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സൂക്തം 1.

െശൌനകൻ ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

അ�ഗ്ന, നൃപോല, നീയധ്വരനോൾകളി-

ലുല്പന്നനോകുന്നു; നീയോശുശുക്ഷണി;

നീ നീരില്നിന്നു; നീ കല്കളില്നിന്നു; നീ

സസ്യത്തില്നിന്നു; നീ കോട്ടില്നിന്നു ശു�ച! (1)

�ഹോത്രമ�ഗ്ന, തവ; �പോത്രവും �നഷ്ട്രവു-

മോർത്ത്വിജ്യവും �ത; മ�ഖച്ഛുവഗ്നിത്തു നീ;

അധ്വര്യു നീ; �ത പ്രശോസ്ത്രവും; ബ്രോഹ്മണോ-

ച്ഛംസി, ഞങ്ങൾക്കുഗൃ�ഹശനും നീ ഗൃ�ഹ! (2)

ഇന്ദ്രന�ഗ്ന, സുശീലർക്കു വൃഷോവു നീ;

വന്ദ്യൻ ബഹുജനകീർത്തിതൻ വിഷ്ണു നീ;

അർത്ഥഗൻബ്രഹ്മോവു നീ ബ്രഹ്മണസ്പ�ത;

ധർത്തോവുബുദ്ധിയോല് വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നു, നീ! (3)

അ�ഗ്ന, ക്രിയോവോൻ വരുണരോജോവു, നീ;

ഭഗ്നോഹിതൻ മിത്ര,നീഡിതൻ �ദവ, നീ;

അര്യമോവോ,തതത്യോഗി നീ സല്പതി;

യംശനോ,നീതഫലൻ നീ മഖങ്ങളില്! (4)

ത്വഷ്ടോവു നീ �സവകെന്നോരു നന്മുതല്;

സുഷ്ടുതി നി��തു; ബന്ധു, നിൻദീധിതി;

െപെട്ടന്നയച്ചുെകോടുപ്പൂ, ഹ�യന്ദ്രെര-

പ്പുഷ്ടോർത്ഥന�ഗ്ന, നരർെക്കോരു െകല്പു നീ! (5)

രുദ്രന�ഗ്ന, വിരിവിണ്ണിന്നുയിരു നീ;

ഭുക്തി�നതോവു നീ; മോരുതശക്തി നീ;

രക്തശീഘ്രോശ്വൻ സു�ഖന െചല്ലുന്നു, നീ;

ഭക്തെര�പ്പോറ്റുന്നു, പൂഷോവു നീ സ്വയം! (6)

�സവകന്നോ ദ്രവി�ണോദസ്സു, നീ നൃപ;

�ദവൻസവിതോവു, രത്നവോനോയ നീ;

നീ ഭഗന�ഗ്ന, ധനങ്ങളില്ശ്ശക്തിമോൻ;

നിെന്ന യ�ജ്ഞഭജി�പ്പോനു നീ രക്ഷകൻ! (7)

ആളുകള�ഗ്ന, ചമയിപ്പു, ധീയുറ്റ

പോലകനോം പുരോനോയ നിെന്നഗ്ഗൃ�ഹ;

ഉത്തമ�സന, നീ�യതിനും സ്വോമി; നീ

പത്തുനൂറോയിരങ്ങൾക്കും പ്രതിനിധി! (8)

അർച്ചിപ്പു കർമ്മികൾ, ൈമകളിലോളുെന്നോ-

രച്ഛനോം നിെന്നസ്സ�ഹോദരത്വത്തിനും;

നിെന്നയ�ഗ്ന, പരി�സവിപ്പവന്നു നീ-
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യുണ്ണി, സുഖദൻസഖോവു,റ്റ രക്ഷകൻ! (9)

അ�ഗ്ന, സമീപപ്രണമ്യൻ, സുമതി, നീ;

െചോെല്ക്കോണ്ട �ചോറ്റിനും സ്വത്തിനും സ്വോമി, നീ;

കത്തിെയരിച്ചു, െവളിച്ചം തരുന്നു നീ;-

യധ്വരം സോധിച്ചി,യററുന്നു നീ ഫലം! (10)

�ദവ, ദോതോവിന്നദിതിയ�ഗ്ന, ഭവോൻ;

നീ വോഴ്ത്തല്െകോണ്ടു വളരുന്നു, ഭോരതി;

നൂർവർഷെമത്തിയ ശക്തയിള ഭവോൻ;

നീ വൃത്രമോഥി ധ�നശ, സരസ്വതി! (11)

വർദ്ധിതന�ഗ്ന, വരോയുസ്സു, നീ; തവ

മുഗ്ദ്ധകോമ്യോഭയില് നില്ക്കുന്നു; ലക്ഷ്മികൾ;

നീയന്നഭൂതൻ, കടത്തിവിടും മഹോൻ;

നീെളപ്പര�ന്നോരു വൻപണക്കുന്നു, നീ! (12)

നിെന്നയ�ഗ്ന, ക�വ, വോയയോക്കീടിനോർ,

നിർമ്മലരോദിത്യർ നോവുമോക്കീടിനോർ;

നിെന്ന�യ കോത്തിരിയ്ക്കുന്നൂ ധനോന്വിതർ;

നിങ്കല്െപ്പോഴിച്ച�ത ഭക്ഷിപ്പു �ദവകൾ! (13)

ആഹുതമ�ഗ്ന, ഭുജിപ്പു നിൻവോയയോല്,

�സ്നഹികളക്ഷയർ �ദവക�ളവരും;

ഉണ്ണുന്നു, നിന്നോല് മനുഷ്യരുമുല്പന്ന;-

മുണ്ണിയോയ്ജ്ജോതൻ, ലതകൾക്കുദർച്ചി നീ! (14)

അക്കൂട്ടരില്െച്ചന്നു�ചരും, പിരിഞ്ഞിടു;-

മ�ഗ്ന, ബലോല് മുന്തിനില്ക്കും, സുജോത, നീ;

നിന്നുെടയ�ല്ലോ, മഹത്ത്വോലിഹോന്നങ്ങൾ;

മന്നിലും വോനിലും െചല്ലുന്നു രണ്ടിലും! (15)

അ�ഗ്ന, സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കു ഗവോശ്വമോ-

മർത്ഥം െകോടുക്കുന്നബുദ്ധിമോന്മോെരയും

ഞങ്ങെളയും െകോണ്ടു�പോക, നീ നല്പോരില്;

ഞങ്ങൾയജ്ഞത്തില് വോഴ്ത്തോവൂ, സുവീരരോയ്! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. അഗ്നി ജലോദികളില്നിന്നും ജനിയ്ക്കുന്നു. ആശുശുക്ഷണിയും ശുചിയും അഗ്നിപര്യോയ-
ങ്ങൾ. നൃപോല–�നതോക്കെള (യഷ്ടോക്കെള) വി�ശഷോല് രക്ഷിയ്ക്കുന്നവ�ന.

2. �ഹോത്രം–�ഹോതോവിെ�കർമ്മം. തവ–അങ്ങയ്ക്കുള്ളതോണു്. �പോത്രം–�പോതോവിെ�
കർമ്മം. �നഷ്ട്രം–�നഷ്ടോവിെ� കർമ്മം. ആർത്ത്വിജ്യം–ഋത്വിക്കിെ� കർമ്മം. �ത–

അങ്ങയ്ക്കുള്ളതോണു്. അഗ്നിത്തു്–ആഗ്നീധ്രൻ. പ്രശോസ്ത്രം–പ്രശോസ്തോവിെ� കർമ്മം.

ഗൃ�ഹശൻ–ഗോർഹപത്യോഗ്നി. �ഹോതോവും മറ്റും ഋത്വിക്കുകളുെട �പരുകളോണു്.
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3. സുശീലർക്കു്അഭീഷ്ടങ്ങൾവർഷിയ്ക്കുന്നനീഇന്ദ്രനോകുന്നു. അർത്ഥഗൻ=ധനോഭിജ്ഞൻ.

ബ്രഹ്മണസ്പതി=ഉല്കൃഷ്ടകർമ്മപോലകൻ. ധർത്തോവു്–എല്ലോറ്റിെനയും നിലനിർത്തു-

ന്നവൻ. ബുദ്ധിയോല്–ബുദ്ധിമോന്മോരോല്.

4. ക്രിയോവോൻ=കർമ്മവോൻ. ഭഗ്നോഹിതൻ=അഹിതെര (ശത്രുക്കെള) നശിപ്പിക്കുന്ന-
വൻ. മിത്രൻ–മിത്രെനന്ന �ദവൻ. ഈഡിതൻ=സ്തുതൻ. ആതതത്യോഗി=വ്യോപ്തമോയ

ത്യോഗ(ദോന)�ത്തോടുകൂടിയവൻ. മഖങ്ങളില് ആനീതഫല(ഫലങ്ങൾ െകോണ്ടുവരു-

ന്നവ)നോയ നീ അംശൻഎന്ന �ദവനോകുന്നു.

5. നന്മുതല്–നല്ല സമ്പത്തിെന െകോടുക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം; െകല്പ് എന്നതിെ� സോ-

രവും ഇതുതെന്ന. ത്വഷ്ടോവു്–ഒരു �ദവൻ. സുഷ്ടുതി=നല്ല സ്തുതി. ദീധിതി=�തജസ്സ്.

ബന്ധു–ഞങ്ങൾക്കു ബന്ധുവോണു്. ഹ�യന്ദ്രെര (ഉത്തമോശ്വങ്ങെള) െപെട്ടന്നയച്ചു-

െകോടുക്കുന്നു–യജമോനന്മോർക്കു്. പുഷ്ടോർത്ഥൻ=സമ്പത്സമൃദ്ധൻ.

6. വിരിവിണ്ണു്=വിശോലമോയസ്വർഗ്ഗം. ഉയിരു്–പ്രോണഭൂതൻ,ബലപ്രദൻ. ഭുക്തി�നതോവു്

–ഹവിസ്സിെ� ഉടമസ്ഥൻ. മോരുതശക്തി=മരുത്തുക്കളുെട ബലം. രക്തശീഘ്രോശ്വൻ–

വോയു�വഗികളോയ െചംകുതിരകെള പൂട്ടി. െചല്ലുന്നു–യോഗശോലയില്.

7. ദ്രവി�ണോദസ്സു്–ഒരഗ്നിയുെട �പർ; സ്വർണ്ണം െകോടുക്കുന്നവൻ. ധനങ്ങളില്ശ്ശക്തിമോ-

ൻ–ധനദോനത്തിന്നുത്രോണിയുള്ളവൻ.

8. ചമയിപ്പു=അലങ്കരിയ്ക്കുന്നു. ധീ–അറിവ്. ഉത്തമ�സന=മികച്ച �സനക�ളോടു–

ജ്വോലക�ളോടു–കൂടിയവ�ന. ഏതിനും–എല്ലോ ഹവിസ്സുകൾക്കും. പ്രതിനിധി–

പത്തുനൂറോയിരങ്ങൾക്കുപകരം, അങ്ങുമോത്രം മതി.

9. ൈമകളിലോളുെന്നോരച്ഛൻ–അച്ഛെനന്ന�പോെല ലോളിച്ചു, �ദഹങ്ങളില് ജ്വലിയ്ക്കുന്ന ജഠ-

രോഗ്നി. സ�ഹോദരത്വത്തിനും–സൌഭ്രോത്രത്തിന്നു�വണ്ടിയും;അങ്ങെയഅച്ഛനോക്കിയും

ഭ്രോതോവോക്കിയും പൂജിയ്ക്കുന്നു.

10. സമീപപ്രണമ്യൻ=അരികില്ത്ത�ന്നനമസ്കരിയ്ക്കെപ്പടോവുന്നവൻ; മറ്റു �ദവന്മോെര�പ്പോ-

െല പ�രോക്ഷനല്ല. എരിച്ചു–വിറകും മറ്റും.

11. ദോതോവു്–ഹവിസ്സു നല്കുന്ന യജമോനൻ. അദിതി–രക്ഷിതോവു് എന്നർത്ഥം. ഭോരതി-

യോയനീവോഴ്ത്തലോല് (സ്തുതിയോല്)വളരുന്നു. നൂർവർഷെമത്തിയ–വളെരക്കോലംെചന്ന,

സനോതനിയോയ. ശക്ത–ദോനസമർത്ഥ. വൃത്രമോഥി–പോപനോശനൻ. ആദിത്യോഗ്നി-

വോയുക്കളുെട ഭോരതി, ഇള, സരസ്വതി എന്നീ �ദവിമോർ ഭവോൻതെന്ന.

12. വർദ്ധിതനോയനീ വരോയുസ്സോകുന്നു–ഉത്തമമോയആയുസ്സുനല്കുന്നവനോകുന്നു. മൃഗ്ദ്ധകോ-

മ്യോഭ=സുന്ദരവും കമനീയവുമോയനിറം. ലക്ഷ്മികൾ=വിഭൂതികൾ; കോന്തികൾഎന്നുമോ-

കോം. അന്നഭൂതൻ–അന്നസോധകൻഎന്നർത്ഥം. കടത്തിവിടും–പോപം കടത്തിയയ-

യ്ക്കുന്ന. വൻപണക്കുന്നുനീ–അങ്ങ് ഒരു വലിയ ധനക്കൂമ്പോരമോകുന്നു.

13. ആദിത്യർ–അദിതിപുത്രന്മോർ, �ദവന്മോർ; ഇവരുെട ഭക്ഷണോസ്വോദനോവയവങ്ങൾ, നീ-
യോണു്. ധനോന്വിതർ–ഹവിസ്സോകുന്ന ധന�ത്തോടുകൂടിയവർ, �ദവന്മോർ. കോത്തിരിയ്ക്കു-

ന്നൂ–അതിെ� കോരണം, അടുത്തപോദത്തില്. െപോഴിച്ച�ത–�ഹോമിച്ചതുമോത്രമോണു്,

�ദവകൾക്കോഹോരം.

14. ആഹുതം–�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ട ഹവിസ്സ്. അക്ഷയർ=ക്ഷയം (മരണം) ഇല്ലോത്തവ-

ർ. നിങ്കല്നിന്നുത�ന്ന, മനുഷ്യർക്കും ഭക്ഷണം. ലതകൾക്ക് ഉണ്ണിയോയ്–

ലതോദ്യന്തവർത്തിയോണ�ല്ലോ, അഗ്നി. ഉദർച്ചി=ഉയർന്ന അർച്ചി(ജ്വോല)�യോടുകൂടിയ-

വൻ.

15. അക്കൂട്ടർ–�ദവകൾ. ബലോല് മുന്തിനില്ക്കും–ബലംെകോണ്ടു് അവെര കവിച്ചുനില്ക്കും.
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ഇഹ–ഈ യജ്ഞത്തിെല അന്നങ്ങൾ മഹത്ത്വംമൂലം അങ്ങയുെടയോണു്; അവ ദ്യോ-

വോപൃഥിവികളില് രണ്ടിലും െചല്ലുന്നു–വ്യോപിയ്ക്കുന്നു.

16. സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കു്–അങ്ങെയ പുകഴ്ത്തുന്ന �സ്തോതോക്കൾക്കു്. ഗവോശ്വമോമർത്ഥം=

�ഗോവും കുതിരയുമോകുന്ന ധനം. ബുദ്ധിമോന്മോർ–യജമോനന്മോർ. നല്പോരില്–

സ്വർഗ്ഗോദി�ലോകത്തില്. സുവീരരോയ്–നല്ല പുത്രോദിക�ളോടുകൂടി.
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സൂക്തം 2.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

വോയ്പിപ്പിനി,ഷ്ടിയോല്ജ്ജോത�വദസ്സിെന-

വോഴ്ത്തിയജിപ്പിൻ ഹവിസ്സോല്സ്സമിദ്ധെന,

സ്വന്നെന,െക്ക�ല്പകു�വോെന, �ഹോതോവിെന,

വിണ്ണിനു െകോണ്ടു�പോം ദിവ്യനോമഗ്നിെയ! (1)

കോക്കുന്നു രോത്രിപകലുകളങ്ങെയ,-

ൈപ്പക്കൾ െതോഴുത്തില്ക്കിടോവിെന�പ്പോല�വ;

നിത്യം ദ്യുചോരി നീയ�ഗ്ന, പുരുകോമ്യ,

മർത്ത്യകോലത്തും ജ്വലിയ്ക്കുന്നു രോവിലും! (2)

�രോ�ദോവിഹോരിയോയ്, �ശ്ശോഭനോ�ലോകനോയ്,

�രോചിഷ്ണുവോം �വദ്യനഗ്നിെയ�ദ്ദവകൾ

�തരിെന�പ്പോ�ല നടത്തുന്നു �വദി�മല്,-

സ്സൂരൻ കണ�ക്ക നരർക്കുനുത്യർഹെന! (3)

�ക്ഷോണീനഭശ്ചോരി, വോനം നനപ്പവൻ,

പ്രോണോയിതജ്വോലനെപ്പോെന്നോളിപ്രഭൻ

സ്ഥോപിതനോകുന്നുതൻവിവിക്തോല�യ,

നീർ�പോെല പോലകൻ, വിണ്ണിന്നു �പോകു�വോൻ! (4)

ലോത്തെട്ട യോഗത്തിെലങ്ങുമോ �ഹോതോവു:

വോഴ്ത്തി ഹവ്യത്തോല്ച്ചമയിപ്പിതോളുകൾ.

െപോൻെതോപ്പിയിട്ടവൻസസ്യെമരിയ്ക്കുന്നു;

ചിന്തുന്നു, �രോദസ്സില് വോൻ�പോലുഡുക്കെള; (5)

അബ്ഭവോന�ഗ്ന, വളർന്നോളുെക,ങ്ങൾതൻ

നല്പിനോെയങ്ങൾക്കുവോയ്ക്കും ധനം തരോൻ;

വോനൂഴികെള വശത്തോക്കുെകങ്ങൾക്കു,

മോനുഷന്നുമ്പെര ഹവ്യങ്ങളൂട്ടുവോൻ. (6)

ഭൂരി നല്ക�ഗ്ന–ശതം നല്കുെകങ്ങൾക്കു;

�ചോെറന്ന �കൾവിക്കതകു തുറക്ക നീ;

വോനൂഴിെയ വഴങ്ങിയ്ക്ക വൻകർമ്മണോ,

ഭോനു�പോ�ല പ്രഭോ�തോ�ദ്യോതിതൻ ഭവോൻ! (7)

ആനന്ദ�മകുമുഷസ്സില് വളർന്നഗ്നി,

ഭോനുമോൻ�പോ�ല വിളങ്ങും സു�ശോഭനോയ്;

മർത്ത്യസ്തുതനോ,ളുകൾക്കുപുരോൻ, ശുഭ

സത്രൻ, ചരിയ്ക്കുമതിഥി നരന്നവൻ! (8)

ഇമ്പെപ്പടുത്തെട്ടയിമ്മെട്ടോ,ളി വീശു-

മുമ്പരില് മുമ്പനോം നിൻ ബുദ്ധി മർത്ത്യെര:

അധ്വര�സ്തോതോവിനൈപ്പ ചുരത്തു�മ,
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പത്തുനൂറീപ്സിതവിത്തമ�ഗ്ന, സ്വയം! (9)

അ�ഗ്ന, ജനങ്ങളില് മുന്തി�യോരോെക,ങ്ങ-

ളഗ്ര്യവീര്യത്തോല്,ക്കുതിരയോല്,�ച്ചോറിനോല്;

ഞങ്ങൾതൻ പഞ്ചജനങ്ങളില്�ശ്ശോഭിയ്ക്ക,

തുംഗദുഷ്പ്രോപമോം വിത്തം, രവിസമം! (10)

�കൾെക്ക,ങ്ങൾതൻസ്തവം ധൃ�ഷ്ണോ, ബുധർ സുജ-

ന്മോക്കൾ പുകഴ്ത്തും പ്രശംസ്യന�ഗ്ന, ഭവോൻ:

അന്നവോൻ �സവിപ്പു, പുത്രങ്കലോംവിധം

തന്നിടത്തോളുന്ന യോജ്യനോമങ്ങെയ! (11)

�സ്തോതോക്കൾ, �മധോഢ്യ,രീയിരു�പെരങ്ങൾ

ജോത�വദ�സ്സ, സുഖിതരോകങ്ങയോല്:

�പോരുമ�ല്ലോ നീ െപോറുപ്പിന�ഗ്ന, തരോൻ

ഭൂരി�ഹമപ്രജോസല്പുത്രമോം ധനം! (12)

അ�ഗ്ന, സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കു ഗവോശ്വമോ-

മർത്ഥം െകോടുക്കുന്നബുദ്ധിമോന്മോെരയും

ഞങ്ങെളയും െകോണ്ടു�പോക, നീ നല്പോരില്;

ഞങ്ങൾയജ്ഞത്തില് വോഴ്ത്തോവൂ, സുവീരരോയ് ! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നു: ഇഷ്ടി=യജ്ഞം. സമിദ്ധെന–ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ച അഗ്നിെയ.

സ്വന്നൻ=നല്ല അന്നമുള്ളവൻ. െക�ല്പകു�വോൻ–ജഠരോഗ്നിയോയി വർത്തിച്ചു ശരീര-

ത്തിന്നുബലം നല്കുന്നവൻ. വിണ്ണിനു െകോണ്ടു�പോം–യജമോനന്മോെര.

2. രോത്രിപകലുകൾ–സോയംപ്രോതഃകോലങ്ങൾ. അങ്ങെയ കോക്കുന്നു–കോത്തുനില്ക്കുന്നു.

സോയംകോലത്തുംപ്രഭോതത്തിലുമോണ�ല്ലോ, അഗ്നി�ഹോത്രം. നിത്യം–നിയ�മന. ദ്യുചോ-

രി=�ദ്യോവില് ചരിയ്ക്കുന്ന. മർത്ത്യകോലം–മനുഷ്യരുെട കർമ്മസമയങ്ങൾ.

3. �രോ�ദോവിഹോരി=വോനൂഴികളില്വ്യോപരിയ്ക്കുന്നവൻ. �ശോഭനോ�ലോകൻ=ശുഭദർശനൻ.
�രോചിഷ്ണു=പ്രകോശമോനൻ. �വദ്യൻ=�ജ്ഞയൻ. �തരിെന�പ്പോെല–�തർആളുകെള

ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥോന�ത്തയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോകുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല അഗ്നി ആളുകൾക്ക് അഭീ-

ഷ്ടസിദ്ധി വരുത്തുന്നു. നുത്യർഹൻ=സ്തുത്യൻ.

4. �ക്ഷോണീനഭശ്ചോരി=�രോ�ദോവിഹോരി. വോനം നനപ്പവൻ–അന്തരീക്ഷത്തില് മഴെവ-

ള്ളം പോറ്റുന്നവൻ. പ്രോണോയിതജ്വോലൻ–ജ്വോലകളോണ�ല്ലോ, അഗ്നിയുെട പ്രോണ-

ങ്ങൾ. തൻവിവിക്തോല�യസ്ഥോപിതനോകുന്നു–തനിയ്ക്കുള്ളതോയ വിജനമോയ യജ്ഞ-

ഗൃഹത്തില് പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. നീർ�പോെല–െവള്ളം സർവജീവനമോണ�ല്ലോ. വി-

ണ്ണിന്നു �പോകു�വോൻ–ഉയെരജജ്വലിയ്ക്കുന്നതിെനസ്വർഗ്ഗഗമനമോക്കി ഉല്�പ്രക്ഷിച്ചിരി-

യ്ക്കുന്നു.

5. ആ �ഹോതോവു്–അഗ്നി. ചമയിപ്പിതു–സ്തുതിച്ചും �ഹോമിച്ചും അ�ദ്ദഹെത്തപ്ര�ശോഭിപ്പി-

യ്ക്കുന്നു. െപോെന്തോപ്പി–െപോങ്ങിയജ്വോല. വോൻ–ആകോശം. ഉഡുക്കൾ=നക്ഷത്രങ്ങൾ;

തീെപ്പോരികൾക്കുനക്ഷത്രത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കയോണു്. ചിന്തുന്നു–വിതറുന്നു.
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6. നല്പ്–�ക്ഷമം. വീണ്ടും വീണ്ടും യോഗങ്ങൾ െചയ്വോൻ മനുഷ്യന്നുകഴിവുണ്ടോകുമോറു, ദ്യോ-

വോപൃഥിവികെളഞങ്ങൾക്കു് അനുകൂലകളോക്കിനിർത്തുക!

7. ഭൂരി–വളെര ഗവോശ്വോദിധനം. ശതം–വളെര വളെര പുത്രോദികെള. �ചോെറന്ന കീർ-

ത്തിക്കതക്–അന്നമുണ്ടോയോ�ല �കൾവി (കീർത്തി) കിട്ടുകയുള്ളവ�ല്ലോ. വഴങ്ങിയ്ക്കു–

വശത്തുനിർത്തിയോലും. വൻകർമ്മണോ=വലിയ കർമ്മംെകോണ്ട്. ഭോനു=സൂര്യൻ. പ്ര-

ഭോ�തോ�ദ്യോതിതൻ=പ്രഭോതത്തോല് പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നവൻ; പുലർകോലത്തോണ-

�ല്ലോ, അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുക.

8. ഭോനുമോൻ=സൂര്യൻ. ശുഭസത്രൻ=സുയജ്ഞൻ, ചരിയ്ക്കും–സഞ്ചോരിയോയ. അതിഥി–

അതിഥി�പോെല പൂജനീയൻ.

9. ബുദ്ധി=നിനവു്. അൈപ്പ–അങ്ങയുെട നിനവോകുന്ന കറവുപയ്യ്. ഈപ്സിതവിത്തം–

ഇച്ഛിയ്ക്കെപ്പട്ട പലതരം (ഗവോശ്വോദി) ധനം അങ്ങയുെട നിനവില്നിന്നു �സ്തോതോവു കറ-

െന്നടുക്കുന്നു!

10. ഞങ്ങൾ സോധോരണരില് മീെതയോകുമോറു, ഞങ്ങൾക്കു �ശ്രഷ്ഠമോയ വീര്യവും കുതി-

രെയയും അന്നവും അവിടുന്നു തന്നരുളക. തുംഗദുഷ്പ്രോപം=തുംഗവും (ബഹുവും) ദു-

ഷ്പ്രോപ(ദുർല്ലഭ)വുമോയിട്ടുള്ളതു്. രവിസമം �ശോഭിയ്ക്ക–സൂര്യെന�പ്പോെല �ശോഭിയ്ക്കുമോറോക-

െട്ട.

