ഒരു �തർക്കുതിരെയന്ന�പോെല പുകഴ്ത്തിപരിചരിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; ആ നിന്തിരുവടി പു

ത്രന്നും പൗത്രന്നും–രണ്ടു�പർക്കും–ധനവോന്മോരുെട സമ്പത്തു കല്പിച്ചു തന്നോലും

! (7)
�സ്തോതോക്കന്മോ�ര, നിങ്ങൾഅതിദോതോവും, യജ്ഞവോനും, മഹോനും, ദീപ്ത�ത

ജസ്സുമോയഅഗ്നിെയപ്പറ്റി പോടുവിൻ! (8)
ജ്വലിപ്പിച്ചു �ഹോമിച്ചോൽ, പുകൾെപ്പട്ട മഘവോവു വീരസ�മതമോയഅന്നം നല്കു

മ�ല്ലോ; അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അതിനൂതനമോയ നന്മനസ്സ് അന്നങ്ങളുമോയി പലവുരു

നമ്മളിൽ വെന്നത്തെട്ട! (9)
�സ്തോതോ�വ, ഭവോൻപ്രിയരിൽെവച്ചുപ്രിയതമനും, അതിഥിയും, �തർ െതളിയ്ക്കു

ന്നവനുമോയഅഗ്നിെയസ്തുതിച്ചോലും: (10)
ഉന്നതങ്ങളും വിശ്രുതങ്ങളുമോയ വിത്തങ്ങെള െകോണ്ടുവരുന്നവനോണ�ല്ലോ,

ഈവിപശ്ചിത്തോയയജ്ഞോർഹൻ; യു�ദ്ധോദ്യതനോയതെന്റ (ജ്വോലകൾ), കീ�ഴ്പോട്ടു

പോയുന്ന തിരമോലകൾ�പോെല ദുസ്തരങ്ങളുമോണ�ല്ലോ! (11)
അതിഥി, വസു,ബഹുജനസ്തുതൻ,നല്ല�ഹോതോവ്,സുയജ്ഞൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള

അഗ്നി നമുക്കു തടയെപ്പടോതിരിയ്ക്കെട്ട! (12)
വ�സോ, അ�ഗ്ന, യോവചിലർ �ന�ര സ്തുതിയ്ക്കുകയും �ന�ര സുഖകരമോംവണ്ണം

വരികയും െചയ്യുന്നു�വോ, അവർ �ദ്രോഹിയ്ക്കെപ്പടരുതു്; ഹവിസ്സർപ്പിച്ച സുയജ്ഞ

നോയ �സ്തോതോവും ദൂതിന്നോയി ഭവോെന പുകഴ്ത്തുന്നു. (13)
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അ�ഗ്ന, മരുത്തുക്കളുെട സഖോവോയ ഭവോൻ യജ്ഞത്തിൽ �സോമം കുടിപ്പോൻ

രുദ്രപുത്രന്മോ�രോെടോന്നിച്ചു വന്നോലും �സോഭരിയുെട �ശോഭനസ്തുതി �കട്ടു മത്തടിച്ചോ

ലും! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 103.
1. �ശ്രഷ്ഠവർണ്ണവർദ്ധനൻ–ഉത്തമജോതികെള വളർത്തുന്നവൻ.

2. �ദവന്മോർക്കു�വണ്ടി–ഹവിസ്സുെകോണ്ടു�പോകോൻ. ബലംമൂലം–ദി�വോദോസൻബലോൽ
ക്കോ�രണ വിളിച്ചതിനോൽ. സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ മുകളിൽ–സ്വന്തം ഇരിപ്പിടത്തിൽ.

3. ആളുക�ളോടു്:
5. അവൻ–യജമോനൻ. ഉറപ്പു�ള്ളടത്തിെല–ശത്രുപുരത്തിെല. അശ്വത്തോൽ–

കുതിര�പ്പോരുെകോണ്ടു്. വരണീയം–ധനം.

6. �ഹോതോവു്–�ദവോഹ്വോതോവു്.
7. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

9. മഘവോവ്=ധനവോൻ, അഗ്നി.
11. വിപശ്ചിത്ത്=വിദ്വോൻ.

12. തടയെപ്പടോതിരിയ്ക്കെട്ട–ആരോലും നിവോരിതനോകോെത നമുക്കു് അഭീഷ്ടം നല്കെട്ട.
13. ദൂതിന്നോയി—�ദവകൾക്കുഹവിസ്സുെകോണ്ടു �പോകോനും മറ്റും.

എട്ടോം മണ്ഡലം സമോപ്തം.
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