11. ബുധർ=വിദ്വോന്മോർ. സുജന്മോക്കൾ=നല്ല ആളുകൾ. പ്രശംസ്യൻ=സ്തുത്യൻ. അന്ന-
വോൻ–ഹവിഷ്മോൻ, യജമോനൻ. പുത്രങ്കലോംവിധം–അച്ഛൻ മകെ� അടുക്കെലന്ന-

�പോെല തന്നിടത്തു് (യോഗശോലയില്സ്വസ്ഥോനത്തു്) ആളുന്ന–ജ്വലിയ്ക്കുന്ന.

12. �മധോഢ്യർ=യജമോനന്മോർ. ഇരു�പർ–രണ്ടുകൂട്ടർ. അങ്ങയോല്–അങ്ങയുെട കനി-
വിനോല്. െപോറുപ്പു്–കോല�ക്ഷപം. �ഹമം=സ്വർണ്ണം. പ്രജകൾ=ആൾക്കോർ.
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സൂക്തം 3.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; സമിഗ്ദ്ധോദ്യഗ്നികൾ �ദവത. (കോക-

ളി)

�വദി�മല്സ്ഥോപിതനോയസമിഗ്ദ്ധോഗ്നി-

യോദൃശ്യനോയ്ത്തീർന്നു, സർവ�ലോകത്തിനും;

പോവകൻ �ഹോതോവു �മധോവിയർഹനോയ്-

�ദ്ദവെരപ്പൂജിയ്ക്ക, �ദവൻ, പുരോതനൻ! (1)

മുവ്വുലകും മഹത്ത്വത്തോലിടങ്ങളും

െവ�വ്വെറ കോട്ടും നരോശംസനുജ്ജ്വലൻ

ഹൃത്തിനോല്ൈന വീഴ്ത്തി ഹവ്യം കുതിർത്തുെകോ-

ണ്ടധ്വരോ�ഗ്ര െതളിയിയ്ക്കെട്ട,യുമ്പെര! (2)

അ�ഗ്ന, കനിഞ്ഞീഡിതൻ ഭവോനർഹനോ-

യർച്ചിപ്പു, മർത്ത്യന്നു മുമ്പിന്നമർത്ത്യെര;

ആ നീ വിളിയ്ക്ക, െകല്പോർന്ന മരുത്ത്വോെന;-

യർച്ചിപ്പിനഗ്ര്യ�ര, ദർഭസ്ഥനിന്ദ്രെന! (3)

�ദവ, ബർഹി�സ്സ, വളർന്നുസുവീരമോം

നീ വിരിയ്ക്കുെപ്പടുെക,ങ്ങുമീ �വദി�മല്:

�ഹ വസുവിശ്വ�ദവോദിത്യയോജ്യ�ര,

വോഴ്വിൻ ധനോർത്ഥംഘൃതോസിക്തമോമിതില്! (4)

വോഴ്ത്തിവണങ്ങി വിളിയ്ക്കെപ്പടും മഹോ-

ദ്വോർ�ദ്ദവിമോ�ര, തുറപ്പിനുൾപ്പൂകുവോൻ;

വ്യോപ്തമോരധ്വസ്തമോർ നിങ്ങൾസദ്വീര-

കീർത്തിമത്തോം നിറം കൂട്ടി,പ്പുകഴുവിൻ! (5)

ഞങ്ങൾസല്ക്കർമ്മോർത്ഥമർച്ചിച്ച നിത്യമോർ,

ഭംഗിയില് െനയ്യു�വോർ�പോ�ല സ�മതരോയ്

നൂല്ക്കെട്ട വോർനൂല് മഖത്തിന്നുടുപ്പിനോയ്-

�നർക്കു നീർ പോറ്റുന്ന വോസരരോത്രികൾ! (6)

�ബോധവും ൈമമോണ്പു�മറിയ രണ്ടു വിണ്-

�ഹോതോക്കളോദിമര്യക്കോല് യജിപ്പവർ

�വദിയില്ത്തുംഗമോം മുന്നിടത്തു വസി-

ച്ചോദിത്യെര യജിയ്ക്കെട്ട, കോലങ്ങളില്! (7)

നമ്മൾക്കുബുദ്ധി തരുന്നസരസ്വതി,-

യമ്മട്ടിളോ�ദവി, സർവഗ ഭോരതി,

ഇമ്മൂന്നു�ദവിമോർ കോക്കെട്ട, �ഗഹമോ-

ണ്ടിമ്മഖം, ഹോനി പറ്റോെത ഹവിസ്സിനോല്! (8)

�വഗവോനന്നവോൻ �ദവകോമൻ ശുഭ-

യോഗൻ ജനിയ്ക്കെട്ട, കോഞ്ചന�നർനിറൻ:
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ത്വഷ്ടോവു �വരോം പ്രജെയ നമുക്കു ന-

ല്കെട്ട; �ദവോന്നവുെമത്തെട്ട, നമ്മളില്! (9)

സമ്മതിച്ചന്തി�ക വോഴ്ക വനസ്പതി;

െച�മ്മ പചിയ്ക്കെട്ട, യഗ്നി ഹവിസ്സിെന;

ദിവ്യൻ ശമിതോവഭിജ്ഞൻത്രിസിക്തമോം

ഹവ്യെത്തെയത്തിച്ചിട�ട്ട, നിലിമ്പരില്! (10)

െനയ്യു തൂകുന്നുഞോൻ: െനയ്യോല്പ്പിറന്നവൻ,

െനയ്യില് വോ�ഴ്വോനിവൻ, െനയ്യോല്ജ്ജ്വലിപ്പവൻ;

ആഹുതി�തോറും വിളിയ്ക്ക, രസിപ്പിയ്ക്ക;

സ്വോഹോകൃതം ഹവി�സ്സല്ക്ക, വൃഷോവു നീ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. ആദൃശ്യൻ=കോണോകുന്നവൻ. സർവ�ലോകത്തിനും=എല്ലോജ്ജനങ്ങൾക്കും. അർഹ-

ൻ–�ദവയജന�യോഗ്യൻ. സമിഗ്ദ്ധൻ, നരോശംസൻ മുതലോയവർ അഗ്നികളോെണന്നു

മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പൂജിയ്ക്ക–യജിയ്ക്കെട്ട.

2. ഇടങ്ങൾ–ആഹുതിസ്ഥോനങ്ങൾ. കോട്ടും–െവളിെപ്പടുത്തുന്ന. ഹൃത്തിനോല് ൈന

വീഴ്ത്തി–ഉപസ്തരിച്ച്; തെ� ഹൃദയം െനയ്യോണ്, അലി�വറിയതോണ് ! അധ്വരോ�ഗ്ര–

�ഹോമസമയത്ത്. െതളിയിയ്ക്കെട്ട–വ്യക്തീകരിയ്ക്കെട്ട; തൃപ്തിെപ്പടുത്തെട്ട എന്നർത്ഥം.

3. ഈഡിതൻ=സ്തുതൻ; ഈഡിതൻ എന്ന അഗ്നി. മർത്ത്യന്നു മുമ്പ്–മനുഷ്യൻ �ഹോ-

മിയ്ക്കുന്നതു പിന്നീടോണ്. മരുത്ത്വോെന–മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയ ഇന്ദ്രെന. നോലോംപോദം

ഋത്വിക്കുക�ളോടുള്ളതോണ്: ദർഭസ്ഥൻ=ദർഭപ്പുല്ലിലിരിയ്ക്കുന്നവനോയ.

4. ബർഹിസ്സ്=ദർഭ; ഇതിെ� �ദവതയോയബർഹിെസ്സന്നഅഗ്നി�യോടു പറയുന്നത്: സു-

വീരം=നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടിയത്; ഞങ്ങൾക്കു നല്ല വീരന്മോെര (പുത്രോദികെള) നല്കു-

ന്നത്. �ഹ വസുക്കളും വി�ശ്വ�ദവകളും ആദിത്യരുമോകുന്ന യോജ്യ�ര(യജനീയ�ര),

നിങ്ങൾ ധനോർത്ഥം (ഞങ്ങൾക്കു ധനം തരോൻ) ഘൃതോസിക്തമോം (ഉപസ്തരിയ്ക്കെപ്പട്ട)

ഇതില് (ദർഭവിരിപ്പില്) വോഴ്വിൻ (ഇരിയ്ക്കുവിൻ).

5. മഹോദ്വോർ�ദ്ദവിമോർ=മഹതികളോയ (അഗ്നിയുെട) ദ്വോര�ദവതമോർ; വോതിലുകൾ.

അധ്വസ്തമോർ–ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോത്തവർ, ശക്തിമതികൾ. സദ്വീരകീർത്തിമത്തോം നിറം

കൂട്ടി–യജമോനന്നു നല്ല വീരന്മോരോലും യശസ്സോലുമുള്ള �ശോഭയുളവോക്കി.

6. ഭംഗിയില് െനയ്യു�വോർ–രണ്ടു െനയ്ത്തുവിദഗ്ദ്ധമോർ. സ�മതരോയ്=തമ്മില്�ച്ചർന്ന്.

വോർനൂല്–യജ്ഞോംഗങ്ങൾ. �നർക്കു–ശരിയ്ക്കു, വഴി�പോെല. ഓ�രോ യജ്ഞോംഗ-

െത്തയും ക്ര�മണഅനുഷ്ഠിപ്പിച്ചു, പൂർത്തിവരുത്തെട്ട!

7. �ബോധം=അറിവ്. ൈമമോണ്പ്=ആകോരെസൌഷ്ഠവം. വിണ്�ഹോതോക്കൾ–

ദിവ്യോഗ്നിജോതരോയ �ഹോതോക്കൾ; െഭൌമോഗ്നിയും അന്തരിക്ഷോഗ്നിയും. ആദിമർ–

പ്രഥമപൂജ്യന്മോർ. ഋക്കോല്–മന്ത്രംെചോല്ലി. മൂന്നിടം–ഗോർഹപത്യോഹവനീയദക്ഷിണസ്ഥോനങ്ങൾ.

ആദിത്യർ=�ദവന്മോർ.

8. സർവഗ–സർവവിഷയവ്യോപ്ത. �ഗഹമോണ്ട്–യോഗശോലയില് വന്ന്. ഫവിസ്സിനോല്–
നമ്മൾ െകോടുത്തഹവ്യം െകോണ്ട്.
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9. ജനിയ്ക്കെട്ട–�വഗവോനും മറ്റുമോയ പുത്രൻ നമുക്കു പിറക്കെട്ട. �വരോം പ്രജെയ–

കുലെത്തനിലനിർത്തുന്നസന്തോനെത്ത. �ദവോന്നം–�ദവന്മോർക്കുള്ളഅന്നം.

10. സമ്മതിച്ച്–കർമ്മത്തിന്ന് അനുമതി തന്ന്. അന്തി�ക–നമ്മുെടഅരികില്. വനസ്പതി

–യൂപ�ദവതയോയ അഗ്നി. അഗ്നി–അടുപ്പിെല അഗ്നി. ശമിതോവ്–ശമിതോവ് എന്ന

അഗ്നി. ത്രിസിക്തം–ഉപസ്തരണം,അവദോനം,അഭിഘോരണംഎന്നിവെകോണ്ടുശുദ്ധീ-

കൃതം. നിലിമ്പരില്–�ദവന്മോരുെട അടുക്കല്.

11. തൂകുന്നു–അഗ്നിയില് വീഴ്ത്തുന്നു. ഇവൻ–അഗ്നി. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം: വി-

ളിയ്ക്ക–�ദവന്മോെര. സ്വോഹോകൃതം–സ്വോഹോ എന്നുച്ചരിച്ചു �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ട. ഏല്ക്ക–

വഹിച്ചോലും.
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സൂക്തം 4.

ഭൃഗു�ഗോത്രൻ �സോമോഹുതി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്. അഗ്നി �ദവത.

യോെതോരുജോത�വദസ്സോയ �ദവൻ �ദവന്മോർവെരയുള്ളവെര ഒരുസുഹൃെത്ത-

ന്ന�പോെല തോങ്ങി�പ്പോരുന്നു�വോ; ആ അഗ്നിെയ; തു�ലോം തിളങ്ങുന്നവെന, തു-

�ലോം നിഷ്പോപെന, മനുഷ്യർക്ക് അതിഥിെയ, �ശോഭനോന്നെന നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

ഞോൻ വിളിയ്ക്കോം. (1)
ഭൃഗുക്കള�ത്ര, ഈ അഗ്നിെയ പരിചരിച്ചു രണ്ടിടങ്ങളില്–അന്തരിക്ഷത്തിലും

മനുഷ്യപ്രജകളിലും–പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു്. �ദവകളില് െവച്ചു ശീഘ്രഗമനനും ജവനോശ്വനു-

മോയഅവിടുന്നു വി�രോധികെളെയല്ലോം തീെര കീഴമർത്തെട്ട! (2)
�ദവകൾ �പോകു�മ്പോൾ യോെതോരുവെനയോ�ണോ, മനുഷ്യപ്രജകളില് ഒരു

പ്രിയസുഹൃത്തിെനെയന്ന�പോെല നിർത്തിയതു്; ഹവിർദ്ദോതോവിെ� ഗൃഹത്തില്

യോവെനോരുത്തൻആധോനംെചയ്യെപ്പടുന്നു�വോ; ആ സമ്പല്കരനോയ അഗ്നി കോ-

മിനികളോയ യോമിനികളില് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു! (3)
ഇ�ദ്ദഹത്തിെ�പുഷ്ടി,സ്വന്തംപുഷ്ടി�പോെലസ�ന്തോഷകരമോണ്; വളർന്നുചു-

െട്ടരിപ്പോൻതുടങ്ങുന്ന ഇ�ദ്ദഹെത്ത കോണുന്നതും സ�ന്തോഷകരംതെന്ന. ഇ�ദ്ദഹം

മരങ്ങൾക്കിടയില്, ഒരു �തർക്കുതിര വോലോട്ടുന്നതു�പോെല, നോവിളക്കും! (4)
ആരുെട മഹത്ത്വംഎെ�ആളുകൾസ്തുതിയ്ക്കുന്നു�വോ, അ�ദ്ദഹംസ്വന്തംരൂപം

ഋത്വിക്കുകെള കോണിയ്ക്കും. അവിടുന്നുഹവ്യങ്ങളില് വിചിത്ര�ശോഭെകോണ്ടുതിരിച്ചറി-

യെപ്പടുന്നു. അവിടുന്നു കിഴവനോയിട്ടു, വീണ്ടും വീണ്ടും യുവോവോയിച്ചമയുന്നു! (5)
അവിടുന്നു വനങ്ങളില്, ദോഹംപൂണ്ടവൻ�പോെല ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു; െവള്ളം�പോ-

െല ഒഴുകുന്നു; �തർക്കുതിര�പോെല മുരളുന്നു; ആ െപോള്ളിയ്ക്കുന്ന കൃഷ്ണവർത്മോവു

നക്ഷത്രങ്ങളോല് പുഞ്ചിരിയിടുന്ന നഭസ്സു�പോെല പ്രകോശിയ്ക്കുന്നു. (6)
ആ�തജസ്വിയോയഅഗ്നി നോനോരൂപനോയിസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു; ഭൂമിയിെലങ്ങും

വളരുന്നു; വരണ്ടവെയ എരിച്ചും, �നോവിയ്ക്കുന്നവെയ കരിച്ചും, ധോരോളം കുടിയ്ക്കുന്ന-

�പോെലയോയും, ഇടയനില്ലോത്ത ഒരു നോല്ക്കോലി�പോെല സ്വയം �മഞ്ഞുനടക്കുന്നു!

(7)
അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട മു�മ്പെത്തഅഭീഷ്ടദോനം സ്മരിച്ചു (ഞങ്ങൾ) ഇ�പ്പോൾ മൂ-

ന്നോം യോഗത്തിലും (അങ്ങെയ) സ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു. അങ്ങു ഞങ്ങൾക്കു, വീരെര

അടക്കുന്നതും മഹത്തും �കൾവിെപ്പട്ടതുമോയ അന്നെത്തയും സത്സന്തോനെത്തയും

ധനെത്തയും തന്നരുളുക! (8)
അ�ഗ്ന, ഗൃത്സമദന്മോർ അങ്ങയുെട തുണയോല്, ഗുഹയില്ക്കിടക്കുന്ന രമണീ-

യങ്ങെളകീഴടക്കണം, നല്ല വീരന്മോെര �നടണം,ആക്രമണംതോങ്ങണം;അതിന്നു

തക്കഅന്നംഅവിടുന്നു �മധോവികൾക്കും �സ്തോതോക്കൾക്കും നല്കിയോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. �ദവന്മോർവെരയുള്ളവെര–മനുഷ്യർമുതല് �ദവകൾവെരയുള്ള ജനങ്ങെള.

2. ജവനോശ്വൻ=�വഗ�മറിയ കുതിരകളുള്ളവൻ.
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3. �പോകു�മ്പോൾ–സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കു തിരിയ്ക്കു�മ്പോൾ. പ്രിയസുഹൃത്തിെനെയന്ന�പോെല–

വി�ദശെത്തയ്ക്കു �പോകുന്നവർ സ്വഗൃഹരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു �സ്നഹിതെന െവയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

കോമിനികൾ–അഗ്നിെയ കോമിയ്ക്കുന്നവർ. യോമിനികൾ=രോത്രികൾ.

4. ഒരോൾക്കുസ്വന്തം പുഷ്ടി എപ്രകോര�മോ, അപ്രകോരം സ�ന്തോഷകരമോണ്, അഗ്നിയുെട

പുഷ്ടി (തടിയ്ക്കല്, കത്തിപ്പടരുക). നോവ്–ജ്വോല.

5. അ�ദ്ദഹം–അഗ്നി. ഋത്വിക്കുകെള കോണിയ്ക്കും–അവരുെട മുമ്പില് ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കും. വി-

ചിത്ര�ശോഭ–ഓ�രോന്നു �ഹോമിയ്ക്കു�മ്പോൾ ഓ�രോ നിറം കോണുമ�ല്ലോ. കിഴവനോയിട്ടു–

െകടോൻ തുടങ്ങിയിട്ടു. യുവോവോയിത്തീരുന്നു–െനയ്യും മറ്റും വീഴ്ത്തുകയോല് കത്തിയോളുന്നു.

6. ദോഹം പൂണ്ടവൻ–െവള്ളം കുടിപ്പോൻ െവമ്പുന്നവൻ. കൃഷ്ണവർത്മോവ്=അഗ്നി; അഗ്നി-
യുെട വഴി പുകെകോണ്ടു കുറുക്കുമ�ല്ലോ.

7. വരണ്ടവ–മരവും കുററിക്കോടും മറ്റും. �നോവിയ്ക്കുന്നവ–മുള്ളം മറ്റും. കുടിയ്ക്കുന്നതു–

വൃക്ഷോദികളുെട നീരിെന.

8. മഹത്ത്–വളെര�പ്പെര പുലർത്തോൻ മതിയോവുന്നത്.

9. ഗുഹയില്ക്കിടക്കുന്ന രമണീയങ്ങൾ–ഭൂഗർഭത്തിലുള്ള നിധികൾ. ആക്രമണം–

ശത്രുക്കളുെട. �മധോവികൾ–യജമോനന്മോർ.
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സൂക്തം 5.

�സോമോഹുതി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (“തോമരക്കണ്ണൻ” �പോെല)

ജോതനോയ്, ജീവ�സ്സകും പിതോവോം

�ഹോതോവു പിതൃരക്ഷോർത്ഥം;

െവന്നട�ക്കണ്ടും മോന്യമോം ധന-

വൃന്ദം �നടോവൂ, സോന്നർ നോം. (1)

സത്ര�നതോവോമോരി�ലോ രശ്മി-

സപ്തകം പോ�ട വ്യോപിപ്പൂ;

മർത്ത്യൻ�പോല�പ്പോതോെവട്ടോം യജ്ഞ-

കൃത്യവും െചയ്വൂ നി�ശ്ശഷം! (2)

അെല്ലങ്കിലിെങ്ങടുപ്പോനും �സ്തോത്രം

െചോല്ലോനുമറി�വോനവൻ

ഋത്വിക്കർമ്മത്തിെലല്ലോം വ്യോപിപ്പൂ,

ചക്രത്തില് �നമി�പോല�വ! (3)

ശുദ്ധയജ്ഞ�ത്തോെടോത്ത�ല്ലോ, ശുദ്ധി-

കൃത്തോം പ്രശോസ്തോവുണ്ടോയി;

സത്യമോ�മതല്ക്കർമ്മത്തില്�ക്കറും,

വിദ്വോൻ െകോമ്പത്തു�പോല�വ! (4)

മുത്തണച്ചി,തില്െച്ചന്നു �ചഷ്ടിയ്ക്കും

ഹസ്തോംഗുലികൾ നൂറുരു,

മൂന്നിലും മുഖ്യമോമി�ന്നഷ്ടോവിൻ

മൂർത്തിെയശ്ശുശ്രൂഷിയ്ക്കുന്നു. (5)

അമ്മതന്നനുജത്തി െനെയ്യടു-

ത്തന്തി�ക െചല്ലും�വളയില്

ഹൃഷ്ടനോയ്ത്തീരു,മധ്വര്യു,വിവൻ,

വൃഷ്ടിയോല് െനല്ലു�പോല�വ! (6)

തോൻതോൻസ്വകർമ്മത്തിന്നൃത്വിക്കോ�യോ-

�നന്തുമോറോകി,ങ്ങോർത്ത്വിജ്യം;

�സ്തോത്രം െചോല്ലോവൂ നോമുടന,തി-

മോത്രം നല്കോവൂ, ഹവ്യവും! (7)

ആചരിയ്ക്ക�ട്ട വിദ്വോനിങ്ങ�ഗ്ന,

പൂജോർഹർെക്കല്ലോം ധോരോളം:

അങ്ങയ്ക്കുതെന്നയുള്ളതോണ�ല്ലോ,

ഞങ്ങൾ നടത്തുമീ യോഗം! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. പിതോവ്=പോലകൻ. �ഹോതോവ്–അഗ്നി. പിതൃരക്ഷോർത്ഥം–യജമോനന്മോെര രക്ഷി-

പ്പോൻ. സോന്നർ–ഹവിസ്സോകുന്നഅന്ന�ത്തോടുകൂടിയവർ.

2. സത്ര�നതോവ്=യജ്ഞനിർവോഹകൻ. രശ്മിസപ്തകം–ഏഴു �ഹോത്രങ്ങൾ. �പോതോവു്

–�ദവകളുെട �പോതോെവന്ന ഋത്വിക്കോയ അഗ്നി. മർത്ത്യൻ–മനുഷ്യനോയ �പോതോവ്.

എട്ടോം–സപ്ത�ഹോത്രങ്ങ�ളോടുകൂടി എട്ടോമെത്തകർമ്മവും നിർവഹിയ്ക്കുന്നു.

3. എടുപ്പോനും–അധ്വര്യുവോയിനിന്നുഹവിസ്സുൈകെക്കോൾവോനും. �സ്തോത്രം െചോല്ലോനും–

�ഹോതോവോയിനിന്നു സ്തുതിപ്പോനും. വ്യോപിപ്പൂ–െപരുമോറുന്നു. ചക്രം=�തരുരുൾ. �നമി

=ഉരുൾച്ചുററ്.

4. ശുദ്ധികൃത്ത്=വിശുദ്ധിയുണ്ടോക്കുന്നവൻ. പ്രശോസ്തോവു്–�ദവന്മോരുെട പ്രശോസ്തോെവന്ന

ഋത്വിക്കോയഅഗ്നി. ഉണ്ടോയി=ജനിച്ചു. സത്യം–തീർച്ചയോയും ഫലപ്രദം. ഏതല്ക്കർ-

മ്മം=ഇവെ� (അഗ്നിയുെട) കർമ്മം; കർമ്മങ്ങൾ. വിദ്വോൻ–അറിവുള്ള യജമോനൻ.

െകോമ്പത്തു�പോല�വ–മരം�കറുന്നവൻ ഒരു െകോമ്പി�ന്മല് നിന്നു മെററോരു െകോമ്പി-

�ന്മല് �കറുന്നതു�പോെല, കർമ്മങ്ങൾക്ര�മണഅനുഷ്ഠിയ്ക്കും.

5. മുത്തണച്ച്=സ�ന്തോഷമുളവോക്കിെക്കോണ്ടു്. ഇതില്–കർമ്മത്തില്. ഹസ്തോംഗുലികൾ

=ൈകവിരലുകൾ. നൂറുരു–വളെര പ്രോവശ്യം. മൂന്നിലും മുഖ്യം. മൂന്നഗ്നികളു�ടതിെന-

ക്കോളും മുന്തിയ. ഇ�ന്നഷ്ടോവ്–�ദവകളുെട �നഷ്ടോെവന്ന ഋത്വിക്കോയഈഅഗ്നി.

6. അമ്മതന്നനുജത്തി–�വദിയുെട അനുജത്തി, ജൂഹു. ഹൃഷ്ടനോയ്ത്തീരും=ഹർഷിയ്ക്കും.

അധ്വര്യുവിവൻ–�ദവകളുെട അധ്വര്യു,ഈഅഗ്നി.

7. ഋത്വിക്കോ�യോൻ–�ദവന്മോരുെട ഋത്വിക്കോയ അഗ്നി. ഇങ്ങ്–മനുഷ്യരുെട. ആർത്ത്വി-

ജ്യം ഏന്തുമോറോക–ഋത്വിക്കിെ� ചുമതല വഹിയ്ക്കെട്ട. അതിമോത്രം=ധോരോളം.

8. വിദ്വോൻ–അങ്ങയുെട മോഹോത്മ്യമറിയുന്ന യജമോനൻ. പൂജോർഹർ–�ദവന്മോർ. ധോരോ-

ളം ആചരിയ്ക്കെട്ട–വളെര പൂജനമനുഷ്ഠിയ്ക്ക�ട്ട; അതിന്നനുഗ്രഹിച്ചോലും.
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സൂക്തം 6.

�സോമോഹുതി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ഇതോ, മദീയം ചമത,യിതോ, ൈകെക്കോള്ളുകോഹുതി;

അ�ഗ്ന, �കൾക്കുകയുംെചയ്ക വഴി�പോലീ സ്തവങ്ങെള! (1)

അ�ഗ്ന, സുജോത, �സവിയ്ക്കോമിതുെകോെണ്ടങ്ങളങ്ങെയ

ഇസ്സൂക്തംെകോണ്ടുമൂർജ്ജസ്സിൻപുത്രസോർവത്രികക്ര�തോ! (2)

ആ �സ്തോത്രവശനോയ്ദ്രവ്യമിച്ഛി�പ്പോനോകുമങ്ങെയ

പൂജിയ്ക്കോം ദ്രവി�ണോദ�സ്സ, നുതിയോെലങ്ങൾ പൂജകർ! (3)

അതു �കൾ, സൂരി മഘവോൻ ധ�നശൻ ധനദൻ ഭവോൻ;

ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കയുംെചെയ്ക,ങ്ങളില്നിന്നു രിപുക്കെള! (4)

അവൻ നമുക്കു വോനിങ്കല്നിന്നു വർഷം, നമുക്കവൻ

നല്കെട്ട വൻെകല്പു,മവൻ നമുക്കോയിരമന്നവും! (5)

തു�ലോം യുവോ�വ, യജ്ഞോർഹ, ഞങ്ങൾതൻസ്തവനങ്ങളോല്

വന്നോലും, ദൂത, �ഹോതോ�വ, രക്ഷയ്ക്കർച്ചിപ്പവങ്കല് നീ! (6)

ഉള്ളില്ക്കടക്കു�വോന�ല്ലോ, ദ്വിജന്മജ്ഞൻ ഭവോൻ ക�വ,

ജനങ്ങൾക്കുംസഖോക്കൾക്കും ഹിതൻ ദൂതൻകണക്കി�ന! (7)

അതിനോല്പ്പൂർത്തി തരികിങ്ങ,ഭിജ്ഞനുയിരുള്ള നീ;

യഥോക്രമം െചയ്ക മഖ;–മിദ്ദർഭയിലിരിയ്ക്കുക! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. ഈസ്തവങ്ങൾ–എെ�സ്തുതികൾ.

2. ഇതുെകോണ്ട്–ഈആഹുതിെകോണ്ട്. ഇസ്സൂക്തംെകോണ്ടും �സവിയ്ക്കോം. ഊർജ്ജസ്സ്=

ബലം. സോർവത്രികക്ര�തോ–എല്ലോടത്തും യജിയ്ക്കെപ്പടുന്നവ�ന.

3. ദ്രവ്യം–ഹവിസ്സോകുന്ന ധനം.

4. അതു–ഞങ്ങളൂെട സ്തുതി. മഘവോൻ=അന്നവോൻ.
6. തു�ലോം യുവോവ്=യുവതമൻ. രക്ഷയ്ക്കർച്ചിപ്പവങ്കല്–രക്ഷോർത്ഥിയോയി പൂജിയ്ക്കുന്നവ-

െ� (എെ�) അടുക്കല്.

7. ഉള്ളില്–ആളുകളുെട ഹൃദയത്തില്; ജനഹൃദയജ്ഞൻ. ദ്വിജന്മജ്ഞൻ–രണ്ടു

കൂട്ടെരയും, യഷ്ടോക്കെളയും യഷ്ടവ്യെരയും അറിയുന്നവൻ, ദൂതൻകണക്കി�ന–

ജനോഭിപ്രോയമറിയോൻ രോജോവിനോല് നിയുക്തനോയ ദൂതൻ അതു മനസ്സിലോക്കുന്ന-

തു�പോെല, ഭവോൻഞങ്ങളുെട ഉള്ളറിയുന്നു.

8. പൂർത്തി–ഇഷ്ടപൂർത്തി. ഇങ്ങ്–ഞങ്ങൾക്ക്. ഉയിർ–ൈചതന്യം.
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സൂക്തം 7.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അങ്ങ�ഗ്ന, െകോണ്ടുവന്നോലു,മതിതോരുണ്യ, ഭോരത,

മികച്ചതോെയോളിെപറും പുരുകോമ്യധനം വ�സോ! (1)

സുരെ�യും നരെ�യും ൈവരമിങ്ങുഫലിെയ്ക്കോലോ:

സംരക്ഷിയ്ക്കണമോ വി�ദ്വഷത്തില്നിെന്നങ്ങെളബ്ഭവോൻ! (2)

മോററോെരെയോക്കയും, െകോച്ചുനീർ�ത്തോടുകെളയോംവിധം

കടന്നു �പോകുമോറോക, ഞങ്ങൾ നിൻതുണയോല്സ്വയം! (3)

അ�ഗ്ന, പോവക, വന്ദിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടും ശുചിയോം ഭവോൻ

അതിമോത്രം വിളങ്ങുന്നൂ,ഘൃത�ഹോമോന്തരങ്ങളില്! (4)

അ�ഗ്ന, പൂജിതനോകുന്നു �നർെക്കങ്ങളുെടയോം ഭവോൻ,

കോള, മച്ചി–ചിനൈപ്പക്കളിവെയെക്കോണ്ടു ഭോരത! (5)

െനയ്യില്ക്കുളിച്ചു ചമതച്ചോർത്തുണ്ണു�ന്നോൻ, പുരോതനൻ,

വ�രണ്യനോയ �ഹോതോവു, ബലത്തിൻ മകനദ്ഭുതൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. അതിതോരുണ്യ=യുവതമ. ഭോരത–ഋത്വിക്പുത്ര, ഋത്വിക്കുകളോല് ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട-
വ�ന. ഒളിെപറും–കനകോദികളോല് തിളങ്ങുന്ന.

2. ഇങ്ങു–ഞങ്ങളോല്. ആ വി�ദ്വഷം–�ദവ–നരൈവരം.

3. സ്വയം–പരോ�പക്ഷകൂടോെത.
4. ഘൃത�ഹോമോന്തരങ്ങളില്=െനയ്യു �ഹോമിയ്ക്കുന്നസമയങ്ങളില്.

5. മച്ചി–ചിനൈപ്പക്കൾ=മച്ചിപ്പയ്യും ചിനയുള്ളപയ്യും. ഇവെയെക്കോണ്ട്–ഇവെയ �ഹോ-

മിച്ച്.
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സൂക്തം 8.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

തു�ലോം പുകൾെപ്പട്ട ഫലപ്രദനോമഗ്നിതന്നുെട

രഥോശ്വങ്ങെള,യൈന്നഷിെയന്ന�പോ�ല സ്തുതിയ്ക്ക നീ! (1)

അവിടുന്നുസു�നതോവു, ശുഭോരംഭൻ, ദുരോസദൻ,

ആരോധിതൻ, പ്രദോതോവിൻ വി�രോധിെയ മുടിപ്പവൻ! (2)

ആശ്രീമോൻ യജ്ഞ�ഗഹത്തില് വന്നല്ലിലുമുഷസ്സിലും

വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നു; വല്ലന്തി തല്ക്കർമ്മത്തിന്നു വന്നിടോ! (3)

െകടോജ്വോലകളോല്പ്പോ�ട െവളിച്ചം വീശു�വോനവൻ

വിചിത്രനോയ്വിളങ്ങുന്നു, കതിരോല്ബ്ഭോനു�പോല�വ! (4)

ഉക്ഥങ്ങളോ വിഴുങ്ങുന്നതോൻതോൻ വിലസുമഗ്നിെയ

വളർത്തുന്നിത;–വൻപക്കല�ല്ലോ, സർവവിഭൂതിയും! (5)

അഗ്നീന്ദ്ര�സോമപ്രഭൃതി�ദവരക്ഷിതരോയി നോം,

ഉപദ്രവം െപടോ�ത കീഴടക്കോവൂ, രിപുക്കെള! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. സ്വന്തം ഹൃദയ�ത്തോടു പറയുന്നു: അൈന്നഷിെയന്ന�പോ�ല–ഭക്ഷണസോധനങ്ങൾ

െകോണ്ടു�പോരോൻ കുതിരെയ ഇണക്കുന്നതു�പോെല.

2. പ്രദോതോവ്–ഹവിസ്സർപ്പിച്ചവൻ, യജമോനൻ. വി�രോധി=ശത്രു.
3. വല്ലന്തി=ആപത്ത്, ഇടിവു്. തല്ക്കർമ്മം–അഗ്നിയുെട കർമ്മം.

5. വിഴുങ്ങന്ന–ശത്രുക്കെള,അെല്ലങ്കില്ഹവിസ്സുകെള. സർവവിഭൂതിയും=സമസ്തസമ്പത്തും.

അഞ്ചോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: രണ്ടോംഅഷ്ടകം
ആറോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 2 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 9.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ് ; അഗ്നി �ദവത.

വസിയ്ക്ക, �ഹോതോവിഹ �ഹോതൃ�ഗ�ഹ,

വളർന്നുകത്തും ശുചിജിഹ്വനഗ്നി,

വിദ്വോൻ, സഹസ്രംഭരന,വ്യപോയ-

കർ�മ്മോല്ക്കനൂർജ്ജസ്വി, വസുപ്ര�വകൻ! (1)
നീ ദൂതനോയ് നില്ക്ക; കടത്തി രക്ഷി-

െച്ചത്തിയ്ക്കുെക,ങ്ങൾക്കുധനം വൃഷോ�വ;

െതററോെതയസ്മത്തനുപുത്രെപൌത്ര-

ത്രോതോവുമോെണന്നറികു,ജ്ജ്വലോ�ഗ്ന! (2)
അ�ഗ്ന, ഭജിയ്ക്കോം, തിരുവിണ്ണില് നിെന്ന;-

ക്കീഴ്വോനിലും ഞങ്ങൾ തു�ലോം പുകഴ്ത്തോം.

പൂജിയ്ക്കുവൻ, നിൻജനി�ദശ:–മിങ്ങോ-

ണ�ല്ലോ, ജ്വലിപ്പിച്ച ഭവോനു �ഹോമം! (3)
യജിയ്ക്ക നീ യഷ്ട്രുതമൻഹവിസ്സോല്:-

ച്ചിെക്കന്നു വർണ്ണിയ്ക്കുക, �ദയമന്നം;

അ�ഗ്ന, ഭവോനുറ്റ ധ�നശന�ല്ലോ;

െതളിഞ്ഞവോെക്കോെക്കയറിഞ്ഞവൻ, നീ! (4)
ക്ഷയിച്ചിടോ ദൃക്പ്രിയ, നോളില് നോളില്-

പ്പിറന്നിടും നിെ� വിഭൂതി രണ്ടും;

നീ കീർത്തിമോനോക്കുക വോഴ്ത്തു�വോെന-

സ്സല്പുത്രപി�ത്തശനുമോക്കുക,�ഗ്ന! (5)
ഇ�സ്സനെയോെത്തങ്ങളില് െവയ്ക്ക, നല്ദ്ധനം;

നീ കോത്തുരക്ഷിയ്ക്ക, കടത്തിഞങ്ങെള;

അ�ഗ്ന, ധനശ്രീകെളോടോളുക,വ്യഥം

പൂജ്യൻ സുയഷ്ടോവുസുരോർച്ചകൻ ഭവോൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
1. �ഹോതൃ�ഗ�ഹ–�ഹോതോവിെ� ഇരിപ്പിടത്തില്, ഉത്തര�വദിയില്. വസിയ്ക്ക–

സ്ഥിതിെചയ്യെട്ട. സഹസ്രംഭരൻ=ആയിരം (വളെര) �പെര ഭരിയ്ക്കുന്നവൻ. അവ്യ-

പോയകർ�മ്മോല്ക്കൻ–അപോയമില്ലോത്ത കർമ്മങ്ങളില് മനസ്സുെവയ്ക്കുന്നവൻ: അ�ദ്ദ-

ഹത്തിെ� കർമ്മങ്ങൾക്കപോയം വരില്ല. വസുപ്ര�വകൻ=വോസയിതോക്കളില്െവച്ചു

�ശ്രഷ്ഠൻ.

2. ദൂതൻ–ഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തില് �ദവന്മോെര ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നവൻ. കടത്തി–

ആപത്തിെ� മറുകരയിലണച്ച്. അസ്മത്തനുപുത്രെപൌത്രത്രോതോവ്–ഞങ്ങളുെട ശരീ-

രെത്തയും പുത്രെപൌത്രന്മോെരയും രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. െതററോെത–വീഴ്ചവരോെത.

3. ഭജിയ്ക്കോം–പരിചരിയ്ക്കോം. കീഴ്വോനിലും–സ്വർഗ്ഗത്തിെ� തോ�ഴ അന്തരിക്ഷത്തിലും.

ജനി�ദശം=ഉല്പത്തിസ്ഥോനം. ഇങ്ങ്–ഉല്പത്തിസ്ഥോനത്ത്.
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4. �ദയമന്നം വർണ്ണിയ്ക്കുക–�ദവന്മോർക്കു െകോടു�ക്കണ്ടതോയഅന്നെത്ത, ‘ഇതു സ്വോദുത-

രം, ഇതു സ്വോദുതരം’ എന്നിങ്ങെന അവ�രോടു വർണ്ണിച്ചുപറയുക. െതളിഞ്ഞ വോക്കു്–

ഞങ്ങളുെട പരിശുദ്ധസ്തുതി.

5. ദൃക്പ്രിയ–കണ്ണിന്നിഷ്ടെപ്പട്ടവ�ന, ദർശനീയ. നോളില് നോളില് പ്പിറന്നിടും–

പ്രതിദിനം അഗ്നി�ഹോതൃസമയത്തു ജനിയ്ക്കുന്ന. വിഭൂതി രണ്ടും. ദിവ്യസമ്പത്തും, െഭൌമ-

സമ്പത്തും. വോഴ്ത്തു�വോൻ=�സ്തോതോവു്. സല്പുത്രവി�ത്തശൻ–നല്ല മക്കളുെടയും ധന-

ത്തിെ�യും അധിപതി.

6. ഇ�സ്സന–ജ്വോലോസമൂഹം. ധനശ്രീകൾ=ധനവും കോന്തിയും. അവ്യഥം–സു�ഖന. സു-
രോർച്ചകൻ–�ദവന്മോെര ഹവിസ്സർപ്പിച്ചു പൂജിയ്ക്കുന്നവൻ.
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സൂക്തം 10.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�വദിസ്ഥ�ല മർത്ത്യർ വളർത്തുമോദ്യൻ,

ഹ്വോതവ്യനോമഗ്നിെയോരച്ഛന�ത്ര:

നി�ഷവ്യന,ന്നം തരുമബ്ബലിഷ്ഠൻ

�തജസ്സുടു�പ്പോനമൃതൻ വിബുദ്ധൻ! (1)

വിശ്വസ്തവം �മ വിളി �കൾക്കുക,ഗ്നി

വിചിത്ര�തജസ്സമൃതൻ വിബുദ്ധൻ:

കൃഷ്ണോരുണ�ശ്വതഹയങ്ങള�ത്ര,

തൃ�ത്തർ വഹിപ്പൂ; െപരുമോറുെമങ്ങും! (2)

മലർന്ന െപണ്ണില്ജ്ജനിതൻ ക്രിയോർത്ഥ;-

മീയഗ്നി നോെനൌഷധിഗർഭമോകും;

രോവിങ്കലും െചറ്റിരു�ളറ്റിടോെത

�തജസ്വിയോയ് വോണരുൾവൂപ്രബുദ്ധൻ! (3)

ആളിപ്പുഞോനഗ്നിെയൈനഹവിസ്സോല്,-

പ്പോരിങ്കെലല്ലോം മരുവും മഹോെന,

വളർന്നു നീെള ദ്യുതി വീശു�വോെന,-

ബഹ്വന്നെന,ദൃശ്യെന, �വഗവോെന! (4)

ൈകെക്കോള്ളുെക,ങ്ങും നടെകോള്ളുമഗ്നി

നിർബോധമോയ്വോഴ്ത്തിടുെമെ� ഹവ്യം:

യ�ഥഷ്ടവർണ്ണൻ, മനുജർക്കു �സവ്യൻ,

സ്പർശിച്ചുകൂടോത്തവനോ, മഹസ്വി! (5)

നിൻ�പ്രരണത്തോല്, മനു�പോെലഞങ്ങൾ

െചോല്ലും സ്തവം �കൾക്ക, പരന്തപൻ നീ:

അനൂനനോമഗ്നിെയഞോൻ ധനോർത്ഥം,

�തൻ തൂകു�വോെനജ്ജുഹുവോല് വിളിപ്പൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. വളർത്തും–ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്ന. ഹ്വോതവ്യൻ=വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നവൻ. അച്ഛൻഅച്ഛെനന്ന-

�പോെല രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. നി�ഷവ്യൻ–പരിചരണീയനോകുന്നു.

2. വിശ്വസ്തവം �മ വിളി–എെ�സർവ�സ്തോത്രസഹിതമോയആഹ്വോനം. കൃഷ്ണോരുണ�ശ്വ-
തഹയങ്ങൾ=കറുത്തവ�യോ െചമന്നവ�യോ െവളുത്തവ�യോ ആയ അശ്വങ്ങൾ. തൃ-

�ത്തർ–അവിടുെത്ത രഥം. െപരുമോറുെമങ്ങും–അവിടുന്ന് എല്ലോടത്തും വിഹരിയ്ക്കുന്നു.

3. മലർന്ന െപണ്ണില്–അരണിയില്. ക്രിയോർത്ഥം ജനിതൻ–അഗ്നി�ഹോത്രത്തിന്നോയി

ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. നോെനൌഷധിഗർഭമോകും–വിവിധസസ്യങ്ങളുെട അന്തർഭോ-

ഗത്തു വർത്തിയ്ക്കും.

4. ദ്യുതി=�ശോഭ. ദൃശ്യൻ=ദർശനീയൻ.
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5. എങ്ങും–യജ്ഞസ്ഥലങ്ങളിെലോെക്ക. യ�ഥഷ്ടവർണ്ണൻ–യജമോനെ� ഇച്ഛെയ്ക്കോത്ത

നിറം വഹിയ്ക്കുന്നവൻ. സ്പർശിച്ചുകൂടോത്തവൻ–െതോട്ടോല് െപോള്ളുമ�ല്ലോ. മഹസ്വി=

�തജസ്സു തഴച്ചവൻ.

6. പരന്തപൻ=ശത്രുക്കെള തപിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. അനൂനൻ=പൂർണ്ണൻ. �തൻ–മധുരമോയ
കർമ്മഫലം. തൂകു�വോെന–യജമോനങ്കല് െപോഴിയ്ക്കുന്നവെന.
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സൂക്തം 11.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; വിരോട്സ്ഥോനയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (മോകന്ദമ-

ഞ്ജരി)

�കൾക്കിന്ദ്ര, മല്സ്തുതി, തെള്ളോ�ല്ല; ഞങ്ങളി-

ലോക്കിയോല്െക്കോള്ളോം, നിന്നർത്ഥദോനം:

വോയ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, ഭവോെനദ്ധൈനഷിയും

ൈനപ്പുഴെയ്ക്കോത്തതുമോമീയന്നം! (1)

ശൂര, നീ വോയ്പിെയ്ക്ക വൃത്രൻ തടുത്തവൻ-

നീരിന്ദ്ര, ധോരോളം വർഷിച്ചു നീ:

സ്തുത്യോ വളർന്നു പിളർത്തിനോന�ല്ലോ നീ,

മൃത്യുവിെല്ല�ന്നോർത്തവിധ്വംസിെയ! (2)

ഉക്ഥവും രുദ്രിയ�സ്തോമവുമിന്ദ്ര, നീ

വിദ്രുതമിച്ഛി�പ്പോന�ല്ലോ, ശൂര:

ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളും നിൻ�നർ�ക്ക പോയുന്നി-

ത,ങ്ങയ്ക്കൻ�പകുമീ സ്വ�ച്ഛോക്തികൾ! (3)

െവക്കം, വിളങ്ങും നിൻെകല്പു വളർെത്തങ്ങൾ

തൃക്കയ്യില് െവയ്ക്കോം, വിളങ്ങും വജ്രം:

ഇന്ദ്ര, വളർന്നു വിളങ്ങി നീയസ്ത്രത്തോല്

െവന്നരുൾെക,ങ്ങൾതൻ ധ്വംസകെര! (4)

കോണെപ്പടോെതോളി�ച്ച�തോ മടയ്ക്കുള്ളില്

വോണോ,കോശെത്തയും െവള്ളെത്തയും

മോയയോല്സ്തംഭിപ്പിച്ചീടിന വൃത്രെന

നീയ�ല്ലോ, വീര്യത്തോല്െക്കോന്നുശൂര! (5)

വോഴ്ത്തോം, ജ�വന നിൻപൂർവവൻകർമ്മങ്ങൾ;

വോഴ്ത്തോം, നവങ്ങളുമിന്ദ്ര, ഞങ്ങൾ;

വോഴ്ത്തോ�മ, സൂര്യനോം നിെ� ഹരികെള;

വോഴ്ത്തോം, തൃക്കയ്യില് വിളങ്ങും വജ്രം! (6)

നിെ� ഹരിദ്വയം പോെഞ്ഞത്തിച്ചിെക്കന്നു

നീർ െപയ്യുമോറിടിെയോച്ച കൂട്ടീ:

പോെരോട്ടുക്കിന്ദ്ര, കിടന്നുപുളച്ചിതു;

കോറുമുലോത്തി രമിയ്ക്കയോയി! (7)

ശ്രദ്ധവിടോ�ത വർത്തിച്ച കോറ,മ്മമോ-

െരോെത്തോച്ചയിട്ടു നടന്നിെതങ്ങും;

ദൂ�ര വളർത്തിപ്പരത്തിനോരി,ന്ദ്രനോല്

�പ്രരിതയോകിയ ഭോരതിെയ! (8)

ആയതമോയ െവളളത്തില്ക്കിട�ന്നോരു

മോയിയോം വൃത്രെനെക്കോന്നോനിന്ദ്രൻ;
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ഭൂവംബരങ്ങൾ �പടിച്ചു വിറച്ചു�പോ-

യീ, വർഷകെ� വജ്രോരവത്തോല്! (9)
ആമർത്ത്യോതീതെനെക്കോ�ല്ക വൃഷോവോമി-

ദ്ധീമോെ� വജ്രമിരമ്പീ പോരം;

മോയ്ച്ചുകളഞ്ഞോ�ന, �സോമം നുകർന്നിട്ടു

മോയോവിദോനവമോയകെള! (10)

െകോന്നോൻ ചുഴററിയ ഭോസ്കരചക്രംെകോ-

ണ്ടിന്ദ്രൻ വലെനയും സോംഗിരസ്സോയ്! (20)
വോഴ്ത്തു�വോർക്കുത്തമോർത്ഥെത്തച്ചുരത്തു�മ,

രോധ്യനോമിന്ദ്ര, നിൻദോനലക്ഷ്മി;

നല്ക,തീ �സ്തോതോക്കൾെക്ക;–ങ്ങെളത്തെള്ളോ�ല്ല;

യോ�ഗ പുകഴ്ത്തോം, സുവീരെരങ്ങൾ: (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
1. നിെ�അർത്ഥദോനംഞങ്ങളിലോക്കിയോല്െക്കോള്ളോം–നിെ�ധനദോനത്തിനുഞങ്ങ-

െള പോത്രമോക്കിയോലും. ധൈനഷി–യജമോനന്നു ധനലോഭെത്ത ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നതു്. അന്നം

–ഹവിസ്സുകൾ.

2. വൻനീർ=മഹത്തോയ ജലം. സ്തുത്യോ=സ്തുതിയോല്. മൃത്യുവിെല്ല�ന്നോർത്ത–തനിയ്ക്കു മര-

ണമിെല്ലന്നഭിമോനിച്ച. വിധ്വംസി–വിശ്വം മുടിയ്ക്കുന്ന വൃത്രൻ.

3. രുദ്രിയ�സ്തോമം=സുഖകരമോയ �സ്തോമം. അൻപ്–ഹർഷം. ഈ സ്വ�ച്ഛോക്തികൾ–

ഉക്ഥവും �സ്തോമവും; രണ്ടുതരം �സ്തോത്രങ്ങൾ.

4. അസ്ത്രം=ആയുധം. െവന്നരുൾക–കല്പിച്ചു ജയിച്ചോലും. ധ്വംസകർ–നോശകർ; അസു-
രോദികൾ.

6. പൂർവവൻകർമ്മങ്ങൾ=പണ്ടെത്ത മഹോകർമ്മങ്ങൾ. നവങ്ങൾ–ഇ�പ്പോഴെത്ത കർ-

മ്മങ്ങൾ. സൂര്യൻ–സൂര്യരുപൻ. ഹരികൾ–ഹരികൾഎന്ന രണ്ടശ്വങ്ങൾ.

7. കിടന്നുപുളച്ചിതു–മഴ െപയ്യുെമന്ന ആഹ്ലോദത്തോല്. ഉലോത്തി–വർഷണത്തിന്നു്

എങ്ങും സഞ്ചരിച്ച്.

8. അമ്മമോർ–ജലങ്ങൾ. ഭോരതിെയ–അന്തരിക്ഷവോണിെയ, ശബ്ദെത്ത. പരത്തിനോർ

എന്നതിെ� കർത്തൃപദമോയി മരുത്തുക്കെള അധ്യോഹരിയ്ക്കണം: ശബ്ദെത്ത മരുത്തു-

ക്കൾ വ്യോപിപ്പിച്ചു.

9. ആയതം–വിശോലം. വർഷകൻ=വൃഷോവ്, ഇന്ദ്രൻ.
10. മർത്ത്യോതീതൻ–തോെനോരു മർത്ത്യനല്ല എന്നഭിമോനിച്ചവൻ. ഉത്തരോർദ്ധത്തില് ധീ-

മോൻ കർത്തൃപദം. മോയോവിദോനവമോയകൾ=മോയോവിയോയ ദോനവെ� (വൃത്രെ�) മോ-

യകൾ.

20. അങ്ങയ്ക്കു തരോൻ, മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോമനീർ പിഴിഞ്ഞ ആ ത്രിതന്നു�വണ്ടി മുതിർ-

ന്നു് (�സോമപോനത്തോല് വളർന്ന് ) അങ്ങ് അർബുദെനന്ന അസുരെന അസ്തമിപ്പിച്ചു

(നശിപ്പിച്ചു). ഭോസ്കരചക്രംെകോണ്ട്–സൂര്യെ� രഥചക്രങ്ങളിെലോെന്നടുത്ത്, അതുെകോ-

ണ്ട്. സോംഗിരസ്സോയ്=അംഗിരസ്സുക�ളോടുകൂടി. പണികൾ എന്നഅസുരന്മോരുെട തല-

വന�ത്ര, വലൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം.
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21. ഉത്തമോർത്ഥെത്തച്ചുരത്തു�മ–തീർച്ചയോയും �ശ്രഷ്ഠധനെത്ത നല്കും. രോധ്യൻ=

ആരോധ്യൻ. അതു് ഉത്തമോർത്ഥം. ഈ �സ്തോതോക്കൾക്കു്–ഞങ്ങൾക്ക്. സുവീരർ=

നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി.
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സൂക്തം 12.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ആർ ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്ന പ്രധോനനും അതിമനസ്വിയും �ദവനുമോയിട്ടു, കർ-

മ്മംെകോണ്ടു �ദവന്മോർക്കു �മലോളോയിച്ചമഞ്ഞു�വോ; ആരുെട ബലത്തോല് വോനൂ-

ഴികൾ �പടിച്ചു�പോ�യോ; ആളുക�ള, ഒരു വമ്പിച്ച ൈസന്യവുമുള്ള അ�ദ്ദഹമോണ്,

ഇന്ദ്രൻ! (1)
ആർഭൂമിയുെട ഇളക്കം മോറ്റി�യോ;ആർ ചീറിപ്പറന്നിരുന്നപർവതങ്ങെളഅട-

ക്കിനിർത്തി�യോ; ആർ അന്തരിക്ഷത്തിന്നു വീതി കൂട്ടി�യോ; ആർ വോനിെന ഉറപ്പി-

ച്ചു�വോ; ആളുക�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (2)
ആർ �മഘെത്തപിളർത്തു, സപ്തനദികെള പ്രവഹിപ്പിച്ചു�വോ; വലൻ തടഞ്ഞു-

നിർത്തിയ �ഗോക്കെളആർ വിടുവിച്ചു�വോ; ആർ ഇരു�മഘങ്ങളുെടഇടയില്അഗ്നി-

െയ ഉല്പോദിപ്പിച്ചു�വോആളുക�ള, യുദ്ധങ്ങളില് വധിയ്ക്കുന്നഅ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ!

(3)
ആർഈ ഭുവനങ്ങെള വീഴോതോക്കി�യോ; ആർ തോന്ന മുടിയന്മോെര കുഴിയില്

മൂടി�യോ; ലക്ഷ്യെത്ത െവല്ലുന്നവനോയആർ ശത്രുവിെ� സമൃദ്ധിെയ, ഒരു �വടെന-

ന്ന�പോെലൈകക്കലോക്കു�മോ; ആളുക�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (4)
ആ �ഘോരെന ആളുകൾ �ചോദിയ്ക്കും, ‘അയോെളവിെട?’ എന്ന് അെല്ലങ്കില്

അ�ദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പറയും, ‘അയോളിെല്ല’ന്നു്. എന്നോല്,അ�ദ്ദഹം �പടിപ്പിച്ചുത�ന്ന

മുടിയ്ക്കും, ശത്രുവിെ� മുതല്. ആളുക�ള,അ�ദ്ദഹെത്തവിശ്വസിപ്പിൻ: അ�ദ്ദഹമോണ്,

ഇന്ദ്രൻ! (5)
ആർസമ്പന്നന്നും,ആർ ദരിദ്രന്നും. ആർയോചിച്ചുസ്തുതിക്കുന്നബ്രഹ്മജ്ഞന്നും

ധനം അയച്ചുെകോടുക്കുന്നു�വോ; അഴെകോത്ത ശിരസ്സുള്ളആർ �സോമം അമ്മിക്കുഴ-

െകോണ്ടുചതച്ചുപിഴിഞ്ഞവെന രക്ഷിച്ചരുളു�മോ; ആളുക�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ!

(6)
അശ്വങ്ങൾആരുെട, �ഗോക്കൾആരുെട, ഗ്രോമങ്ങൾആരുെട, എല്ലോ രഥങ്ങ-

ളും ആരുെട െചോല്ക്കീഴില് നില്ക്കുന്നു�വോ; സൂര്യെനആർ, ഉഷസ്സിെനആർ ജനിപ്പിച്ചു-

�വോ; െവള്ളംആർ വർഷിച്ചു�വോ; ആളുക�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (7)
�ചർന്നുനില്ക്കുന്ന വോനൂഴികളും, ഉത്തമർ അധമർ എന്ന രണ്ടു തരം ശത്രുക്കളും

ആെരആഹ്വോനംെചയ്യുന്നു�വോ; ഒ�ര �തരിലിരിയ്ക്കുന്നഇരുവർആെര നോനോപ്രകോ-

�രണ വിളിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആളുക�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (8)
ആളുകൾആെരക്കൂടോെത ജയം �നടില്ല�യോ; െപോരുതുന്നവർ രക്ഷയ്ക്ക് ആെര

വിളിയ്ക്കുന്നു�വോ; സർവ�ലോകത്തിന്നും പ്രതിനിധി ആ�രോ; ആർ വീഴോത്തവ�യയും

വീഴിയ്ക്കു�മോ; ആളുക�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (9)
തെന്നത്തോനറിയോത്ത വളെര മഹോപോപികെള ആർ വജ്രംെകോണ്ടു വധിച്ചു-

�വോ; ആർ ഉങ്കുകോരന്ന്ഉത്തമകർമ്മം െകോടുക്കില്ല�യോ; ആർ മുടിയെന മുടിയ്ക്കു�മോ;

ആളുക�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (10)
ആർ മലകളിെലോളിച്ച ശംബരെന നോല്പതോംസംവത്സരത്തില് കണ്ടുപിടിച്ചു-

�വോ; െകെല്പടുത്തു െപോരുതിയ ആ ദോനവെനആർ െകോന്നുവീഴ്ത്തി�യോ; ആളുക�ള,

അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (11)
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സപ്തരശ്മിയും വർഷിതോവും ബലവോനുമോയആർ സപ്തനദികെള ഒഴുകിച്ചു�വോ;

സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കു �കറുന്ന െരൌഹിണെന ആർ വജ്രെമടുത്തു വധിച്ചു�വോ; ആളുക-

�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (12)
വോനൂഴികൾആെര വണങ്ങുന്നു�വോ; പർവതങ്ങൾആരുെട ബലെത്ത �പടി-

യ്ക്കുന്നു�വോ �സോമപനും, ദൃഢഗോത്രനും, വജ്രതുല്യബോഹുവും വജ്രപോണിയുംആ�രോ;

ആളുക�ള, അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (13)
ആർ �സോമം പിഴിയുന്നവെന, ആർ പചിയ്ക്കുന്നവെന, ആർ രക്ഷയ്ക്കു

‘ശസ്ത്ര’ങ്ങൾ െചോല്ലുന്നവെന, ആർ സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെന രക്ഷിയ്ക്കു�മോ; ആെര ഉല്കൃഷ്ട-

�സ്തോത്രം, ആെര �സോമം, ആെരഈഅന്നം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കു�മോ; ആളുക�ള, അ�ദ്ദ-

ഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ! (14)
പിഴിയുന്നവന്ന്, പചിയ്ക്കുന്നവന്ന് അന്നെമത്തിച്ചുെകോടുക്കുന്ന ഭവോൻ ദുർ�ജ്ഞ

യെനങ്കിലും സത്യൻതെന്ന. ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്കു പ്രിയെപ്പട്ടവരും �ശോഭനവീ-

രോന്വിതരുമോയിട്ടു, നോൾ�തോറും �സ്തോത്രം െചോല്ലുമോറോകണം! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. ഗൃത്സമദെ�യജ്ഞത്തില് െചന്നഇന്ദ്രൻഏകോകിയോെണന്നറിഞ്ഞിട്ട്, അ�ദ്ദഹെത്ത

അസുരന്മോർ വളഞ്ഞു. അ�പ്പോൾഇന്ദ്രൻഗൃത്സമദെ� �വഷത്തില്യോഗശോലയില്നി-

ന്നു പുറെത്തയ്ക്കിറിങ്ങി, സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കു �പോയി. അസുരന്മോരോക�ട്ട, ‘ഇന്ദ്രൻ വരോൻ

ൈവകിയ്ക്കയോെണ’ന്നുകരുതിഅകത്തുകടന്നു. അവിെട ഗൃത്സമദൻമോത്ര�മ ഉണ്ടോയി-

രുന്നുള്ളു. അതിനോല്, ‘ഗൃത്സമദൻ �പോയ�ല്ലോ; ഇയ്യോൾ നെമ്മ�പ്പടിച്ചു ഗൃത്സമദരൂപം

ധരിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രനോെണ’ന്നു നിശ്ചയിച്ച്, അസുരന്മോർ അ�ദ്ദഹെത്ത കടന്നുപിടിച്ചു.

അ�പ്പോൾ അ�ദ്ദഹം, ‘ഞോനല്ല ഇന്ദ്രൻ’ എന്നു് അവ�രോടു പറയുന്നു: (ഈ ഇതിഹോ-

സം �വ�റ രണ്ടുമൂന്നുവിധത്തിലുമുണ്ട്; മഹോഭോരതത്തി�ലതോണ് ഇവിെട കോണിച്ചത്.)

അ�ദ്ദഹമോണ്, ഇന്ദ്രൻ–തുച്ഛനോയഞോനല്ല.

3. അഗ്നി–ൈവദ്യുതോഗ്നി.
4. വീഴോതോക്കുക–ഉറപ്പില്നിർത്തുക. തോന്ന മുടിയന്മോർ–നികൃഷ്ടരോയ വിധ്വംസകന്മോർ,

അസുരന്മോർ. കുഴിയില് മൂടുക–െകോല്ലുക, അഥവോ നരകത്തില് വീഴ്ത്തുക. ലക്ഷ്യെത്ത

െവല്ലുന്നവൻ–എതിരോളികെള ജയിയ്ക്കുന്നവൻ. ഒരു �വടെനന്ന�പോെല–�വടൻ ഉ�ദ്ദ-

ശിച്ച മൃഗെത്തപിടിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

5. �ഘോരൻ–ശത്രുഘോതകനോയ ഇന്ദ്രൻ.
6. പിഴിഞ്ഞവെന–യജമോനെന.

7. ജനിപ്പിയ്ക്കുക–മൂടല് നീക്കി െവളിെപ്പടുത്തുക.

8. രണ്ടുതരം ശത്രുക്കളും–സ്വസ്വവിജയത്തിന്നോയി.

9. വീഴോത്തവ–പർവതോദികൾ.

10. ഉങ്കുകോരൻ–അഹങ്കോരി.
12. സപ്തരശ്മി–വരോഹു,സ്വതപസ്സ്, വിദ്യുന്മഹസ്സ്, ധൂപി, ശ്വോപി, ഗൃഹ�മധം,അശിമിവിദ്വിട്ട്

എന്നീ ഏഴു പർജ്ജന്യ(വർഷക)രശ്മിക�ളോടുകൂടിയവൻ. െരൌഹിണൻ–ഒരസുരൻ.

14. ഈഅന്നം–ഞങ്ങളുെട പു�രോഡോശവും മറ്റും.

15. ഇന്ദ്ര�നോടു �നരിട്ടു പറയുന്നു: സത്യൻ–എളുപ്പത്തില്അറിയെപ്പടോവുന്നവനെല്ലങ്കിലും

യഥോർത്ഥഭൂതൻ.
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സൂക്തം 13.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഋതു െപറ്റ �സോമലത ചിെക്കന്നു് അമ്മയുെട അടുക്കല്നിന്നു, വളർച്ച വരു-

ത്തുന്നെവള്ളത്തില് മുഴുകി; അതിനോല് ചതയ്ക്കോവുന്നതോയിത്തീർന്നഅതില്നിന്ന്

ഒരു കുഴമ്പു ധോരോളം പുറെപ്പട്ടു. ആഅമൃതു മികച്ചതും സ്തുത്യവുംതെന്ന! (1)
ഒെത്തോരുമിച്ചുജലംവഹിയ്ക്കുന്നഈനദികൾഅം�ഭോനിധിയ്ക്ക്ആഹോരം െകോ-

ണ്ടു�പോകയോണു്: വഴി ഒ�ന്ന ഉള്ളുവ�ല്ലോ, കി�ഴ്പോെട്ടോഴുകോൻ. ഇവ മു�മ്പ െചയ്തുെവ-

ച്ച ഭവോൻസ്തുത്യൻതെന്ന! (2)
ഒരോൾ നല്കെപ്പടുന്നത് എടുത്തുപറയുന്നു; ഒരോൾ പ്രോണികെള വിശസിച്ച്,

അ�ത കർമ്മവുമോയി നടക്കുന്നു; ഒരോളുെട പിഴെയല്ലോം െപോറുക്കെപ്പടുന്നു. ഇവ മു-

�മ്പ െചയ്തുെവച്ച ഭവോൻസ്തുത്യൻ തെന്ന! (3)
�വണ്ടു�വോളം െപോറുപ്പുമുതല്, അതിഥിെയ്ക്കന്ന�പോെല, ഗൃഹസ്ഥർ ധനം

മക്കൾക്കു പങ്കിട്ടുെകോടുക്കുന്നു; അച്ഛൻ നല്കിയ �ഭോജനം െവറുെതയിരിയ്ക്കുന്നവൻ

കടിച്ചുചവച്ചു ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു. ഇവ മു�മ്പ െചയ്തുെവച്ച ഭവോൻസ്തുത്യൻതെന്ന! (4)
വൃത്രഹന്തോ�വ, ഭവോൻ ഭൂമിെയ സൂര്യന്നു കോണോവുന്നതോക്കി നിർത്തി; നദി-

കളുെട വഴികൾ നന്നോക്കി. അതിനോല്, �ദവനോയ ഭവോെന �സ്തോതോക്കൾ, കുതി-

രെയ െവള്ളംെകോെണ്ടന്ന�പോെല, �സ്തോത്രംെകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആ ഭവോൻ സ്തു-

ത്യൻതെന്ന! (5)
ഭവോൻ ഭക്ഷണവും ജലവും നല്കുന്നു; നനഞ്ഞതില്നിന്ന് ഉണങ്ങിയ മധുര-

വസ്തു കറെന്നടുക്കുന്നു; പരിചരിയ്ക്കുന്നവങ്കല് ധനംഈടുെവയ്ക്കുന്നു; �ലോകത്തിെനോ-

െക്ക ഭവോെനോരോളോണ്,ഈശൻ. ആ ഭവോൻസ്തുത്യൻതെന്ന! (6)
ഭവോനോണ�ല്ലോ, പൂക്കുന്നവയും കോയ്ക്കുന്നവയുമോയ ഓഷധികെള ധർമ്മംെകോ-

ണ്ടു വയലില് നിർത്തിയത്; മഹോനോയ ഭവോനോണ�ല്ലോ, എങ്ങും മഹത്തുക്കെളയും,

ഒളിമിന്നുന്ന വിവിധനക്ഷത്രങ്ങെളയും സൃഷ്ടിച്ചതു്; ആ ഭവോൻസ്തുത്യൻതെന്ന! (7)
ബഹുകർമ്മോ�വ, ഭവോനോണ�ല്ലോ, അന്നത്തിന്നും ദസ്യുവിനോശത്തിന്നും�വ-

ണ്ടി, നൃമരപൃത്രനോയ സഹവസുവിെന ഹനിപ്പോൻ ഉടനടി വജ്രത്തിെ� സ്വച്ഛമോയ

വോയില് കടത്തിയത്; ആ ഭവോൻസ്തുത്യൻതെന്ന! (8)
ആയിരമുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോെനോരോൾക്കു സുഖത്തിന്ന്; എല്ലോവർക്കും ഭവോനോണ്,

അന്നദോതോവ്: സ്തുതിപ്പിയ്ക്കുന്നവെന ഭവോൻ രക്ഷിച്ചു; ദഭീതിയ്ക്കു�വണ്ടി, ദസ്യുക്കെള

ഭവോൻ തടവിലിട്ടു െകോന്നു. സുപ്രോപനോയിത്തീർന്നആ ഭവോൻസ്തുത്യൻതെന്ന! (9)
നദികെളല്ലോം ഭവോെ� െപൌരുഷെത്തഅനുവർത്തിയ്ക്കുന്നു; ഭവോന്നുസമർപ്പി-

യ്ക്കുന്നു; ധനം ഭവോെ� കർമ്മത്തിന്നു െവയ്ക്കുന്നു;ആറു വിശോലവസ്തുക്കെള വ്യവസ്ഥോ-

പിച്ചതു, ഭവോനോണ്; ഭവോൻ പഞ്ചജനങ്ങെള എങ്ങും പോലിയ്ക്കുന്നു. ആ ഭവോൻ സ്തു-

ത്യൻതെന്ന! (10)
വീര, തു�ലോം വർണ്ണനീയമോണ്, ഭവോെ� വീര്യം: ഒറ്റക്കർമ്മംെകോണ്ടോണ�ല്ലോ,

ഭവോൻധനംൈകക്കലോക്കുന്നത് ! ബലവോനോയജോതൂഷ്ഠിരന്നുഭവോൻഅന്നംകല്പി-

ച്ചു െകോടുത്തു. ഇന്ദ്ര, ഇെതോെക്ക െചയ്തആ ഭവോൻസ്തുത്യൻതെന്ന! (11)
തുർവീതിയ്ക്കും വര്യന്നും�വണ്ടി, ഭവോൻനദീപ്രവോഹെത്തസു�ഖനകടക്കോവുന്ന-

തോക്കിത്തീർത്തു; കുരുടനും കോല്മുടന്തനുമോയ പരോവൃക്കിെന ഭവോൻ അ�ധോഗതി-

യില്നിന്നു കര�യറ്റി. അങ്ങെന �പർ �കൾപ്പിച്ച ഭവോൻസ്തുത്യൻതെന്ന! (12)
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വ�സോ, ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു ദോനത്തിന്നു ധനം തന്നോലും: വളെരയുണ്ട-

�ല്ലോ, ഭവോന്നുസമ്പത്തു്; പൂജനീയമോയഅതോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ നോൾ�തോറും ഭുജിയ്ക്കു-

ന്നത്. ഞങ്ങൾ �ശോഭനവീരോന്വിതരോയിട്ടു, യജ്ഞത്തില്സ്തുതിയ്ക്കുമോറോകണം! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. ഋതു–വർഷോകോലം.
2. അം�ഭോനിധിയ്ക്ക് ആഹോരം–സമുദ്രത്തിന്നു ഭക്ഷണം, ജലം. ഇവ–�സോ�മോല്പോദന

നദീപ്രവർത്തനോദികൾ.

3. ഒരോൾ–�ഹോതോവ്. നല്കെപ്പടുന്നത്–യജമോനനോല് �ദവന്മോർക്കു െകോടുക്കെപ്പടുന്ന-

ത്. എടുത്തുപറയുന്നു–�ദവന്മോെര ശ്രദ്ധിപ്പിപ്പോൻ. വിശസിയ്ക്കുക–െഞക്കിെക്കോല്ലുക.

അ�തകർമ്മം–വിശസനം. ഇത്, ഒരധ്വര്യുവിെ� �ജോലിയോണ്. ഒരോളുെട–

മെററോരധ്വര്യുവിെ�. െപോറുക്കെപ്പടുന്നു–ബ്രഹ്മോെവന്ന ഋത്വിക്കിനോല്; ഇ�ദ്ദഹം പിഴ-

യ്ക്കു പ്രോയശ്ചിത്തം െചയ്യും. ഇവ–ഹവിഷ്പ്രദോനോദികൾ.

4. അച്ഛൻ–രക്ഷിതോവോയ യജമോനൻ. െവറുെതയിരിയ്ക്കുന്നവൻ–�ജോലിെയോന്നും

െചയ്യോത്ത അഗ്നി. കത്തുന്ന വിറകിെ� ഒച്ചയോണ്, കടിച്ചുചവയ്ക്കല്. ഇവ–

ധനവിഭജനോദികൾ.

5. നന്നോക്കി–സുഗമങ്ങളോക്കി. കുതിരെയ െവള്ളംെകോെണ്ടന്ന�പോെല–നനച്ചോല് കു-
തിരയ്ക്കു െചോടി കൂടുമ�ല്ലോ.

6. നനഞ്ഞതില്നിന്ന്–െവള്ളം വീണ തണ്ടി�ന്മല്നിന്ന്. ഉണങ്ങിയ–നനവില്ലോത്ത.

മധുരവസ്തു–ആസ്വോദ്യമോയ െനല്ലും മറ്റും. പരിചോരകെന ധനസമൃദ്ധനോക്കുന്നു.

7. മഹത്തുക്കൾ–പർവതോദികൾ.

8. അന്നത്തിന്നും–അന്നങ്ങെള രക്ഷിപ്പോനും. സഹവസു–ഒരസുരൻ. കടത്തിയതു്–

വജ്രംെകോണ്ടു വധിച്ചതു്.

9. ആയിരം–വോഹനങ്ങൾ. സുഖത്തിന്ന്–സുഖസഞ്ചോരത്തിന്ന്. സ്തുതിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ–

�സ്തോതോവിെന ഏർെപ്പടുത്തുന്നയജമോനൻ. ദഭീതി–ഒരു ഋഷി.

10. ഭവോന്നുസമർപ്പിയ്ക്കുന്നു–യജമോനന്മോർ ഹവിസ്സ്. െവയ്ക്കുന്നു–ആളുകൾ ധനം ഭവോെ�

കർമ്മത്തിന്നു (ഭവദോരോധനത്തിന്നു)സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നു. ആറുവിശോലവസ്തുക്കൾ–�ദ്യോവ്, ഭൂ-

വ്, പകല്, രോത്രി, ജലം, ഔഷധി.

11. ഒെരോറ്റക്കർമ്മം–ഒരിയ്ക്കല്മോത്രം െപോരുതല്. ധനം–ശത്രുക്കളുെട മുതല്. ജോതൂഷ്ഠിര-
ൻ–ഒരോളുെട �പർ.

12. തുർവീതി, വയ്യൻ എന്നീ രണ്ടു�പർ െവള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരു പുഴ കടക്കോൻ വയ്യോഞ്ഞു

വിഷമിെയ്ക്ക, അവെര അങ്ങു സു�ഖന കടത്തിവിട്ടു. പരോവൃക്ക്–ഒരൃഷി. കര�യററി–

കോഴ്ച െതളിയിച്ചും കോല്മുടന്തു �പോക്കിയും ദുഃഖത്തില്നിന്നുദ്ധരിച്ചു. �പർ�കൾപ്പിച്ച=

യശസ്സോർജ്ജിച്ച.

13. ദോനത്തിന്നു–ആളുകൾക്കു െകോടുക്കോനും, തങ്ങൾക്കനുഭവിപ്പോനും.
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സൂക്തം 14.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

അധ്വര്യുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്നു �സോമം െകോണ്ടുവരുവിൻ; ആ മദകരമോയ

അന്നം പോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു തൂകുവിൻ: ഇതു കുടിയ്ക്കോൻ സദോ െകോതിയ്ക്കുന്നവനോണ-

�ല്ലോ, ആ വീരൻ; അതിനോല് വൃഷോവിന്നോയി �ഹോമിപ്പിൻ. അതുതെന്നയോണ്,

അവിടുന്നോഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്. (1)
അധ്വര്യുക്ക�ള, ജലങ്ങെള മറച്ചുനിന്ന �മഘെത്ത, ആർ ഇടിവോൾെകോണ്ടു വൃ-

ക്ഷെത്ത എന്ന�പോെല പിളർത്തി�യോ; െകോതിയ്ക്കുന്ന അ�ദ്ദഹത്തിന്നോയി അതു

െകോണ്ടുവരുവിൻ: അതു കുടിപ്പോൻഅർഹനോണ�ല്ലോ,ഈഇന്ദ്രൻ. (2)
അധ്വര്യുക്ക�ള, ആർ ദൃഭീകെന നിഹനിച്ചു�വോ; ആർ �ഗോക്കെള പുറത്തിറക്കി,

വലെന വധിച്ചു�വോ; അ�ദ്ദഹത്തിന്നോയി ഇതിെന, വോനത്തു വോയുവിെനെയന്ന-

�പോെല വ്യോപിപ്പിയ്ക്കുവിൻ–ഇന്ദ്രെന �സോമംെകോണ്ടു, കിഴവെന പുതപ്പുെകോെണ്ട-

ന്ന�പോെല മൂടുവിൻ! (3)
അധ്വര്യുക്ക�ള, െതോണ്ണൂെററോമ്പതു ൈകകളുണ്ടോയിരുന്ന ഉരണെന ആർ

െകോന്നു�വോ; ആർഅർബുദെന കമിഴ്ത്തിവീഴിച്ചു�വോ; ആ ഇന്ദ്രെന, �സോമെമോരുക്കി

പ്രീതിെപ്പടുത്തുവിൻ. (4)
അധ്വര്യുക്ക�ള, ആർ അശ്നെന, ആർ �ശോഷം പറ്റോത്ത ശുഷ്ണെന, �തോൾ െവ-

ട്ടിെക്കോന്നു�വോ; ആർ പിപ്രുവിെന, ആർ നമുചിെയ, ആർ രുധിക്രോവിെന െകോന്നു-

�വോ; ആ ഇന്ദ്രന്ന് അന്നങ്ങൾ �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ. (5)
അധ്വര്യുക്ക�ള,ആർ ശംബരെ�നൂറു പുരോതനനഗരങ്ങെള വജ്രംെകോണ്ടുപി-

ളർത്തി�യോ; ആർ വർച്ചിയുെട നൂറോയിരെത്ത വീഴിച്ചു�വോ; ആ ഇന്ദ്രന്നു �സോമം

െകോണ്ടുവരുവിൻ. (6)
അധ്വര്യുക്ക�ള, ആർ നൂറോയിരം�പെര െകോന്നു നിലംെപോത്തിച്ചു�വോ; കുത്സ-

ൻ,ആയു, ദി�വോദോസൻഎന്നിവരുെടഎതിരോളികെള െകോെന്നോടുക്കി�യോ;അ�ദ്ദ-

ഹത്തിന്നു �സോമം െകോണ്ടുവരുവിൻ. (7)
യജ്ഞ�നതോക്കളോയ അധ്വര്യുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്ന് അതു �വഗത്തില്

െകോണ്ടുവന്ന്അഭീഷ്ടം �നടുവിൻ: പുകൾെപ്പട്ടഇന്ദ്രന്നുൈകകൾെകോണ്ടരിച്ച �സോ-

മം െകോണ്ടുവരുവിൻ; �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ. (8)
അധ്വര്യുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ദ്രന്നു സുഖകരമോയ �സോമം ഉണ്ടോക്കുവിൻ:

െവള്ളത്തില് െവടുപ്പുവരുത്തി, ചമസത്തില്പകരുവിൻ. നിങ്ങളുെടഅരിച്ച �സോ-

മെത്തഅ�ദ്ദഹം പ്രീതി�യോ�ട ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു;ആ മോദകം �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ. (9)
അധ്വര്യുക്ക�ള, പയ്യിെ� അകിടിെന പോല്െകോെണ്ടന്ന �പോെല, ഈ രക്ഷി-

തോവോയ ഇന്ദ്രെന �സോമംെകോണ്ടു നിറയ്ക്കുവിൻ. എ��തോയ ഇതിെ� ഈ രഹ-

സ്യംഎനിയ്ക്കറിയോം: ഇതുെകോടുക്കോനിച്ഛിക്കുന്നവെനആയഷ്ടവ്യൻധോരോളംഅറി-

യും! (10)
അധ്വര്യുക്ക�ള, സ്വർഗ്ഗത്തിലും അന്തരിക്ഷത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സമ്പത്തിന്ന്

അരചൻ ആ�രോ; ആ ഇന്ദ്രെന നിങ്ങൾ, യവം െകോണ്ടു വല്ലെത്തെയന്ന�പോെല,

�സോമംെകോണ്ടു നിറയ്ക്കുവിൻ. അതോവ�ട്ട, നിങ്ങളുെട �ജോലി! (11)
വ�സോ, ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു ദോനത്തിന്നു ധനം തന്നോലും: വളെരയുണ്ട-
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�ല്ലോ, ഭവോനു സമ്പത്ത്. പൂജനീയമോയ അതോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ നോൾ�തോറും ഭുജിയ്ക്കു-

ന്നതു്. ഞങ്ങൾ �ശോഭനവീരോന്വിതരോയിട്ടു, യജ്ഞത്തില്സ്തുതിയ്ക്കുമോറോകണം! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. ഗൃത്സമദൻ പറയുന്നു: മദകരമോയ അന്നം–�സോമം. പോത്രങ്ങൾ–ചമസങ്ങൾ. തൂകു-

വിൻ–അഗ്നിയില് പകരുവിൻ.

2. അതു–�സോമം.
3. ദൃഭീകൻ–ഒരസുരൻ. ഇതിെന–�സോമരസെത്ത.

4. ഉരണൻ–ഒരസുരൻ. അർബുദൻ–മെററോരസുരൻ.
5. അശ്നനും മറ്റും അസുരന്മോർതെന്ന. �ശോഷം–ബലക്ഷയം.
6. വർച്ചിയുെട നൂറോയിരെത്ത–വർച്ചി എന്നഅസുരെ�നൂറോയിരം ആളുകെള.

7. നൂറോയിരം�പെര–നൂറോയിരം അസുരന്മോെര. കുത്സനും, ആയുവും ഭി�വോദോസനും രോ-

ജർഷിമോര�ത്ര.

9. ആമോദകം–ലഹരിപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോമം.

10. അറിയും–അറിഞ്ഞനുഗ്രഹിയ്ക്കും.
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സൂക്തം 15.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഈസത്യനോയ മഹോെ�സത്യങ്ങളോയ മഹോകർമ്മങ്ങൾഞോനി�പ്പോൾവർ-

ണ്ണിയ്ക്കോം: ഇന്ദ്രൻ ആഭിപ്ലവികദിനങ്ങളില് �സോമനീർ കുടിച്ചു; അതിെ� മത്തില്

വൃത്രെന വധിച്ചു! (1)
അവിടുന്ന്ആകോശത്തു �ദ്യോവിെന ഉറപ്പിച്ചു; വലിയ അന്തരിക്ഷെത്തയും വോ-

നൂഴികെളയും നിറച്ചു; ഭൂമിെയ തോങ്ങി, വിസ്തോരെപ്പടുത്തി. �സോമത്തിെ� മത്തില-

�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ ഇെതോെക്ക െചയ്തത് ! (2)
ഒരുഗൃഹെത്തെയന്ന�പോെലകിഴ�ക്കദിക്കിെനശരിയ്ക്കളന്നു; നദികളുെടഅടി-

വശങ്ങെള വജ്രംെകോണ്ടു കുഴിച്ചു; മോർഗ്ഗങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോസം സുചിരഗന്തവ്യങ്ങളുമോ-

ക്കി. �സോമത്തിെ� മത്തില�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ ഇെതോെക്ക െചയ്തത് ! (3)
അവിടുന്നു ദഭീതിെയ പിടിച്ചുെകോണ്ടു�പോകുന്നവ�രോെടതിർത്ത്, (അവരുെട)

ആയുധെമല്ലോംകത്തുന്നതിയ്യിെലരിച്ചു;അ�ദ്ദഹത്തിന്നുഗവോശ്വരഥങ്ങൾനല്കുകയും

െചയ്തു. �സോമത്തിെ� മത്തില�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ ഇെതോെക്ക െചയ്തത് ! (4)
അവിടുന്ന്ഈ മഹോനദിയിെല െവള്ളം, കടക്കോവുന്നവിധം ചുരുക്കി; ഇറ-

ങ്ങോൻ വയ്യോത്തവെര സു�ഖന മറുകരയിെലത്തിച്ചു. അവർ കടന്നു, ധനോപ്തിയ്ക്കോയി

നടെകോണ്ടു; �സോമത്തിെ� മത്തില�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ ഇെതോെക്ക െചയ്തത് ! (5)
അവിടുന്നു മഹത്ത്വത്തോല്സിന്ധുവിെന വട�ക്കോെട്ടോഴുകിച്ചു; ഉശിരില്ലോത്തവ-

െര ഉശിരന്മോെരെക്കോണ്ടു പിളർത്ത്, ഉഷസ്സിെ� വണ്ടി വജ്രംെകോണ്ടു തപിടുെപോ-

ടിയോക്കി. �സോമത്തിെ� മത്തില�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ ഇെതോെക്ക െചയ്തത് ! (6)
കന്യകമോർ �പോയ്ക്കളഞ്ഞതറിഞ്ഞവിദ്വോനോയപരോവൃക്ക്അതോ, പ്രത്യക്ഷമോം-

വണ്ണംഎഴു�നറ്റു; അതോ, കോല്മുടന്തൻപോെഞ്ഞത്തി, നന്നോയി കണ്ടു. �സോമത്തി-

െ� മത്തില�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ ഇെതോെക്ക െചയ്തതു് ! (7)
അവിടുന്ന് അംഗിരസ്സുകളോല് സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടു വലെന വധിച്ചു. പർവതത്തിെ�

ശിലോദ്വോരങ്ങൾ തുറന്നു–അതിെ� കൃത്രിമങ്ങളോയ അടപ്പുകൾ െപോളിച്ചു. �സോമ-

ത്തിെ� മത്തില�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ ഇെതോെക്ക െചയ്തത് ! (8)
അവിടുന്നു ദസ്യുവോയ ചുമുരിെയയും ധുനിെയയും ദീർഗ്ഘനിദ്ര�യോടിണക്കി നി-

ഹനിച്ചു, ദഭീതിെയ രക്ഷിച്ചു; അതില് രംഭിയ്ക്കു ധനവും കിട്ടി. �സോമത്തിെ� മത്തില-

�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ ഇെതോെക്ക െചയ്തതു് ! (9)

(മോകന്ദമഞ്ജരി)

വോഴ്ത്തു�വോർക്കുത്തമോർത്ഥെത്തച്ചുരത്തു�മ,

രോധ്യനോമിന്ദ്ര, നിൻദോനലക്ഷ്മി;

നല്ക,തീ�സ്തോതോക്കൾെക്ക;–ങ്ങെളത്തെള്ളോ�ല്ല;

യോ�ഗ പുകഴ്ത്തോം, സുവീരെരങ്ങൾ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
2. നിറച്ചു–തെ� തജസ്സുെകോണ്ട്.
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3. മോർഗ്ഗങ്ങൾ–പ്രവോഹമോർഗ്ഗങ്ങൾ.
4. പണ്ടുചുമുരി, ധുനി മുതലോയഅസുരന്മോർ ദഭീതിഎന്നഒരുരോജർഷിയുെടപുരി വളഞ്ഞ്,

അ�ദ്ദഹെത്തപിടിച്ചുെകോണ്ടു�പോയി�പോല്.

5. ഈമഹോനദി–പരുഷ്ണി എന്ന നദി. ഇറങ്ങോൻ വയ്യോത്തവർ–ചില ഋഷിമോർ. ധനോ-

പ്തിയ്ക്കോയി–തങ്ങൾ ഉ�ദ്ദശിച്ച ദ്രവ്യം �നടോൻ.

6. വണ്ടി തകർത്തകഥ മെററോ�രടത്തു വിവരിയ്ക്കും.

7. പണ്ടു, കോലും കണ്ണുമില്ലോത്ത പരോവൃക്ക്ചില കന്യകമോെര പിടികൂടോൻ�നോക്കി; അവ-

ർ പോഞ്ഞു�പോയ്ക്കളഞ്ഞു. അ�പ്പോൾ ആ ഋഷി ഇന്ദ്രെന സ്തുതിച്ചു കോലും കോഴ്ചയും �നടി.

ഇക്കഥയോണ്, ഈ ഋക്കില്. കോല്മുടന്തൻ പോെഞ്ഞത്തി–ഇന്ദ്രപ്രസോദത്തോല് മുട-

ന്തുനീങ്ങി, പോഞ്ഞു, കന്യകമോരുെട അടുക്കെലത്തി. നന്നോയി കണ്ടു–അന്ധത നീങ്ങു-

കയോല് കന്യകമോെര സ്പഷ്ടമോയി കോണുകയുംെചയ്തു.

9. രംഭി–ദഭീതിയുെട ഹരിക്കോരൻ.



[മ. 2: അ. 2: സൂ. 16] രണ്ടോം അഷ്ടകം 35

സൂക്തം 16.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഞോൻ നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി സജജ�നോത്തമന്ന്, അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചു ഹവി-

െസ്സോ രുക്കി, നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കോം. ജര പറ്റോെത ജരപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന നിത്യയുവോവോയ

ഇന്ദ്രെന നീർ തളിച്ചു നോം രക്ഷയ്ക്കോയി വിളിയ്ക്കുക. (1)
മഹോനോയ ഇന്ദ്രെനക്കൂടോെതഈ�ലോകംഎന്തുള്ളു? അ�ദ്ദഹത്തിലിരിയ്ക്കുന്നു,

വീര്യം മുഴുവൻ: അവിടുന്നു വയറ്റില് �സോമവും, വപുസ്സില് �ത�ജോബലങ്ങളും, കയ്യി-

ല് വജ്രവും, തലയില്അറിവും വഹിച്ചരുളുന്നു! (2)
ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നുവളെര�യോജന ഒരൂക്കില്പറക്കു�മ്പോൾ,അങ്ങയുെടബലം

വോനൂഴികൾ�ക്കോ, രഥം സമുദ്ര–പർവതങ്ങൾ�ക്കോ തടുക്കോനോവില്ല; അങ്ങയുെട

വജ്രെത്തആരും �നരിടില്ല! (3)
ആ യഷ്ടവ്യന്ന്, ധർഷകന്ന്, വർഷകന്ന്, ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്നവന്ന് എല്ലോവരും

യജ്ഞംഅനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അതിനോല്, അറി�വറിയ ഭവോൻ �സോമനീർ തൂകി

യജിയ്ക്കുക. ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു വർഷകനോയ വഹ്നി�യോെടോന്നിച്ചു �സോമം കുടിച്ചോലും!

(4)
വർഷിയോയ മധുരസം വർഷകോന്നനോയ വർഷകന്നു കുടിപ്പോൻ, �പ്രരിപ്പിച്ചും-

െകോണ്ടു െചല്ലുന്നു; വൃഷോക്കളോയ രണ്ടധ്വര്യുക്കളും വർഷകങ്ങളോയഅമ്മികളും വർ-

ഷിയോയ �സോമെത്ത വൃഷഭന്നോയി പിഴിയുന്നു! (5)
വൃഷഭ, ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട വജ്രം വൃഷോവോണ്; അങ്ങയുെട രഥം വൃഷോവോണ്;

ഹരികൾ വൃഷോക്കളോണ്; ആയുധങ്ങളും വൃഷോക്കളോണ്. അങ്ങോകുന്നു, വൃഷോവോയ

മോദകത്തിൻെറ ഉടയവൻ. വർഷകമോയ �സോമംെകോണ്ടു മതി വരുത്തിയോലും! (6)
യുദ്ധത്തില് സ്തുതിതല്പരനും �തോണിെയ്ക്കോത്തവനുമോയ ഭവോെന ധർഷക-

നോയ ഞോൻ സവനങ്ങളില് �സ്തോത്രംെകോണ്ടു സമീപിയ്ക്കുന്നു; നമ്മുെടഈ വോക്കി-

െന ഇന്ദ്രൻ തു�ലോം മനസ്സിലോക്കെട്ട. കിണറിെന്നോത്ത ആ ധനനിധിെയ നോം

�സോമംെകോണ്ടു നീരോടിയ്ക്കുക! (7)
ശതക്ര�തോ, അവിടുന്നുഞങ്ങെള ശത്രുബോധയില്നിന്നു, പുല്ലു മതിയോ�വോളം

തിന്ന പയ്യ കുട്ടിെയഎന്ന�പോെല മുൻകൂട്ടി പിന്മോററിയോലും. ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ-

െയങ്കിലും, അങ്ങെയപ്പററിയുള്ള സ്തുതിക�ളോടു, യുവോക്കൾ പത്നിമോ�രോെടന്ന�പോ-

െല �ചരുമോറോ�കണ�മ! (8)

(മോകന്ദമഞ്ജരി)

വോഴ്ത്തു�വോർക്കുത്തമോർത്ഥെത്തച്ചുരത്തു�മ,

രോധ്യനോമിന്ദ്ര, നിൻദോനലക്ഷ്മി;

നല്ക,തീ�സ്തോതോക്കൾെക്ക;–ങ്ങെളത്തെള്ളോ�ല്ല;

യോ�ഗ പുകഴ്ത്തോം, സുവീരെരങ്ങൾ! (9)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. യജമോനന്മോ�രോടുപറയുന്നു: സജജ�നോത്തമന്ന്–സജ്ജനങ്ങളില്(�ദവന്മോരില്)െവച്ചു

�ശ്രഷ്ഠനോയ ഇന്ദ്രന്നു്. ജരപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന–�ലോകത്തിന്നു വോർദ്ധക്യം വരുത്തുന്ന. നീർ–

�സോമരസം.

4. യജമോന�നോടും, ഒടുവില് ഇന്ദ്ര�നോടും പറയുന്നു: ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്നവൻ–കർമ്മികെള

അനുഗ്രഹിപ്പോൻ.

5. വർഷി–ഫലങ്ങെള വർഷിയ്ക്കുന്നത്. മധുരസം–മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോമനീർ. വർഷ-

കോന്നൻ=ഫലവർഷികളോയ അന്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ വർഷകൻ–ഫലം വർഷിയ്ക്കു-

ന്നഇന്ദ്രൻ. െചല്ലുന്നു–ഇന്ദ്രെ�അടുക്കെലയ്ക്ക്. വൃഷോക്കൾ–�സോമരസംതളിയ്ക്കുന്നവർ.

വൃഷഭൻ–�ദവ�ശ്രഷ്ഠൻ.

6. വൃഷോവ്–കോമവർഷി. മോദകം–മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോമനീർ.

7. യുദ്ധത്തില് സ്തുതിതല്പരൻ–സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെര ജയിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. �തോണിെയ്ക്കോത്തവ-

ൻ–ആപത്തുകെള കടത്തി വിടുന്നവൻ. ധർഷകൻ–ഭവല്പ്രസോദത്തോല് ശത്രുക്ക-

െള ആക്രമിയ്ക്കോൻ കഴിവുള്ളവൻ. നമ്മുെട എന്നു തുടങ്ങുന്ന വോക്യങ്ങൾ യജമോനന്മോ-

�രോടുള്ളവയോണു്: വോക്ക്–സ്തൂതി. കിണറിെന്നോത്ത–കിണർ ജലത്തിെ� ഇരിപ്പിട-

മോണ�ല്ലോ; അതു�പോെല, ധനത്തിെ� ഇരിപ്പടമോണ്, ഇന്ദ്രൻ.

8. കുട്ടിെയ–ക്ഷുല്പീഡയില്നിെന്നന്ന�പോെല.
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സൂക്തം 17.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

അ�ദ്ദഹെത്തപ്പററി പുതിയെതോന്നുനിങ്ങൾഅംഗിരസ്സുകെള�പ്പോെല െചോല്ലു-

വിൻ: എന്നോല്, അ�ദ്ദഹത്തിെ� �തജസ്സു പ�ണ്ടെത്ത�പ്പോെല െപോന്തും. പിടിച്ചു

തടവിലോക്കെപ്പട്ട �ഗോക്കെളെയല്ലോംഅ�ദ്ദഹം �സോമത്തിെ� മത്തില് ചിെക്കന്നു

പുറത്തുവിട്ടുവ�ല്ലോ. (1)
ആർ ഓജസ്സുപുണ്ട്ഒന്നോമെത്തപ്പോനത്തിന്നോയി മഹിമ വളർത്തി�യോ; യോ-

െതോരു ശൂരൻ യുദ്ധങ്ങളില് ൈമച്ചട്ടയണിഞ്ഞു�വോ; ആർ മഹത്ത്വംെകോണ്ടു �ദ്യോ-

വിെന തലയില് ചുമന്നു�വോ; അവൻ വർദ്ധിപ്പൂതോക! (2)
മുന്തിയ മഹോവീര്യമോണ്, അങ്ങുകോണിച്ചത്: അതിെനസ്തുതിച്ചവരുെട മുമ്പില്

അങ്ങുബലം െപോങ്ങിച്ചുവ�ല്ലോ; ഒെത്തോരുമിച്ച �ദ്രോഹികൾ �തരിലിരുന്ന ഹര്യശ്വ-

നോയ ഭവോനോല് വീഴിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടു, ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയുകയോയി! (3)
ആപുരോതനൻബലംെകോണ്ട്ഉലെകല്ലോം കീഴടക്കി; �കോയ്മ പൂണ്ടു, വളർന്നു;

ആ�വോഢോവുവോനൂഴികളില് �തജസ്സുവ്യോപിപ്പിച്ചു; ഇരുട്ടുകെളപീഡിപ്പിച്ച്ഒന്നിച്ചു

കുഴിച്ചുമൂടി! (4)
അവിടുന്നു പറന്നിരുന്ന പർവതങ്ങെള അനങ്ങോതോക്കി; �മഘ ജലങ്ങളുെട

ഒഴുകല് തോഴെത്തയ്ക്കോക്കി; വിശ്വംഭരയോയ ഭൂവിെന തോങ്ങി; �ദ്യോവിെന ഉപോയം-

െകോണ്ടു വീഴോതുറപ്പിച്ചു! (5)
അ�ദ്ദഹം �ലോകത്തിന്നു പര്യോപ്തനോയിത്തീർന്നു: എല്ലോ ആളുകെളക്കോളും

അറി�വറിയവനോക്കിയോണ്, അ�ദ്ദഹെത്തഅച്ഛൻ തൃൈക്കകൾെകോണ്ടുസൃഷ്ടിച്ച-

തു്. അതിനോലോണ�ല്ലോ, ഈ യശസ്വി ക്രിവിെയ വജ്രെമയ്തു മന്നില് കിടത്തിയുറ-

ക്കിയത് ! (6)
അച്ഛനമ്മമോ�രോെടോന്നിച്ചു നോൾകഴിയ്ക്കുന്നഒരുസ്ത്രീ തറവോട്ടില്നിെന്നന്ന�പോ-

െല,ഞോൻഅങ്ങ�യോടു ഭോഗംയോചിയ്ക്കുന്നു; ശരിയ്ക്കുകണക്കിട്ടു�നോക്കി ഭവോൻ �സ്തോ-

തോക്കൾക്കുസമ്മോനിയ്ക്കോറുള്ള പങ്ക് ഇവന്നു തന്നരുളുക! (7)
ഇന്ദ്ര, രക്ഷിതോവോയ ഭവോെന ഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു: ഇന്ദ്ര, കർമ്മവും അന്നവും

തരുന്നവനോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ. ഇന്ദ്ര, വിവിധരക്ഷകൾെകോണ്ടു ഞങ്ങെള പോലിച്ചോ-

ലും; വൃഷോവോയ ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങെള വലിയ ധനികന്മോരോക്കിയോലും! (8)

(മോകന്ദമഞ്ജരി)

വോഴ്ത്തു�വോർക്കുത്തമോർത്ഥെത്തച്ചുരത്തു�മ,

രോധ്യനോമിന്ദ്ര, നിൻദോനലക്ഷ്മി;

നല്ക,തീ�സ്തോതോക്കൾെക്ക;–ങ്ങെളത്തെള്ളോ�ല്ല;

യോ�ഗ പുകഴ്ത്തോം, സുവീരെരങ്ങൾ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
1. പുതിയെതോന്നു–പുതിയ ഒരു �സ്തോത്രം.
2. അവൻ–ആഇന്ദ്രൻ.
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3. െപോങ്ങിച്ചു–തു�ലോം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
4. ആ പുരോതനൻ–ഇന്ദ്രൻ. �വോഢോവ്–�ലോകെത്ത വഹിയ്ക്കുന്നവൻ. ഇരുട്ടുകൾ–

ത�മോരൂപർ.

5. തോഴെത്തയ്ക്ക്–ഭൂമിയിെലയ്ക്ക്.

6. അച്ഛൻ–പ്രജോപതി. ക്രിവി–ഒരസുരൻ. ഉറക്കിയത്–െകോന്നത്.
7. ഒരുസ്ത്രീ–അവിവോഹിത.



[മ. 2: അ. 2: സൂ. 18] രണ്ടോം അഷ്ടകം 39

സൂക്തം 18.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഒരു പുതിയ വിശുദ്ധരഥം പുലർകോലത്തു പൂട്ടെപ്പട്ടു: നോലു നുകം, മൂന്നു ചമ്മട്ടി,

ഏഴുകടിഞ്ഞോണ്,പത്തുചക്രംഎന്നിവ�യോടുകൂടിയതുംഅഭീഷ്ടപ്രദവും മനുഷ്യഹി-

തയും സ്വർഗ്ഗപ്രോപകവുമോയ അതു യജ്ഞങ്ങൾെകോണ്ടും �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു�മ

കിട്ടുകയുള്ളു! (1)
അത്അവിടുെത്തയ്ക്ക് ഒന്നോമത്തതിന്നും, അതു രണ്ടോമത്തതിന്നും, മൂന്നോമത്ത-

തിന്നും പര്യോപ്തമോയി. അതു മനുഷ്യർക്കു നന്മ െകോണ്ടുവരുന്നു. അന്യർ അന്യയു-

െട ഗർഭത്തില്ഉല്പോദിപ്പിച്ചു; വിജയിയും വൃഷോവുമോയഅതു്അന്യ�രോടു �ചരുന്നു!

(2)
സു�ഖന വന്നു�ചരുന്നതിന്നു് ഇന്ദ്രെ� രഥത്തില്ഞോൻ ഒരു പുതിയസൂക്തം-

െകോണ്ടു കുതിരകെള പൂട്ടോം. ഇവിെട വളെരയുണ്ട�ല്ലോ, �മധോവികൾ; എന്നോലും,

മറ്റു യജമോനന്മോർ അങ്ങെയഅധികം രസിപ്പിയ്ക്കരുത് ! (3)
സുയജ്ഞ, ഇന്ദ്ര, വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭവോൻ ര�ണ്ടോ നോ�ലോ ആ�റോ എ�ട്ടോ

പ�ത്തോകുതിരകെളപൂട്ടി, �സോമം കുടിപ്പോൻവന്നു�ചർന്നോലും: ഇതോ, പിഴിഞ്ഞത്;

പോഴോക്കരുത് ! (4)
ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ ഇരുപ�തോ മുപ്പ�തോ നോല്പ�തോ അമ്പ�തോ അറുപ�തോ എഴുപ-

�തോ സുഖഗോമികളോയ കുതിരകെള പൂട്ടി, �സോമം കുടിപ്പോൻ ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും!

(5)
ഇന്ദ്ര, എണ്പ�തോ െതോണ്ണൂ�റോ നൂ�റോ കതിരകെള പൂട്ടി, ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും:

ഇതോ, അങ്ങയുെട ഇമ്പത്തിന്നോയി, അങ്ങയ്ക്കു�വണ്ടി, പിഴിഞ്ഞ �സോമം പോത്രങ്ങ-

ളില്! (6)
ഇന്ദ്ര,അവിടുന്ന്എെ� �സ്തോത്രം �കൾപ്പോൻവരിക: വമ്പിച്ച കുതിരകെള �ത-

രിൻമുമ്പില് െകട്ടുക; വളെര�പ്പർ വിളിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, അങ്ങെയ; ശൂര, ഭവോൻഈയോഗ-

ത്തില് ഇമ്പംെകോണ്ടോലും! (7)
ഇന്ദ്ര�നോട് എനിയ്ക്കുള്ള സഖ്യം വിട്ടു�പോകരുത്. അവിടുെത്ത ദോനശീലത

ഞങ്ങൾക്കു ചുരത്തെട്ട. വരിഷ്ഠവും വ�രണ്യവുമോയ തൃക്കയ്യിെ� അടുക്കലോകണം,

ഞങ്ങൾ; യുദ്ധത്തില് യുദ്ധത്തില്ഞങ്ങൾ ജയം �നടണം! (8)

(മോകന്ദമഞ്ജരി)

വോഴ്ത്തു�വോർക്കുത്തമോർത്ഥെത്തച്ചുരത്തു�മ,

രോധ്യനോമിന്ദ്ര, നിൻദോനലക്ഷ്മി;

നല്ക,തീ�സ്തോതോക്കൾെക്ക;–ങ്ങെളത്തെള്ളോ�ല്ല;

യോ�ഗ പുകഴ്ത്തോം, സുവീരെരങ്ങൾ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
1. ഇന്ദ്രരഥെത്ത വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു: സ്വർഗ്ഗപ്രോപകം–സുകൃതികെള സ്വർഗ്ഗത്തില് െകോണ്ടോ-

ക്കുന്നതു്. അത്–ആ രഥം.
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2. യജ്ഞെത്ത വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു: അതു്–യജ്ഞം. ഒന്നോമത്തതു്–പ്രോതസ്സവനം. അന്യർ–

ഋത്വിക്കുകൾ. അന്യ–�വദി. അന്യ�രോടു–�ദവന്മോ�രോടു.

3. അധികം–എെന്നക്കോ�ളെറ. ഭവോൻ മറ്റോരുെടെയങ്കിലും യജ്ഞത്തിന്നു �പോയ്ക്കളയരു-

ത്; ഇവിെട വന്നു, �സോമം കുടിച്ചോലും!

6. പോത്രങ്ങൾ–ചമസോദികൾ.
8. ചുരത്തെട്ട–അഭീഷ്ടം നല്കെട്ട.



[മ. 2: അ. 2: സൂ. 19] രണ്ടോം അഷ്ടകം 41

സൂക്തം 19.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

പിഴിയുന്ന മനീഷിയുെട ഈ പ്രീതികരമോയ അന്നം ഇമ്പത്തിന്നോയി പോ-

നംെചയ്തരുളെട്ട: പുരോതനമോയ ഇതിങ്കലോണ�ല്ലോ, വർദ്ധമോനനോയ ഇന്ദ്രെ�യും

�സ്തോത്രം െചോല്ലുന്ന �നതോക്കളുെടയും ഇരിപ്പ് ! (1)
ഈമധുെകോണ്ട്ഇമ്പംപിടിച്ചു, വജ്രപോണിയോയ ഇന്ദ്രൻ െവളളം മറച്ച വൃത്ര-

െന െവട്ടിമുറിച്ചു; അ�പ്പോൾ, നദികളുെട പ്രീതികരങ്ങളോയ ജലങ്ങൾ, പക്ഷികൾ കൂ-

ട്ടിെലെയ്ക്കന്ന�പോെല �ന�ര ഒഴുകിത്തുടങ്ങി! (2)
�മഘെത്ത ഹനിച്ച ആ മഹനീയനോയ ഇന്ദ്രൻ ജലങ്ങെള സമുദ്രത്തിെലയ്ക്ക്

ഒഴുകിച്ചു; സൂര്യെന ജനിപ്പിച്ചു; �ഗോക്കെള കണ്ടുപിടിപ്പിച്ചു; �തജസ്സുെകോണ്ടു പകലു-

കൾക്കു െവളിച്ചം വരുത്തി! (3)
ആർ സൂര്യപ്രോപ്തിയില് മത്സരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഉടനടി സമോശ്രയണീയനോ-

�യോ, ആ ഇന്ദ്രൻ ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്നു വളെരദ്ധനം കല്പിച്ചുെകോടുക്കുന്നു;

വൃത്രെന െകോല്ലുന്നു! (4)
ആസ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട ഇന്ദ്ര�ദവൻ �സോമം പിഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്നു�വണ്ടി സൂര്യ-

െന മങ്ങിച്ചു: അവിടുെത്തയ്ക്കു, യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ച ഏതശൻ സ്വച്ഛമോയ ധനം, ഭോഗം-

�പോെല നല്കിയ�ല്ലോ! (5)
ആതിളങ്ങുന്ന ഇന്ദ്രൻ �തർ െതളിയ്ക്കുന്ന കത്സന്നു�വണ്ടി, ശുഷ്ണൻ, അശുഷൻ,

കുയവൻ എന്നിവെര കീഴടക്കി; ശംബരെ� െതോണ്ണൂെററോമ്പതു നഗരങ്ങൾ ദി�വോ-

ദോസന്നു�വണ്ടി പിളർത്തി! (6)
ഇന്ദ്ര, യശസ്സിന്നോയി അന്നം �തടുന്ന ഞങ്ങൾ �സ്തോത്രം ഇ�പ്പോൾ ഭവോങ്ക-

ല്ത്തെന്ന സ്വയം എത്തിയ്ക്കുന്നു: �സവകരോയ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സഖ്യം കിട്ടുമോറോ-

കണം; �ദവന്മോെര കൂസോത്ത പീയുവിെ� ആയുധെത്ത ഭവോൻ കുനിയിച്ചുവ�ല്ലോ!

(7)
ശൂര, ഗൃത്സമദൻ അങ്ങെയക്കുറിച്ചുതെന്ന �സ്തോത്രങ്ങൾ, യോ�ത്രോദ്യതൻ വഴി-

കെളന്ന�പോെല നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; ഇന്ദ്ര, അതിയുവോവോയ അങ്ങെയ സ്തുതിപ്പോനി-

ച്ഛിയ്ക്കുന്നഇവന്ന്അന്നവുംബലവും നല്ലപോർപ്പിടവുംസുഖവുംൈകവരുമോറോകണം!

(8)

(മോകന്ദമഞ്ജരി)

വോഴ്ത്തു�വോർക്കുത്തമോർത്ഥെത്തച്ചുരത്തു�മ,

രോധ്യനോമിന്ദ്ര, നിൻദോനലക്ഷ്മി;

നല്ക,തീ�സ്തോതോക്കൾെക്ക;–ങ്ങെളത്തെള്ളോ�ല്ല;

യോ�ഗ പുകഴ്ത്തോം, സുവീരെരങ്ങൾ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. പിഴിയുന്ന–�സോമം. അന്നം–�സോമം.
2. �ന�ര–സമുദ്രോഭിമുഖമോയി.



42 ഋ�ഗ്വദം [അ. 2: അ. 6]

4. സൂര്യപ്രോപ്തിയില് മത്സരിച്ച–‘സൂര്യങ്കല് ഞോൻ െചല്ലും, മു�മ്പ–ഞോൻ െചല്ലും, മു�മ്പ’

എന്നുസ്പർദ്ധിച്ച.

5. ഒരു മനുഷ്യൻ–തോ�ഴ പറയുന്നഏതശൻ. മങ്ങിച്ചു–നിഷ്പ്രഭനോക്കി, �തോല്പിച്ചു. ഇക്കഥ

മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ധനം–�സോമം. ഭോഗം�പോെല–അച്ഛൻ മകന്നു സ്വത്തിെ� ഒരു

പങ്ക് െകോടുക്കുന്നതു�പോെല.

6. �തർ െതളിയ്ക്കുന്ന–ഇന്ദ്രന്നുസോരഥ്യം വഹിച്ച. ശുഷ്ണൻ, അശുഷൻ, കുയവൻ എന്നിവ-

രും ശംബരനും അസുരന്മോര�ത്ര.

7. പീയു–ഒരസുരൻ.
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സൂക്തം 20.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര, ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞോലും: സ്തുതിയ്ക്കുന്നവരും, മനീഷയോല് �ശോഭിയ്ക്കുന്നവരും,

അങ്ങെയ�പ്പോലുള്ള �നതോക്ക�ളോടു സുഖം യോചിയ്ക്കുന്നവരുമോയ ഞങ്ങൾ, െകോററു

�തടുന്നവൻ വണ്ടിെയന്ന�പോെല, അങ്ങയ്ക്ക്അന്നം ഒരുക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. (1)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങ്, അങ്ങയുെട രക്ഷകൾെകോണ്ടുഞങ്ങെളപോലിച്ചോലും: അങ്ങെയ

�സവിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങെള എതിരോളികളില്നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്;

ഹവി�സ്സകുന്നവന്ന്ഈശ്വരൻ, പീഡോനിവോരകൻ–അങ്ങെയ പരിചരിയ്ക്കുന്നവന്ന്

ഇങ്ങെനെയോെക്കയുള്ളവനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ് ! (2)
യുവോവും ആഹ്വോതവ്യനും സഖോവും സുഖദനുമോയ ആ ഇന്ദ്രൻ കർമ്മ�നതോ-

ക്കളോയ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട: ശസ്ത്രം െചോല്ലുന്നവെനയും, ക്രിയകൾ െചയ്യുന്നവ-

െനയും; പചിയ്ക്കുന്നവെനയും, സോമം പോടുന്നവെനയും രക്ഷിച്ചു മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കു-

മ�ല്ലോ, അവിടുന്ന് ! (3)
ആരോല് പണ്ടുള്ളവർ വളരുകയും ൈവരികെള വധിയ്ക്കുകയും െചയ്തു�വോ, ആ

ഇന്ദ്രെന ഞോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു; അ�ദ്ദഹെത്ത ഞോൻ വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു. യോചിയ്ക്കെപ്പടുന്ന

അവിടുന്നു സ്തുതിപ്പോൻ�നോക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യെ� ധനോഭിലോഷെത്ത നിറ�വറ്റ-

െട്ട! (4)
അംഗിരസ്സുകളുെട ഉകു്ഥങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ആ ഇന്ദ്രൻ വഴിയരുളി, �സ്തോത്രം വർ-

ദ്ധിപ്പിച്ചു; സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന അവിടുന്നു സൂര്യെനെക്കോണ്ട് ഉഷസ്സിെന പിന്മോററിച്ചു;

അശ്നെ� പുരോതനനഗരങ്ങൾ തകർത്തു! (5)
ആ പുകൾെപ്പട്ട അതിദർശനീയനോയ ഇന്ദ്ര�ദവൻ മനുവിങ്കല് ഉന്മുഖനോയി;

ആ അമർത്തുന ബലവോൻ �ദ്രോഹിയോയ ദോസെ� പ്രിയെപ്പട്ട തല തോെഴ വീഴ്ത്തി!

(6)
വൃത്രെനെക്കോന്നആ പുരന്ദരനോയ ഇന്ദ്രൻ നികൃഷ്ടജോതികളോയ ദോസ�സന-

കെള മുച്ചൂടും മുടിച്ചു; മനുവിന്നു�വണ്ടി ഭൂമിെയയും ജലെത്തയും ഉല്പോദിപ്പിച്ചു; യജ-

മോനെ� മഹത്തോയഅഭിലോഷം നിറ�വററി! (7)
�സ്തോതോക്കളോല് െവള്ളം കിട്ടോൻ�വണ്ടി,ആഇന്ദ്രന്നുനോൾ �തോറും ബലവർ-

ദ്ധകം യഥോക്രമം നല്കെപ്പട്ടു; വജ്രം തൃക്കയ്യില് ധരിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട അവിടുന്നു ദസ്യുക്ക-

െളെക്കോന്ന്, ഇരിമ്പുനഗരങ്ങൾ തരിപ്പണമോക്കി! (8)

(മോകന്ദമഞ്ജരി)

വോഴ്ത്തു�വോർക്കുത്തമോർത്ഥെത്തച്ചുരത്തു�മ,

രോധ്യനോമിന്ദ്ര, നിൻദോനലക്ഷ്മി;

നല്ക,തീ�സ്തോതോക്കൾെക്ക;–ങ്ങെളത്തെള്ളോ�ല്ല;

യോ�ഗ പുകഴ്ത്തോം, സുവീരെരങ്ങൾ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
1. വണ്ടിെയന്ന �പോെല–വണ്ടിയ്ക്കു കിട്ടുന്ന കൂലിെകോണ്ടു െകോററ്(ആഹോരം) സോധിയ്ക്കോ-

മ�ല്ലോ. അന്നം–�സോമം.
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3. പചിയ്ക്കുക–പു�രോഡോശോദികൾ �വവിയ്ക്കുക. മറുകര–കർമ്മോവസോനം.
5. വഴി–പണികെളന്ന അസുരരുെട ഉപദ്രവം നീക്കോൻ. �സ്തോത്രം വർദ്ധിപ്പിച്ചു–

അവരുെട സ്തുതിെയ അഭീഷ്ടദോനത്തോല് സഫലമോക്കി. പിന്മോററിച്ചു–ഉഷസ്സ് സൂ-

�ര്യോദയത്തില്അപ്രത്യക്ഷമോകുമ�ല്ലോ. അശ്നൻ–ഒരസുരൻ.

6. ഉന്മുഖനോയി–അഭീഷ്ടം നല്കോെനോരുങ്ങി. അമർത്തുന്ന–ശത്രുക്കെള. ദോസൻ–

ഒരസുരൻ.

7. ദോസ�സനകൾ–ദോസോസുരെ� പടകൾ.
8. ബലവർദ്ധകം–ഹവിസ്സ്.
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സൂക്തം 21.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ചന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

വിശ്വജിത്തും, ധനജിത്തും, സ്വർഗ്ഗജിത്തും, സത്രോജിത്തും, നോയകജിത്തും, ഉർ-

വരോജിത്തും,അശ്വജിത്തും, �ഗോജിത്തും, ജലജിത്തും, യഷ്ടവ്യനുമോയഇന്ദ്രന്നുഭവോൻ

കമനീയമോയ �സോമം ഒരുക്കുക. (1)
അമർത്തുന്നവനും, അമർത്തെപ്പടോത്തവനും, ഹിംസിയ്ക്കുന്നവനും, ഹിംസിയ്ക്കു-

െപ്പടോത്തവനും, അടക്കുന്നവനും, സദോ െചറുക്കുന്നവനും, സർവംസഹനും, സവി-

തോവും, കഴുത്തു തടിച്ചവനും, �വോഢോവുമോയ ഇന്ദ്രന്നു നിങ്ങൾ നമസ്സു െചോല്ലുവിൻ!

(2)
സദോ െചറുക്കുന്നവൻ, കരുത്തെര െചറുക്കുന്നവൻ, ജനങ്ങളില് െചല്ലുന്നവൻ,

ഭ്രംശിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ, �യോദ്ധോവ്, പ്രീതിെപ്പടു�വോളം �സോമസിക്തൻ, അഭീഷ്ടസമ്പോ-

ദകൻ, അമർത്തുന്നവൻ, പ്രജോരക്ഷകൻ–ഇപ്രകോരമുള്ള ഇന്ദ്രൻ കോണിച്ച വീര്യ-

ങ്ങൾഞോൻ വർണ്ണിയ്ക്കോം: (3)
അദ്വിതീയനോയ ദോതോവ്, �ശ്രഷ്ഠൻ, ഹിംസകെര ഹിംസിയ്ക്കുന്നവൻ, ഗംഭീര-

ൻ, മഹോൻ, ദുസ്സോധകർമ്മോവ് സമ്പന്ന�പ്രരകൻ, െമലിയിയ്ക്കുന്നവൻ, ദൃഢഗോത്രൻ,

തടിച്ചവൻ, സുയജ്ഞൻ–ഇപ്രകോരമുള്ള ഇന്ദ്രൻ ഉഷസ്സിെനയും സൂര്യെനയും ഉല്-

പ്പോദിപ്പിച്ചു. (4)
മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രെന സ്തുതിച്ചു, തല്പരരോയ മനീഷികൾ തപസ്സുെകോണ്ടു

വഴിയറിഞ്ഞു; ഉട�ന, രക്ഷയ്ക്കോയി ഉറെക്കസ്തുതിച്ചുസമീപിച്ചുധനെത്തവീെണ്ടടുത്തു.

(5)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങുഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമധനങ്ങളും, കർമ്മെകൌശലഖ്യോതിയും, െസൌ-

ഭോഗ്യവും,ഞങ്ങളുെടസമ്പത്തിന്നഭിവൃദ്ധിയും �ദഹത്തിന്നോ�രോഗ്യവും, വോക്കിന്നുമോ-

ധുര്യവും, പകലുകൾക്കുസുദിനത്വവും തന്നരുളുക! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
1. വിശ്വജിത്ത്– .എല്ലോററിെനയും ജയിച്ചവൻ; ഇതിെ� വിവരണമോണ്, ജലജിത്ത്

എന്നതുവെര. സത്രോജിത്ത്=സതതവിജയി. ഉർവര=എല്ലോസ്സസ്യങ്ങളുമുള്ള ഭൂമി.

ഭവോൻ–അധ്വര്യുയുവി�നോടു പറയുന്നതോണിത്.

2. �സ്തോതോക്ക�ളോടു പറയുന്നു: സവിതോവ്=സ്രഷ്ടോവു്. നമസ്സ്–നമസ്കോര�ത്തോടുകൂടിയ

�സ്തോത്രം.

3. ജനങ്ങളില് െചല്ലുന്നവൻ–അഭീഷ്ടം നല്കോൻ. ഭ്രംശിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ–ശത്രുക്കെള. �സോമ-
സിക്തൻ–�സോമനീർ തളിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ.

4. സമ്പന്ന�പ്രരകൻ–ധനോഢ്യെര യജ്ഞത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. െമലിയിയ്ക്കുന്നവൻ

–ശത്രുക്കെള �ശോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.

5. തല്പരർ–ഇന്ദ്രകോമന്മോർ. മനീഷികൾ–അംഗിരസ്സുകൾ. വഴി–�ഗോക്കൾ �പോയ
വഴി. സമീപിച്ച്–ഇന്ദ്രെ�അടുക്കല് െചന്ന്. ധനെത്ത–�ഗോവൃന്ദെത്ത.

6. പകലുകൾക്കു സുദിനത്വം–എല്ലോദ്ദിവസങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കു സുദിനങ്ങളോയിബ്ഭവിയ്ക്കു-

െട്ട!
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സൂക്തം 22.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; അഷ്ടിയും അതിശക്വരിയും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഈപൂജനീയനോയ ബലിഷ്ഠൻആഭിപ്ലവികദിവസങ്ങളില് പിഴിഞ്ഞുയവമല-

ർെപ്പോടിയിട്ടതു വിഷ്ണുെവോന്നിച്ചു യ�ഥഷ്ടം മതിയോ�വോളം പോനംെചയ്തു; അതു് ഈ

വലിയ മഹോെന മഹോകർമ്മം െചയ്യോൻ മത്തുപിടിപ്പിച്ചു–ആ തിളങ്ങുന്ന സത്യ-

�സോമംഈസത്യനോയ ഇന്ദ്ര�ദവങ്കല് വ്യോപിച്ചു! (1)
പിന്നീട്,ഈ �തജസ്വി ഓജസ്സുെകോണ്ടുക്രിവിെയ െപോരുതി�ത്തോല്പിച്ചു;അവ-

െ� രക്തക്കുഴമ്പുെകോണ്ടുവോനൂഴികൾനിറച്ചു, വളർന്നരുളി. ഒരു ഭോഗം തിരുവയറ്റി-

ലോക്കി; മ�ററബ്ഭോഗം വിട്ടുെകോടുത്തു. ആതിളങ്ങുന്നസത്യ�സോമംഈസത്യനോയ

ഇന്ദ്ര�ദവങ്കല് വ്യോപിച്ചു! (2)
അങ്ങു കർമ്മ�ത്തോടുകൂടി ജനിച്ച്, ഓജ�സ്സോടുകൂടി ഭരിപ്പോൻതുടങ്ങി: വീര്യ-

�ത്തോടുകൂടി വളർന്നു, ഹിംസകെര അമർത്തുന്നു; �വർതിരിച്ചു കോണുന്നു; സ്തുതിയ്ക്കു-

ന്നവന്നുെപോറുക്കോൻസ്പൃഹണീയമോയ ധനം നല്കുന്നു. ആതിളങ്ങുന്നസത്യ�സോമം

ഈസത്യനോയ ഇന്ദ്ര�ദവങ്കല് വ്യോപിച്ചു! (3)
ഇന്ദ്ര, നൃത്തംെവപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന, സ്വർഗ്ഗത്തില് ശ്ലോഘിയ്ക്കത്തക്കതോകുന്നു, മനു-

ഷ്യഹിതവും മഹത്തരവുമോയി ഭവോൻ പണ്ടു െചയ്ത കർമ്മം: അങ്ങു ബലംെകോണ്ട്

അസുരെ�അസു�പോക്കി, ജലെമോഴുക്കിയ�ല്ലോ. ശതക്രതുവ്യോപ്തനോയഅസുരെന

കരുത്തുെകോണ്ടമർത്തെട്ട; െകല്പു �നടെട്ട; അന്നം �നടെട്ട! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
1. ഇട്ടത്–ഇട്ട �സോമനീർ.
2. ഒരു ഭോഗം–�സോമത്തിെ� ഒരംശം. വിട്ടുെകോടുത്തു–�ദവന്മോർക്കു്.

3. �വർതിരിച്ചു–സദസജ്ജനങ്ങെള.

4. നൃത്തംെവപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ–എല്ലോെരയും �ചഷ്ടിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. അസുരൻ–വൃത്രൻ. അസു

=പ്രോണൻ. ജലെമോഴുക്കി–മഴ െപയ്യിച്ചു. അടുത്തവോക്യം പ�രോക്ഷം.
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സൂക്തം 23.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ബ്രഹ്മണസ്പതിയും ബൃഹസ്പതിയും

�ദവത. (�കക)

വിളിപ്പൂ, കവികൾക്കുകവിയോയ്ഗ്ഗണങ്ങൾക്കു

വിഭുവോയുല്ക്കൃഷ്ടോന്നം വോയ്ക്കുമങ്ങെയഞങ്ങൾ:

ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, ബ്രഹ്മസ്വോമി മുമ്പരില് മുമ്പ-

നങ്ങസ്മല്സ്തുതി �കട്ടു വോഴ്ക, രക്ഷയ്ക്കോയ്�ഗ്ഗ�ഹ! (1)

ജ്ഞോന�മറിയൈദത്യഹന്തോവോം ഭവോനുെട

വോനവന്മോരും �നടീ, യജ്ഞോംശം ബൃഹസ്പ�ത;

വന്മഹസ്സോളും സൂര്യൻ കിരണങ്ങെള�പ്പോ�ല,

നിർമ്മിച്ചതങ്ങുന്ന�ല്ലോ, സർവമന്ത്രങ്ങെളയും! (2)

ദുരിതെത്തയും തമസ്സിെനയും �പോക്കിയിരു-

ന്നരുൾവൂ, ബൃഹസ്പ�ത, യജ്ഞസിദ്ധിയ്ക്കോയ്ബ്ഭവോൻ,

�ഘോരമോയ്ദ്ധ്വസ്തോരിയോയ്ദ്ദീപ്രമോയ്ര�ക്ഷോഘ്നമോയ്-

ക്കോറിെനപ്പിളർപ്പതോയ്വിണ്പൂകിപ്പതോം �തരില്! (3)

നരെരസ്സന്മോർഗ്ഗത്തില് നടത്തും, രക്ഷിയ്ക്കും നീ;

ദുരിതം െതോടുകില്ലോ, ഭവോനു തരു�ന്നോെന.

ബ്രഹ്മദ്വിട്ടിെന നീറ്റും നിഹത�ക്രോധൻ ഭവോൻ;

ഇമ്മട്ടില്െപ്പരുതു, നിൻമോഹോത്മ്യം ബൃഹസ്പ�ത! (4)

ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, സോധുരക്ഷകൻ ഭവോൻ കോക്കു-

മമ്മനുഷ്യെനത്തീണ്ടോ, പോപവും സന്തോപവും;

മോററോ�രോ ചതിയ�രോ �ദ്രോഹിയ്ക്കിെല്ലോ�രടത്തും;

മോററിനിർത്തു�മ, െകോലക്കൂട്ടെരെയല്ലോം ഭവോൻ! (5)

ഞങ്ങൾക്കുവഴിെവട്ടും രക്ഷകൻ, സുദൃക്കോം നീ;

ഞങ്ങൾ നിന്മഖത്തിന്നോയ്�സ്തോത്രങ്ങൾ പോടീടുന്നു:

ഞങ്ങളില്ച്ചതികൂട്ടന്നവെ� ദുർബുദ്ധിയ്ക്കു

ഭംഗമഞ്ജസോ ഭവി�യ്ക്കണ�മ, ബൃഹസ്പ�ത! (6)

വ�ന്നറ്റു മുതല് കവർ�ന്നെതോരു �കമൻ പിഴ-

െയോന്നു�മ െചയ്തിട്ടില്ലോെത്തങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കു�മോ;

നീക്കുക, വഴിയില്നിന്നവെനബ്ബൃഹസ്പ�ത;

തീർക്കുകി,ക്രതുവിന്നു �നർവഴി ഞങ്ങൾക്കുനീ! (7)

അംഗരക്ഷകൻ, കൂട്ടിെച്ചോല്ലു�വോന,സ്മല്പര-

നങ്ങെയ വിളിയ്ക്കുന്നൂ ദുഃഖതോരക, ഞങ്ങൾ:

�ദവനിന്ദകെര നീ മുടിയ്ക്ക, ബൃഹസ്പ�ത;

�കവലസുഖം �നടീെടോല്ല, ദുർന്നടത്തക്കോർ! (8)

ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, പുഷ്ടിദോയിയോം നിന്നോല് �നടു-

കി,മ്മനുഷ്യരില്നിന്നു കോമ്യമോം ധനം ഞങ്ങൾ;
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ദൂര�ത്തോ സമീപ�ത്തോഞങ്ങെളക്ക�യ്യറുന്ന

ൈവരികളോകും കർമ്മഹീനെരത്തുലയ്ക്ക നീ! (9)

ഒരുക്കീടോവൂ, ഞങ്ങളഗ്ര്യോന്നം ബൃഹസ്പ�ത,

നിറവു വരുത്തും നിർമ്മലനോം നിൻ �യോജിപ്പോല്!

ഞങ്ങളിലോളോെകോല്ലോ, ക�യ്യറോെനോരു ദുഷ്ടൻ:

മംഗള�സ്തോത്രം െചോല്ലിൈക്കവളരോവൂ, ഞങ്ങൾ! (10)

പടയില്ക്ക�യ്യറു�ന്നോന,ദ്വിതീയനോം ദോതോ-

വ,ടരില്െച്ചല്�വോൻ, കോമം െപയ്യു�വോൻ, പരന്തപൻ,

ദൃഢദർപ്പരോമുഗ്രന്മോെരയുമടക്കു�വോൻ,

കടമവീട്ടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, ഭവോൻ. (11)

ഏവനോസുരഭോവോല് �ദ്രോഹിയ്ക്കും, െഞളിച്ചില് പൂ-

�ണ്ടതുഗ്രൻ മുതിർന്നീടും, �സ്തോതോെവ നിഹനിപ്പോൻ;

അവെ� ശസ്ത്രം തീണ്ടോെയ്ക,ങ്ങെള ബ്ബൃഹസ്പ�ത;

ജവിയോമദ്ദുഷ്ടെ� ചുണ �പോക്കോവൂ, ഞങ്ങൾ! (12)

അടരിലോഹ്വോതവ്യോനോ,നമിച്ചുപഗമ്യൻ,

പടയില്െച്ചല്�വോൻ, ധനം, ധന�മകു�ന്നോൻ, നോഥൻ,

പിടികൂടുവോൻ�നോക്കുമിപ്പടകെളെയല്ലോ-

മുടയ്ക്ക, രഥങ്ങെള�പ്പോല�വ ബൃഹസ്പതി! (13)

ദൃഷ്ടവീര്യനോം നിെന്നപ്പഴിയ്ക്കുമരക്കെര-

ച്ചുെട്ടരിച്ചോലും, തീക്ഷ്ണതോപനോയുധത്തോല് നീ-

നഷ്ടമോയ്ക്കിടന്ന നിൻ നവ്യമോം വീര്യം കോണി-

ച്ചി,ട്ടരച്ചോലും, നിന്ദി�പ്പോെര നീ ബൃഹസ്പ�ത! (14)

ഏതിെന മിക�ച്ചോനും മോനിയ്ക്കും, ബൃഹസ്പ�ത;

യോെതോന്നു ജനങ്ങളില്ക്കർമ്മോർത്ഥം വിളങ്ങീടും;

ഋദ്ധിയോല്�ശ്ശോഭിപ്പിയ്ക്കും, യോെതോന്നു; വിചിത്രമോ-

മദ്ധനം സ�ത്യോല്പന്ന,ഞങ്ങളില് െവച്ചോലും നീ! (15)

ഏവർ തീെങ്കോതിയന്മോർ, �ദ്രോഹത്തിലിമ്പംെകോൾ�വോർ,

�ദവപൂജനം െചയ്യിെല്ലന്നുള്ളിലുറച്ചവർ;

പറ്റലരോമക്കളളന്മോർക്കു നെല്കോ�ല്ല, സോമം

മററിെല്ലന്നറി�ഞ്ഞോരോം ഞങ്ങെളബൃഹസ്പ�ത! (16)

ത്വഷ്ടോവോലുലകങ്ങൾെക്കോക്കയുമുപരിയോയ്-

സ്സൃഷ്ടനോം ഭവോന�ല്ലോ, നിർമ്മിച്ചു സോമം, സോമം;

ദുഷ്ടെര വധിയ്ക്കുമോ ബ്രഹ്മണസ്പതി കട-

െപ്പട്ടവൻ, മഹോയജ്ഞകോരിയ്ക്കു കടം തീർ�പ്പോൻ! (17)

�ഗോ�രോധിഗിരിദ്വോരം തുറന്നൂ, തവ പൂകോൻ;

�ഗോക്കെളപ്പുറെത്തയ്ക്കു വിട്ടിതോംഗിരസൻ നീ;

ഇന്ദ്ര�നോെടോന്നിച്ചി,രുൾ മൂടിയ മുകിലിെന-

െച്ചന്ന�ധോമുഖമോക്കി നിർത്തി, നീ ബൃഹസ്പ�ത! (18)
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വിശ്വയന്തോവോം ഭവോൻബ്രഹ്മണസ്പ�ത, �കൾക്കു-

കിസ്സൂക്തം; തരികയും െചയ്ക, മക്കൾക്കുസുഖം;

സർവവും ശുഭമോ�മ, �ദവരക്ഷിതമോയോല്;-

സ്സത്രത്തില്സ്തുതിയ്ക്കോവൂ, സദ്വീരോന്വിതെരങ്ങൾ! (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
1. ഗണങ്ങൾ–�ദവോദിവർഗ്ഗങ്ങൾ. വിഭു=സ്വോമി. ബ്രഹ്മസ്വോമി=മന്ത്രങ്ങളുെട അധിപതി.
മുമ്പരില് മുമ്പൻ–ഉത്ത�മോത്തമൻ. അങ്ങ്=ഭവോൻ. �ഗ�ഹ–യജ്ഞഗൃഹത്തില്.

2. ഭവോനുെട–അങ്ങയുെടആളുകളോയ.
3. �ഘോരം–ശത്രുക്കൾക്കു ഭയങ്കരം. ധ്വസ്തോരി=ശത്രുക്കെള നശിപ്പിയ്ക്കുന്നത്, ഇതിെ� വി-

വരണമോണു്, ര�ക്ഷോഘ്നമോയ്എന്നതു്.

4. തരു�ന്നോെന–ഹവിരർപ്പകെന. ബ്രഹ്മദ്വിട്ട് =മന്ത്ര�ദ്വഷി. നീറ്റും–ചുെട്ടരിയ്ക്കും. നിഹത-
�ക്രോധൻ=�ക്രോധെത്തനശിപ്പിച്ചവൻ.

5. സോധുരക്ഷകൻ=വഴി�പോെല രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. െകോലക്കൂട്ടർ=ഹിംസകർ.
6. വഴി–സന്മോർഗ്ഗം. സുദൃക്ക്=വഴി�പോെല കോണുന്നവൻ, സർവജ്ഞൻ. നിന്മഖത്തി-

ന്നോയ്–അങ്ങെയ യജിപ്പോൻ. ഭംഗം=നോശം.

7. തീർക്കുക=ഉണ്ടോക്കുക.
8. അംഗരക്ഷകൻ–ഞങ്ങളൂെട �ദഹം രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. അസ്മല്പരൻ–ഞങ്ങളില് തോ-
ല്പര്യമുളളവൻ. ഇതുമൂലം കൂട്ടിെച്ചോല്ലു�വോൻ–ഞങ്ങളുെട ഗുണെത്ത അധികമോ-

ക്കി പറയുന്നവൻ. ദുഖതോരക=ദുഃഖങ്ങെള കടത്തിവിടുന്നവ�ന. �കവലസുഖം–

ദുഃഖസ്പർശമില്ലോത്ത, മികച്ച സുഖം.

9. നിന്നോല്–അങ്ങയുെട തുണയോല്.
10. അഗ്ര്യോന്നം–ഉത്തമഹവിസ്സ്. നിറവ്–അഭീഷ്ടപൂർത്തി. �യോജിപ്പ്=�ചച്ച, തുണ.

ൈകവളരോവൂ–വർദ്ധിയ്ക്കുമോറോകെട്ട.

11. ക�യ്യറു�ന്നോൻ–ശത്രുക്കെളആക്രമിയ്ക്കുന്നവൻ.
12. ജവി=�വഗവോൻ.
13. ആനമിച്ചുപഗമ്യൻ=നമസ്കരിച്ചുസമീപിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നവൻ. ധനംധനം–ആദരത്തോല്

ദ്വിരുക്തി. ഇപ്പടകൾ–ഹിംസക�സനകൾ. രഥങ്ങെള�പ്പോല�വ–യുദ്ധത്തില്

എതിർ�തരുകെള ഉടയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

14. തീക്ഷ്ണതോപനോയുധം=മൂർച്ച�യറിയ, തപിപ്പിയ്ക്കുന്നആയുധം.

15. അദ്ധനം–ബ്രഹ്മ�തജസ്സോകുന്നധനം. സ�ത്യോല്പന്ന=സത്യത്തില് നിന്നു ജനിച്ചവ-

�ന.

16. സോമം മററിെല്ലന്ന്–അങ്ങല്ലോെത മെററോരു സോമമിെല്ലന്ന്, അങ്ങുതെന്നസോമെമന്ന്.

17. ത്വഷ്ടോവു്=പ്രജോപതി. സോമം സോമം–ഓ�രോ സോമവും. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷവച-

നം. മഹോയജ്ഞകോരി=വലിയ യോഗം െചയ്യുന്നവൻ.

18. �ഗോ�രോധിഗിരിദ്വോരം=�ഗോക്കെളത്തടഞ്ഞ പർവതത്തിെ� ഗുഹ. തവ പൂകോൻ=

അങ്ങയ്ക്കുകടപ്പോൻ. തുറന്നൂ–തോ�നതുറന്നു. ആംഗിരസൻ–അംഗി�രോ�ഗോ�ത്രോല്പന്നൻ.

അ�ധോമുഖമോക്കി നിർത്തി–ഭൂമിയില് മഴ െപയ്യോൻ.
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19. വിശ്വയന്തോവ്=ജഗന്നിയോമകൻ. �ദവരക്ഷിതമോയോല്–അങ്ങെയ�പ്പോലുള്ള �ദവ-

ന്മോർ രക്ഷിച്ചോല്. സത്രം=യോഗം.

ആറോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: രണ്ടോംഅഷ്ടകം
ഏഴോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 2 അനുവോകം 3
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സൂക്തം 24.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ബ്രഹ്മണസ്പതിയും ഇന്ദ്രനും �ദവത.

(�കക)

ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, �കൾക്കുകിസ്തുതി സർ�വശൻ നീ;-

യിമ്മഹോനവവോക്കോല്�സ്സവിച്ചിടോവൂഞങ്ങൾ!

ഞങ്ങൾതൻ �സ്തോതോവു നിൻമിത്രമോയ്സ്തുതിയ്ക്കുന്നു-

ണ്ട;–ങ്ങതിെന്നോത്തഫലംഞങ്ങെള�യല്പിച്ചോലും! (1)

കരുത്തോല്ക്കുനിയിച്ചോൻ കുനിയി�യ്ക്കണ്ടു�ന്നോെര;-

ക്കനത്ത മുകിലിെനപ്പിളർത്തോനരിശത്തോല്;

വീഴ്ത്തിനോൻ വീഴോെതനിന്നതിെന;–ദ്ധനങ്ങെള-

പ്പൂഴ്ത്തിയ മലയിലും ബ്രഹ്മണസ്പതി പുക്കോൻ! (2)

അ�ദ്ദവ�ദവൻ െചയ്തതോ�ണ:–റ്റമുറപ്പുള്ള

വസ്തുവുമുടഞ്ഞു�പോയ്; പരുഷം പതുപ്പോർന്നൂ;

�ഗോക്കെള�ക്കറ്റീ; ചീന്തീ വലെന; മന്ത്രംെകോണ്ടു

�പോക്കി, കൂരിരുൾ; �പർത്തും സൂര്യെനെത്തളിയിച്ചൂ! (3)

�തൻ തൂകും വിശോലമോ�മെതോരു മുകിലിെന-

ത്തോൻത�ന്ന പിളർത്തി�യോബ്രഹ്മണസ്പതി െകല്പോല്;

അതിെനത്ത�ന്ന �മോന്തുമർക്കോംശുെവല്ലോം പില്പോ-

ടധികം നിറയ്ക്കുന്നൂ, �ചർെന്നോത്തു വർഷോഭ്രെത്ത! (4)

ബ്രഹ്മണസ്പതിയുെട ചില ശോശ്വതജ്ഞോന-

നിർമ്മിതി നിങ്ങൾക്കോയിത്തിങ്ങളോണ്ടുകളോ�ല

വെന്നത്തുമുദകത്തിൻ കതകു തുറക്കു�മ്പോ-

െളോന്നിെനബ്ഭുജിയ്ക്കും ഭൂെവോ,ന്നിെന �ദ്യോവും ൈസ്വരം! (5)

പണികൾ കുഴിച്ചിട്ട െപരിയ നിധിെയപ്പോർ-

ത്തണഞ്ഞോർ, ചുഴലവുമലഞ്ഞുനടെന്നവർ;

അറി�വറി�യോരവർ മോയകൾ കണ്ടു,ൾപ്പൂകോൻ

പുറെപ്പ�ട്ടടെത്ത�യ്ക്ക മടങ്ങി�പ്പോന്നീടിനോർ. (6)

മോയകൾ കണ്ടുതിരിച്ചിട്ടു, പിെന്നയും മഹ-

ത്തോെയോരു മോർ�ഗ്ഗ നിന്നക്കവികൾ �നരുറ്റവർ

ഇരുൈകത്തിരുമ്മലോ,ലങ്ങില്ലോതിരുന്ന ചു-

െട്ടരിയും െചന്തീ ചമെച്ചറിഞ്ഞോർ, പോറെക്കട്ടില്. (7)

സത്യമോകിയഞോണുെള്ളയ്ത്തുവില്ലിനോെലത്തു,-

മുദ്ദിഷ്ടസ്ഥലെത്തങ്ങുംബ്രഹ്മണസ്പതി�ദവൻ:

അർത്ഥസോധകമ�ല്ലോ, വിശ്വദൃക്കവെനയ്യും

ബുദ്ധിജോതവും കർണ്ണസ്പൃക്കുമോമ�മ്പോ�രോന്നും! (8)

�ചർത്തിണക്കീടും, �വറുെപടുത്തും, �പോരില്െച്ചല്ലും,

കീർത്തിതൻ പു�രോഹിതൻബ്രഹ്മണസ്പതി�ദവൻ;
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ദ്രഷ്ടോവോമവൻ െകോറ്റും നല്സ്വത്തും വളർക്കയോല്

ക്ലിഷ്ടതെയ�ന്ന്യ ജ്വലിയ്ക്കുന്നു, ചൂ�ടകും സൂര്യൻ! (9)

വൃഷ്ടികർത്തോവോം ബൃഹസ്പതിതൻ വിഭൂതികൾ

പുഷ്ടങ്ങളു,ദോരങ്ങൾ, മുഖ്യങ്ങൾ, സംപ്രോപ്യങ്ങൾ;

ഭരിതോന്നനോം കമനീയെ�യിസ്സമ്പത്തോ-

ലിരുന്നു ഭുജിയ്ക്കുന്നൂ, രണ്ടുകൂട്ടരും െസൌഖ്യം! (10)

െപരി�യോെനയും �ശഷി കുറ�ഞ്ഞോെനയും െകല്പോല്-

ബ്ഭരിപ്പിെത, ല്ലോംെകോണ്ടും വിഭുവോം സ്തുത്യെനവൻ;

�ദവർതൻപ്രതിനിധിയോ�യറ്റം പുകൾെപ്പ�ട്ടോ-

�ന,വർക്കും മുകളിലോ, ബ്രഹ്മണസ്പതി�ദവൻ! (11)

സത്യ�മ, നിങ്ങൾക്കുള്ളെതോക്കയും സമ്പന്ന�ര;

നിർത്തിയ്ക്കിെല്ലോ,രുത്തരും നിങ്ങൾതൻപ്രവൃത്തിെയ;

ഇങ്ങോഗമിപ്പിൻ, തീറ്റയ്ക്കിരു�തരശ്വങ്ങൾ�പോ-

െല,ങ്ങൾതന്നവിസ്സിന്നോയ്ബ്രഹ്മണസ്പതീന്ദ്ര�ര! (12)

ശ്രവിയ്ക്കും, ശൂരഘ്നെ� �വഗികൾ കുതിരകൾ;

കവിയോം സഭ്യൻ സ്തുതിെച്ചോരുക്കുന്നുണ്ടുധനം.

ആകോംക്ഷ�പോ�ല തിരിെച്ചടുത്തീട�ട്ട കടം:

യോഗോന്നഭോക്കോണ�ല്ലോ, ബ്രഹ്മണസ്പതിയവൻ! (13)

െപരിയ കർമ്മം െചയ്യുംബ്രഹ്മണസ്പതിയുെട-

യരിശമ�മോഘമോയ്ത്തീർന്നിതു യഥോകോമം:

�ഗോക്കെള�ക്കററിപ്പങ്കി�ട്ടകിനോൻ വിണ്ണിന്നവൻ;

ൈപക്കൂട്ടം പിരി�ഞ്ഞോടീ, വൻനീർച്ചോല്കണക്കൂക്കില്! (14)

വടിവില്സ്സൂക്ഷി�യ്ക്കണ്ടും സ്വത്തിനുമന്നത്തിന്നു-

മുട�യോരോെക,െന്നന്നുംബ്രഹ്മണസ്പ�ത, ഞങ്ങൾ;

ഞങ്ങൾതൻ വീരന്മോെര�ച്ചർക്ക വീര�രോ;ടീശ–

നങ്ങിച്ഛിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ, വിളിയും ഹവിസ്സും �മ! (15)

വിശ്വയന്തോവോം ഭവോൻബ്രഹ്മണസ്പ�ത, �കൾക്കു-

കിസ്സൂക്തം; തരികയും െചയ്ക മക്കൾക്കുസുഖം.

സർവവും ശുഭമോ�മ, �ദവരക്ഷിതമോയോല്;-

സ്സത്രത്തില്സ്തുതിയ്ക്കോവൂ, സദ്വീരോന്വിതെരങ്ങൾ! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
1. മഹോനവവോക്കു്–മഹത്തോയ പുതിയ സ്തുതി.

2. കുനിയി�യ്ക്കണ്ടു�ന്നോർ–രോക്ഷസോദികൾ. വീഴോെതനിന്നത്–െവള്ളം. ധനങ്ങെളപ്പൂ-
ഴ്ത്തിയ–�ഗോക്കെള ഗുഹയിലടച്ച.

3. അ�ദ്ദവ�ദവൻെചയ്തുതോണ്–ഇെതോെക്ക. വസ്തു–പർവതോദി. പരുഷംപതുപ്പോർന്നൂ–

പറുപറുപ്പുള്ളവൃക്ഷവും മറ്റും മൂദുത്വം പൂണ്ടു. �കററീ–ഗുഹയില്നിന്നു്. ചീന്തീ=പിളർത്തി.

കൂരിരുൾ–വലനിർമ്മിതമോയ തമസ്സ്.
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4. �തൻ–മധുരജലം. അത്–�മഘജലം. �മോന്തും–�വനല്ക്കോലത്തുകുടിയ്ക്കുന്ന. നിറയ്ക്കുന്നൂ

–നീരോവിെകോണ്ട്.

5. ഋത്വിക്കുക�ളോടുംയജമോനന്മോ�രോടുംപറയുന്നു: ശോശ്വതജ്ഞോനനിർമ്മിതി–മന്ത്രനിർമ്മോണം.

ഉദകത്തിൻ കതക്=�മഘദ്വോരം. ഒന്നിെന–വർഷജലെത്ത. ഒന്നിെന �ദ്യോവും–

ഭൂമിയില് മഴയോലുണ്ടോകുന്നഅന്നെത്ത �ദ്യോവും ഭുജിയ്ക്കും. ൈസ്വരം–നിഷ്പ്രയോസം.

6. പണികൾ–അസുരർ. നിധിെയ–�ഗോധനെത്ത. അവർ–അംഗിരസ്സുകൾ. മോയകൾ

–അസുരരുെട. ഉൾപ്പൂകോൻപുറെപ്പ�ട്ടടെത്ത�യ്ക്ക–ഗുഹയില്കടക്കോൻഎവിെടനിന്നു

പുറെപ്പട്ടു�വോ, അവിെടയ്ക്കുതെന്ന.

7. അക്കവികൾ–അംഗിരസ്സുകൾ. ൈകപ്പടങ്ങൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി തിയ്യുണ്ടോക്കി.

8. എയ്ത്തുവില്ല്–അെമ്പയ്യുന്ന വില്ല്. വിശ്വദൃക്ക്–ജഗദ്ദ്റഷ്ടോവ്. അമ്പ്–മന്ത്രം. കർണ്ണ-

സ്പൃക്കു്=െചവികെളസ്പർശിക്കുന്നതു്; �ശ്രോത്രഗ്രോഹ്യം. െതോടുത്തുവലിയ്ക്കു�മ്പോൾഅമ്പും

കർണ്ണസ്പൃക്കോകുമ�ല്ലോ. മന്ത്രംെകോണ്ട്അ�ദ്ദഹം എന്തും സോധിയ്ക്കും!

9. മന്ത്രബലംെകോണ്ടു �ചർത്തിണക്കിടും–�വർെപട്ടവെയ. കീർത്തിതൻ=സ്തുതൻ.

10. ഭരിതോന്നൻ=അന്നങ്ങെളസംഭരിയ്ക്കുന്നവൻ. രണ്ടുകൂട്ടരും–�ദവകളും മനുഷ്യരും.
12. നിങ്ങൾക്കുള്ളെതോക്കയും സത്യ�മ–നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ളതു മുഴുവനും യഥോർത്ഥംത-

െന്നയോണു്; അതില് ഗുണോ�രോപണെമോന്നുമില്ല. നിർത്തിയ്ക്കില്ല–ആരും ആളോ-

വില്ല, മുടക്കോൻ. അവിസ്സിന്നോയ്–ഹവിസ്സു ഭുജിപ്പോൻ. ബ്രഹ്മണസ്പതീന്ദ്രർ=

ബ്രഹ്മണസ്പതിയും ഇന്ദ്രനും.

13. ശൂരഘനെ�–ശൂരരോയരോക്ഷസോദികെളഹനിയ്ക്കുന്നബ്രഹ്മണസ്പതിയുെട. കുതിരകൾ
ശ്രവിയ്ക്കും–നമ്മുെട സ്തുതി �കൾക്കും; അവഅ�ദ്ദഹെത്തഇവിെട െകോണ്ടുവരും. സഭ്യ-

ൻ–�ഹോതോവ്. ധനം–ഹവിസ്സ്. കടം–നോം െകോടുത്തുതീർ�ക്കണ്ടത്.

14. വിണ്ണിന്ന്–�ദവന്മോർക്ക്. പിരിഞ്ഞ്ഓടി–െവ�വ്വെറ ഉടമസ്ഥന്മോരുെട അടുക്കെലയ്ക്കു

പോഞ്ഞു�പോയി.

15. വടിവില്–വഴി�പോെല. വീരന്മോെര വീര�രോടു �ചർക്ക–പുത്രന്മോെര പുത്രന്മോ�രോടു
�ചർത്തോലും; ഞങ്ങൾക്കു െപൌത്രരും ഉണ്ടോകെട്ട. ഇച്ഛിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ–അതിനോല്,

ഞോന�പക്ഷിച്ചതു െചയ്യുക.
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സൂക്തം 25.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ബ്രഹ്മണസ്പതി �ദവത. (�കക)

ആരിലുണ്ടോ�മോ സഖ്യം ബ്രഹ്മണസ്പതിയ്ക്ക,വൻ

ൈവരിഹന്തോവോയ്ത്തീരും; �സ്തോ�ത്രോച്ചോരണ�ത്തോ�ട

അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചു ഹവിസ്സുസമർപ്പിച്ചി-

ട്ടുദ്ഗതി �നടും; കോണും, മകെ� മകെനയും! (1)

ആരിലുണ്ടോ�മോ സഖ്യം ബ്രഹ്മണസ്പതിയ്ക്ക,വൻ

വീരരോല് വീരന്മോരോം മോറ്റോെരെക്കോലെചയ്യും;

ഭൂരി�ഗോധനനോകും;സ്വയ�മജ്ഞോനം �നടും;

�ചരു�മ, വളർച്ചയും മകന്നും തല്പുത്രന്നും! (2)

ആരിലുണ്ടോ�മോ സഖ്യം ബ്രഹ്മണസ്പതിയ്ക്ക,വൻ,

തീരെത്തപ്പുഴ�പോ�ല,മൂരിെയ വൃഷം�പോെല

ൈവരിവർഗ്ഗെത്തെക്കല്പോല്ത്തട്ടിവീഴിയ്ക്കും;ദുർന്നി-

വോരനുമോകും,െചന്തീജ്ജ്വോല�പോലക്കർമ്മസ്ഥൻ! (3)

ആരിലുണ്ടോ�മോ സഖ്യം ബ്രഹ്മണസ്പതിയ്ക്ക,വൻ

ഭൂരിഭൃത്യനോയ് മു�മ്പ �നടീടും,�ഗോവൃന്ദെത്ത;

വെന്നത്തും,തടവില്ലോതവങ്കല്ദ്ദിവ്യജലം;

ദുർന്നിവോെരൌജസ്സോയിശ്ശത്രുഹത്യയും െചയ്യും! (4)

ആരിലുണ്ടോ�മോ സഖ്യം ബ്രഹ്മണസ്പതിയ്ക്ക,വ-

ന്നോറുകൾ മുഴുവനുെമോഴുകിെച്ചല്ലും �ന�ര;

ധോരോളമവന്നുണ്ടോം, �ചോർച്ചയില്ലോത്ത ഗൃഹം;

ൈസ്വരമുമ്പെരസ്സുഖിപ്പിച്ചവനുയർന്നീടും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. മകെ� മകെനയും കോണും–അത്രയ്ക്കു ദീർഗ്ഘോയസ്സു �നടും.

2. വീരർ–സ്വപുത്രന്മോർ. �ചരു�മ–ഉണ്ടോയിവരും.
3. പുഴ–നിറെഞ്ഞോഴുകുന്ന നദി. മൂരി–നിലമുഴുതോൻ ഉടയുടയ്ക്കെപ്പട്ട കന്നോലി. വൃഷം=

കോള. കർമ്മസ്ഥൻ–ബ്രഹ്മണസ്പതിെയ പരിചരിയ്ക്കലോകുന്ന കർമ്മത്തില് വർത്തിയ്ക്കു-

ന്നവൻ.

4. മു�മ്പ–മറ്റു യജമോനന്മോെരക്കോൾ. ദിവ്യജലം–മഴെവള്ളം;യഥോകോലം മഴ കിട്ടും.
5. �വണെമങ്കില്, പുഴകൾത�ന്നഅവെ�അടുക്കെലത്തും. ഉയർന്നീടും–അഭിവൃദ്ധി �ന-

ടും.
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സൂക്തം 26.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക)

മോറ്റോെരെക്കോലെചയ്യും, നിർവ്യോജം സ്തുതിപ്പവ;-

�നറ്റുകീഴടക്കീടും, �സവകന�സവിെയ;

ദുർജയെനയും �പോരില്െക്കോല്ലു�മ, തർപ്പിപ്പവൻ;

യജ്വോവിന്നധീനമോ,മയജ്വോവിെ� ധനം! (1)

വീര, പൂജിയ്ക്ക; മദംെകോൾ�വോെരെച്ചറുക്കുക;

ധീരമോക്കുക, മനം പറ്റലർപ്പറെക്കോട്ടില്;

നിർമ്മിയ്ക്ക, ഹവ്യം ഭവോൻ െസൌഭോഗ്യവോനോയ്ത്തീരും;

ബ്രഹ്മണസ്പതി�യോടു രക്ഷണം പ്രോർത്ഥിയ്ക്ക, നോം! (2)

�ദവപോലകനോകും ബ്രഹ്മണസ്പതിെയ്ക്കവൻ

�കവലോസ്ഥയോ െചയ്യും, ഹവ്യത്തോല്സ്സപര്യെയ;

അന്നമിങ്ങവൻ �നടും, �ലോകരോല് പ്രജകളോ-

ലുണ്ണിയോല്സ്വജനത്തോല്; ധനവും �നതോക്കളോല്! (3)

നമ്രനോയ്െന�യ്യോലുന്നഹവ്യത്തോല്ബ്ഭജി�പ്പോെന

ബ്രഹ്മണസ്പതി െകോണ്ടുനടക്കും, �നർമോർഗ്ഗത്തില്;

കല്മഷം നീക്കും; �പോക്കും, വിനയും വറുതിയു;–

മമ്മഹോൻ െചയ്യു,മവന്നുരുവോമുപകോരം! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
1. അ�സവി–ബ്രഹ്മണസ്പതിെയ �സവിയ്ക്കോത്തവൻ. തർപ്പിപ്പവൻ–ബ്രഹ്മണസ്പതിെയ

സന്തൃപ്തനോക്കുന്നവൻ.

2. ഋഷി ഒരു സ്വകീയെന അനുശോസിയ്ക്കുന്നു: പൂജിയ്ക്ക–ബ്രഹ്മണസ്പതിെയ യജിയ്ക്കുക. മദം
=ഗർവ്. പറ്റലർപ്പറെക്കോട്ടില്–ശത്രുക്കൾ യുദ്ധത്തിെന്നോരുങ്ങി പടഹമടിയ്ക്കു�മ്പോൾ

മനം ധീരമോക്കുക.

3. �കവലോസ്ഥയോ–നിഷ്കളങ്കശ്രദ്ധ�യോ�ട. സപര്യ=പരിചരണം. �നതോക്കളോല്–മറ്റു

പരിചോരകരോല് ധനവും �നടും.

4. വിന=ആപത്ത്. വറുതി=ദോരിദ്ര്യം. ഉരു=മഹത്ത്.
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സൂക്തം 27.

ഗൃത്സമദ�നോ, മകൻകൂർമ്മ�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്;ആദിത്യർ �ദവത. (�കക)

ൈന തൂകും വചസ്സിതു നിച്ചലുമരചരോ-

മോദി�തയന്മോർക്കോയ്ഞോൻ നോക്കിനോല് �ഹോമിയ്ക്കു�ന്നൻ:

�കൾക്കുെക,ങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രമര്യമഭഗമിത്രർ,

�യോഗ്യനംശുവും ബഹു�ത്രോദിതൻ വരുണനും! (1)

മതിെവച്ചരുൾകി,�പ്പോൾ മോമക�സ്തോത്രമിതില്,-

സ്സദൃശകർമ്മോക്കളോം വരുണോര്യമമിത്രർ,

ആദിത്യർ, സുദീപ്തർ നീരോടിയ�പോ�ല സ്വച്ഛർ,

ബോധ�യശോ�ത്തോർ, െവടിയോത്തവ,രനവദ്യർ! (2)

ആദിത്യർ, െപരിയവർ, ഗംഭീരർ, ബഹു�നത്രർ,

ബോധ പററോ�ത ശത്രുനിഗ്രഹമിച്ഛിപ്പവർ;

ഹൃത്തില് വോണവർ കോണ്മൂ, നന്മതിന്മകൾ; ദൂര-

വർത്തിയുെമല്ലോം തിരു�മനികൾക്കരികത്തോം! (3)

സ്ഥോവരചരങ്ങെളയുറപ്പില് നിർത്തു�ന്നോര-

�ദ്ദവകളോ,ദിത്യന്മോരു,ലെകോക്കയും കോ�പ്പോർ,

വിസ്തീർണ്ണവിജ്ഞോനന്മോർ, �മഘോംബു രക്ഷിപ്പവർ,

സത്യശോലികൾ, കടപ്പോടുകൾ തീർക്കുന്നവർ! (4)

ൈകവരിെകനിയ്ക്കു മിത്രോര്യമവരുണ�ര,

ഭോവല്ക്കപരിത്രോണം, സുഖദം ഭയപ്പോടില്:

നിങ്ങളോല് നടത്തെപ്പട്ട,ഘങ്ങൾ കുഴികൾ�പോ-

ലിങ്ങു വർജ്ജിയ്ക്കോവൂ, ഞോനദിതിസുതന്മോ�ര! (5)

അര്യമൻ, വരുണ, �ഹ മിത്ര, നിങ്ങൾതൻ മോർഗ്ഗ-

മച്ഛവും സുഗമവും മുള്ളില്ലോത്തതുമ�ല്ലോ;

അതി�ല നടത്തുവി,െനങ്ങെളക്കൂട്ടിെച്ചോല്വി,-

നഴിയോസ്സുഖംഞങ്ങൾക്കരുൾവിനോദിത്യ�ര! (6)

മോററോർക്കപ്പുറത്തോക്കുെക,ങ്ങെളപ്പുരോന്മോർതൻ

മോതോവോമദിതിയു,മീയര്യമോവും �ന�ര;

വരുണമിത്രന്മോർതൻ വലിയ സുഖം �നടു-

ക,രിഷ്ടു പിണയോ�ത ഭൂരിവീരെരോെത്തങ്ങൾ! (7)

മൂ�ലോകം ഭരി�പ്പോരോണോ,ദിത്യർ മു�ത്തജസ്സും;

മൂന്നു കർമ്മങ്ങളിവർക്കുണ്ടു, യോഗത്തിൻമ�ധ്യ;

എത്ര �ശോഭനം, ഭവോന്മോരുെട സത്യംെകോണ്ടു

െമത്തിയ മഹത്ത്വം മിത്രോര്യമവരുണ�ര! (8)

നിർത്തിനോർ മു�ത്തജസ്സി�സ്തോതൃമർത്ത്യർക്കോയ്വോനില്,

നിദ്രയും മിഴിയ്ക്കിമെവട്ടലുമില്ലോത്തവർ,

അർദ്ദിയ്ക്കെപ്പടോ�ത്തോർ, നീരോടിയ�പോ�ല സ്വച്ഛ,-
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രുദ്ദീപ്തർ ഭൂരിസ്തുത്യർ െപോമ്പണ്ടമണിഞ്ഞവർ! (9)

അരചന�ല്ലോ, ഭവോൻ മോററോെരത്തട്ടു�ന്നോ�ന,

വരുണ, �ദവന്മോർക്കും സകലമനുഷ്യർക്കും:

ഞങ്ങൾക്കുതരിെകോ,രു നൂറ്റോണ്ടു �നോക്കിക്കോണ്മോൻ;

ഞങ്ങൾക്കുലഭിയ്ക്കോവൂ, പൂർവനിശ്ചിതോയുസ്സും! (10)

അറിയില്ലോദിത്യ�ര, വലവുമിടവും ഞോ;-

നറിയില്ലഥ മുമ്പും പിമ്പും ഞോൻ വസുക്ക�ള;

കോതരനപക്വൻഞോെനങ്കിലു,മഭയമോം

�ജ്യോതിസ്സിലണ�യ്ക്കണം, നിങ്ങൾ െകോണ്ടു�പോെയെന്ന! (11)

സത്യനോയകരോമീയരചർക്കർപ്പി�ച്ചോനും,

നിത്യ�പോഷകരവർൈകവളർത്തവനു�മ

വിത്തവും വിഖ്യോതിയും ലഭിച്ചു ധനം നല്കി

സ്തുത്യനോയ്�ത്തരില്�ക്കറി നടക്കും, ഗൃഹങ്ങളില്! (12)

ആദിത്യർ െകോണ്ടുനടത്തുന്നവൻ വിശുദ്ധനോയ്-

ബ്ബോധ പറ്റോ�ത �മവും, സത്സസ്യ�തോ�യോപോ�ന്ത;

ഭൂരിഭക്ഷ്യവും നല്ല വീരരുമവന്നുണ്ടോം;

ദൂര�ത്തോസമീപ�ത്തോ �ദ്രോഹിയ്ക്കെപ്പടില്ലവൻ! (13)

അദി�ത, വരുണ�ന, മിത്ര�ന, കനിഞ്ഞോലു,-

മഥവോ െത�റ്റതോനും ഞങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കിലും!

തന്നരുൾെക,നിയ്ക്കു നിൻ�മദുരോഭയ�ജ്യോതി-

സ്സിന്ദ്ര: ഞങ്ങളില് വെരോല്ലി,രുണ്ട െനടുംരോത്രി! (14)

ഇരുവർ മിളിതമോരവെന വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കും:

പരി�പോഷിപ്പിയ്ക്കു,മസ്സുഭഗൻ വോനിൻെവള്ളം;

ഇരുവീടുകൾ പൂകും, പടയിലമർത്തവ;-

നിരുപോതികളവന്നധീനങ്ങളുമോകും! (15)

�ദ്രോഹിയ്ക്കു തീർത്ത ഭവന്മോയയും യഷ്ടവ്യ�ര,

ൈവരിയ്ക്കു പരത്തിയ െകണിയുമോദിത്യ�ര,

ഒരശ്വരഥോരൂഢൻ�പോെലഞോൻ കട�ക്കണം;

െപരുതോം ഗൃഹത്തില്പ്പോർക്കോവു, നിർബോധം ഞങ്ങൾ! (16)

പുരുദോതോവോയ്പ്രിയെപ്പെട്ടോരു ധനികങ്കല്

വരുണ, ധരിപ്പിയ്ക്കോയ്കോ,ത്മീയദോരിദ്ര്യം ഞോൻ:

െപോറുപ്പുമുതല് �പോ�യോനോെകോലോ, പുരോ�ന, ഞോൻ;

െപരിെക വോഴ്ത്തോം, യ�ജ്ഞസുവീരോന്വിതെരങ്ങൾ! (17)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. ൈന തൂകും വചസ്സ്–മന്ത്രങ്ങളില്നിന്നു പോലും െനയ്യുെമോഴുകുെമന്നു ൈതത്തിരീയം

പറയുന്നു. നോക്കിനോല്–നോവോകുന്നജുഹുെകോണ്ട്. ആദി�തയന്മോർ (അദിതിപുത്രന്മോ-



[മ. 2: അ. 3: സൂ. 27] രണ്ടോം അഷ്ടകം 59

ർ) എട്ടു�പര�ത്ര: മിത്രൻ, വരുണൻ, ധോതോവ്, അര്യമോവ്, അംശു, ഭഗൻ, ഇന്ദ്രൻ, വിവ-

സ്വോൻ. �യോഗ്യൻ–ത്രോണിയുള്ളവൻ. ബഹു�ത്രോദിതൻ=വളെരയിടങ്ങളില് (അനുഗ്ര-

ഹോർത്ഥം)ആവിർഭവിച്ചവൻ.

2. മതിെവച്ചരുൾക–കല്പിച്ചു ശ്രദ്ധിയ്ക്കെട്ട. സദൃശകർമ്മോക്കൾ=ഒ�രതരം കർമ്മ�ത്തോടു-

കൂടിയവർ. ബോധ–ശത്രുപീഡയും മറ്റും. െവടിയോത്തവർ–ഭക്തെരത്യജിയ്ക്കോെതഅനു-

ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവർ.

3. ബഹു�നത്രർ=വളെരക്കണ്ണുകളുള്ളവർ. ഹൃത്തില്–പ്രോണികളുെട ഹൃദയത്തില്. ദൂര-

വർത്തി=ദൂരസ്ഥിതം.

4. �മഘോംബു (�മഘജലം) രക്ഷിപ്പവർ–യഥോകോലം മഴ െപയ്യിയ്ക്കോൻ. കടപ്പോടുകൾ–

�സ്തോതോക്കൾ വീ�ട്ടണ്ടുന്നകടങ്ങൾ.

5. ഭോവല്ക്കപരിത്രോണം=ഭവോന്മോരുെട രക്ഷണം. അഘങ്ങൾ=പോപങ്ങൾ. കുഴികൾ-
�പോെല–കുഴികളില് വീഴോതിരിപ്പോൻ മനസ്സിരുത്തുന്നതു�പോെല.

6. അച്ഛം=നിർമ്മലം. കൂട്ടിെച്ചോല്ലുക–ഉള്ളതിലധികം ഗുണം പറയുക. അഴിയോസ്സുഖം=
സുദൃഢമോയ (അംഭഗമോയ) െസൌഖ്യം.

7. മോററോർക്കപുറത്തോക്കുക–ശത്രുക്കളോകുന്ന പുഴയുെട മറുകരയിലണയ്ക്കെട്ട. പുരോന്മോർ

–ആദിത്യർ.

8. മൂ�ലോകം–ഭൂമ്യന്തരിക്ഷസ്വർഗ്ഗങ്ങൾ. മു�ത്തജസ്സും (അഗ്നി–വോയു–സൂര്യെരയും) ഭരി-

�പ്പോരോണു് (വഹിച്ചു�പോരുന്നു). മൂന്നുകർമ്മങ്ങൾ–സവനത്രയം. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ-

�ക്ഷോക്തി.

9. �സ്തോതൃമർത്ത്യർക്കോയ്–സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കു�വണ്ടി. അർദ്ദിയ്ക്കുെപ്പടോ�ത്തോർ–

അസുരോദികളോല് അപീഡിതർ. ഭൂരിസ്തുത്യർ=വളെരയോളുകളോല് സ്തുതിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടു-

ന്നവർ.

10. ഒരു നൂറ്റോണ്ടു തരിക–ഞങ്ങെള ശതോയുസ്സുകളോക്കുക. പൂർവനിശ്ചിതോയുസ്സും (നൂറുവ-

യസ്സും) ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടുമോറോകണം.

11. കോതരൻ=അധീരൻ. അപക്വൻ–മനസ്സിന്നുപക്വത വന്നിട്ടില്ലോത്തവൻ. �ജ്യോതിസ്സ്=

െവളിച്ചം,ജ്ഞോനം.

12. അർപ്പി�ച്ചോനും–ഹവിസ്സു നല്കിയവനും. ധനം നല്കി–യോചകർക്ക്.

13. സത്സസ്യ�തോ�യോപോ�ന്ത=നല്ലസസ്യങ്ങളുള്ള ജലത്തിന്നരികില്.

14. �മദുരം–മഹത്ത്.

15. അവെന (ആദിത്യർ െകോണ്ടുനടത്തുന്നവെന) മിളിതമോർ (�ചർന്നുനില്ക്കുന്ന ഇരു�പർ

(ദ്യോവോപൃഥിവികൾ) വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കും. വോനിൻെവള്ളം–വർഷജലം. അവൻ പടയില്

(ശത്രുക്കെള) അമർത്ത് ഇരുവീടുകൾ (സ്വഗൃഹവും, ൈകവശെപ്പടുത്തിയ പരഗൃഹവും)

പൂകും. ഇരുപോതികൾ–മർത്ത്യരും, അമർത്ത്യരും.

16. �ദ്രോഹിയ്ക്കു തീർത്ത–രോക്ഷസോദികെള �തോല്പിയ്ക്കോൻ നിർമ്മിച്ച. ൈവരിയ്ക്കു–ശത്രക്കെള

കുടുക്കോൻ. ഒരശ്വരഥോരുഢൻ�പോെല–കുതിര�ത്തരില്�ക്കറിയവൻ ദുർഗ്ഗമോർഗ്ഗങ്ങ-

െള �വഗത്തില് പിന്നിടുന്നതു�പോെല.

17. എെ� ദോരിദ്യം ഒരു �സ്നഹിതധനികെ�അടുക്കല്അറിയിയ്ക്കോൻ (അറിയിച്ചു, വല്ലതും
തരണെമന്നിരക്കോൻ) എനിയ്ക്കു സംഗതിവരരുത്.
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സൂക്തം 28.

ഗൃത്സമദ�നോ കൂർമ്മ�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വരുണൻ �ദവത. (�കക)

കവിയോമദിതിജത്തമ്പുരോന്നിതോ, �സ്തോത്രം:

ഭുവനെമോട്ടുക്കിവൻ �മന്മയോലടക്ക�ട്ട;

പുരുസ�ന്തോഷം യഷ്ടോവി�ന്നകുമധിപനോം

വരുണ�ദവങ്കല്ഞോൻസദ്യശസ്സർത്ഥിയ്ക്കു�ന്നൻ! (1)
വരുണ, സുഭഗന്മോരോകോവൂ, ശുഭധ്യോന-

പരരോയ്സ്തുതിെച്ചങ്ങൾ നിൻപരിചരണത്തോല്:

െപോല്ക്കതിർ െപോഴിയ്ക്കുന്ന പുലരി വരു�മ്പോളു-

ള്ളഗ്നികൾ �പോലോയ്ത്തീരുക,ന്വഹം വോഴ്ത്തും ഞങ്ങൾ! (2)

പുരുവീരനോയുരുസ്തുതനോം നിൻ െസൌഖ്യത്തില്

മരുവീടോവൂ, ഞങ്ങൾ വരുണ, സു�നതോ�വ;

ആദിത്യ�ദവന്മോ�ര, ഞങ്ങൾക്കു മോ�പ്പ�കണം,

ബോധിയ്ക്കെപ്പടോ�ത്തോരോം ഭവോന്മോർ സഖ്യത്തിന്നോയ്! (3)

ധോരകനോദിത്യനോം വരുണെനല്ലോടത്തും

നീരുതിർക്കുകമൂലം നദികെളോഴുകുന്നൂ–

പോറ്റില്ല വോട്ട,മവയ്ക്കില്ല നില്ക്കലു,മവ

പക്ഷികൾ�പോ�ല പറന്നൂഴിയില്പ്പതിയ്ക്കുന്നു! (4)

വരുണ, മമ പോപം കയർ�പോലഴിയ്ക്ക, നീ;

വര�ട്ട, നിൻതണ്ണീരിൻപുഴഞങ്ങൾതൻപക്കല്;

െപോെട്ടോലോ, വ്രതം െനയ്യുെമെ� നൂല്–കോലത്തിൻമു-

െമ്പോട്ടു�മ ജീർണ്ണിെയ്ക്കോല്ലോ, കർമ്മത്തിൻക�ളബരം: (5)

വരുണ, ഭയം നിക്കുെകങ്കല്നി;–ന്നനുഗ്രഹി-

ച്ചരുൾക, സമ്രോട്ടോയ സത്യവോൻ ഭവോെനെന്ന:

ൈപക്കുട്ടിയുെട കയർ�പോലഴിയ്ക്കുെകൻപോപം;

�നർെക്കോരു നിമിഷവുമോളോകോ, ഭവദന്യൻ! (6)

വരുണ, നിൻയജ്ഞത്തില്പ്പിഴ െച�യ്തോെരെക്കോല്ലും

വധ�ഹതികൾ വിെടോെല്ല,ങ്ങളില്പ്പോപിധ്വംസിൻ;

�ജ്യോതിസ്സില്നിെന്നങ്ങോനുമകെല�പ്പോകോെയ്കങ്ങൾ;

ബോധകന്മോെര�പ്പോക്കുെക,ങ്ങൾക്കു െപോറുപ്പോൻ നീ! (7)

വരുണ, ബഹൂദ്ഭൂത, �മലിലും മു�മ്പെത്ത�പ്പോ-

ലുരെചയ്യോവൂ, ഞങ്ങളങ്ങയ്ക്കു നമസ്കോരം:

ഗിരി�മെലന്നവിധമങ്ങയില�ല്ലോ, വീഴോ-

തുറച്ചുനിന്നീടുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ ദുരോധർഷ! (8)

എന്നുെട കടം–മുമ്പുമിന്നുമുള്ളതു–�പോക്കു-

കു;–ന്യോർജ്ജിതത്തോലോെകോെല്ല,െ� ഭക്ഷണംസ്വോമിൻ;

െപരുതു പുലരികെളനിയ്ക്കു െവളുത്തിട്ടി-
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ല്ല;–രുൾക,ങ്ങ�ന്നരെത്തങ്ങൾക്കുജീവനമോർഗ്ഗം! (9)

ബന്ധു�വോ ചങ്ങോതി�യോ സ്വപ്നദൃഷ്ടമോം ഭയ-

െമൻതമ്പുരോ�ന, �പടിെത്തോണ്ടനോെമങ്കല്െച്ചോന്നോല്,

െചന്നോ�യോ തിരുട�നോ ഞങ്ങെളെക്കോല്ലോൻ വന്നോ-

ല,�ന്നരം വരുണ, നീ ഞങ്ങെള രക്ഷി�യ്ക്കണം! (10)

പുരുദോതോവോം പ്രിയെപ്പെട്ടോരു ധനികങ്കല്

വരുണ, ധരിപ്പിയ്ക്കോയ്കോ,ത്മീയദോരിദ്ര്യം ഞോൻ:

െപോറുപ്പുമുതല് �പോ�യോനോെകോലോ, പുരോ�ന, ഞോൻ;

െപരിെക വോഴ്ത്തോം, യ�ജ്ഞസുവീരോന്വിതെരങ്ങൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. ഇവൻ–വരുണെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നവൻ. �മന്മയോല്–വരുണപ്രസോദലബ്ധമോയ മഹത്ത്വം-

െകോണ്ട്. അധിപൻ–ഭരിയ്ക്കുന്നവൻ.

2. അഗ്നികൾ–പുലർകോലത്തു തു�ലോം ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുമ�ല്ലോ. വോഴ്ത്തും–ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കു-

ന്ന.

3. പുരുവീരൻ=വളെര വീരന്മോ�രോടുകൂടിയവൻ. ഉരുസ്തുതൻ=വളെര�പ്പരോല് സ്തുതിയ്ക്ക-

െപ്പട്ടവൻ. ഞങ്ങൾ െചയ്തു�പോയ പോപങ്ങൾക്കു മോപ്പു തന്നു ഞങ്ങെള നിങ്ങളുെട

സഖോക്കളോക്കണം.

4. ധോരകൻ–ഒരു ചിറ�പോെല െവള്ളം നിർത്തുന്നവൻ. പൂർവോർദ്ധത്തിെ� വിവരണമോ-

ണു്, ഉത്തരോർദ്ധം:

5. കോലം–സമോപ്തിസമയം.
6. ഭയം എങ്കല്നിന്നു നീക്കുക–എെന്ന നിർഭയനോക്കുക. ൈപക്കുട്ടിയുെട കയർ പയ്യി-

െന കറക്കോൻതുടങ്ങുന്നവൻ അഴിയ്ക്കുന്നതു�പോെല എെ� പോപം നീക്കുക; അതിന്നു

ഭവദന്യൻ (ഭവോനല്ലോെത മെററോരോൾ) ആളോകില്ല.

7. വധ�ഹതികൾ=െകോലയോയുധങ്ങൾ. ബോധകന്മോെര–ഞങ്ങെള ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നവെര.
8. ബഹൂദ്ഭൂത–വളെര പ്ര�ദശങ്ങളില്ആവിർഭവിച്ചവ�ന.
9. െവളുത്തിട്ടില്ല–രോത്രിയുെടഅന്ത്യയോമത്തില്ഉറക്കംവിട്ട്ഋണചിന്തയില്മുഴുകുന്നതി-

നോല്ഞോൻപ്രോ�യണ �നരം െവളുക്കുന്നതറിയോറില്ല. അ�ന്നരത്ത്–പുലർകോലത്ത്.

എങ്ങൾക്കുജീവനമോർഗ്ഗംഅരുൾക (ഉപ�ദശിച്ചോലും); കടങ്ങൾവീട്ടി, കഴിച്ചിലിന്നുള്ള

വക തന്നോലും എന്നുപര്യവസിതോർത്ഥം.

10. ബന്ധു–അച്ഛനും മറ്റും. തിരുടൻ–�ചോരൻ.
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ഗൃത്സമദ�നോ കൂർമ്മ�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവതകൾ �ദവത.

(�കക)

സംപ്രോപ്യർ സകർമ്മോക്കോളോദിത്യർ വോ�നോർ നിങ്ങ-

െളൻപിഴയകററുവി,െനോളിവില്െപ്പ�ററോൾ�പോെല;

നിങ്ങൾതൻ നന്മയറിഞ്ഞി,ങ്ങു രക്ഷയ്ക്കോയ്,�ക്കൾക്കും

നിങ്ങെള വിളിപ്പൂ, ഞോൻ വരുണമിത്രന്മോ�ര! (1)

നിങ്ങൾ വോത്സല്യം, നിങ്ങ�ളോജസ്സു �ദവന്മോ�ര:

നിങ്ങെളങ്ങോനും ചിന്നിച്ചരുൾവിൻ, �ദ്വഷ്ടോക്കെള;

അരിസൂദനർ നിങ്ങളമർത്തുകയുംെചയ്വിൻ;

തരുവിൻ, സുഖെമങ്ങൾക്കിന്നും നോെളയുെമല്ലോം! (2)

ഇെന്നന്തു െചയ്യുംഞങ്ങൾ, നോെളെയന്തുവോൻ നിങ്ങൾ-

െക്ക,െന്നന്നും ലഭി�യ്ക്കണ്ടുെമോന്നിനോല് വസുക്ക�ള?

അദി�ത, വരുണ�ന, മിത്ര�ന, ഞങ്ങൾക്കുത-

ന്നരുൾവിന്ദ്ര, മരുത്തുക്ക�ള, ശുഭം നിങ്ങൾ! (3)

നിങ്ങൾതോൻ �ദവന്മോ�ര, െകോണ്ടുവന്നീടുന്നവ;-

രിങ്ങു യോചിയ്ക്കുെമനി�യ്ക്കകുവിൻ സുഖം നിങ്ങൾ.

മന്ദമോെകോലോ, യോഗത്തിന്നു നിങ്ങൾതൻ തൃ�ത്തർ-

നിെന്നങ്ങൾ തളെരോല്ലോ, യുഷ്മോദൃക്സ്വജനത്തില്! (4)

നിങ്ങളില്�ച്ചർ�ന്നകൻഞോൻ �പോക്കി�നൻ പിഴ; ഞോനീ

നിങ്ങൾ ശോസി�ച്ചോന�ല്ലോ, ധൂർത്തെനയച്ഛൻ�പോ�ല.

സുര�ര, പോശം �പോക, �പോക പോപവും: കുഞ്ഞി-

ന്നരികില്പ്പറവെയ�പ്പോെലെന്നക്കുടുക്കോയ്വിൻ! (5)

വരുവിനി,ന്നി�ങ്ങോട്ടു യോജ്യ�ദവ�ര, �പടി-

ച്ചരളും ഞോൻ �നടോവൂ, നിങ്ങൾതൻ തിരുവുള്ളം:

െചന്നോയ്ബ്ബോധയില്നിന്നു യോജ്യ�ര, രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ–

വന്നോപല്ക്കരനില്നിെന്നങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ! (6)

പുരുദോതോവോം പ്രിയെപ്പെട്ടോരു ധനികങ്കല്

വരുണ, ധരിപ്പിയ്ക്കോയ്കോ,ത്മീയദോരിദ്ര്യം ഞോൻ:

െപോറുപ്പുമുതല് �പോ�യോനോെകോലോ, പുരോ�ന, ഞോൻ;

െപരിെക വോഴ്ത്തോം, യ�ജഞസുവീരോന്വിതെരങ്ങൾ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. ഒളിവില്െപ്പ�റ്റോൾ�പോെല–ജോരനില്നിന്നു ഗർഭം ധരിച്ച അഭർത്തൃകസ്ത്രീ ആരുമറി-

യോെത പ്രസവിച്ചു, കുട്ടിെയ ദ്ദൂരെത്തങ്ങോനും കളയുന്നതു�പോെല. നിങ്ങൾതൻ നന്മ–

നിങ്ങളില്നിന്നു കി�ട്ടണ്ടുന്ന �ശ്രയസ്സു്. �കൾക്കും–വിളി �കൾക്കുന്ന.

2. �ദ്വഷ്ടോക്കൾ–�ദ്രോഹിയ്ക്കുന്ന പിശോചോദികൾ. അമർത്തുക–ശത്രുക്കെള.
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3. നിങ്ങൾക്ക് എെന്നന്നും ലഭി�യ്ക്കണ്ടുന്ന ഒന്ന് (ഒരു വസ്തു) ഇല്ലോയ്കയോല്,നിങ്ങൾക്കോയി

ഞങ്ങൾഎന്തു െചയ്യോനോണ്? അതിന്നുഞങ്ങൾശക്തരല്ല.

4. െകോണ്ടുവന്നീടുന്നവർ–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ ധനം. യോഗത്തിന്ന്–യോഗത്തിെലത്തോൻ.

യൂഷ്മോദൃക്സ്വജനം=നിങ്ങെള�പ്പോലുള്ളബന്ധുക്കൾ.

5. നിങ്ങളില്�ച്ചർന്ന്–നിങ്ങളുെട ഇടയില് വർത്തിച്ച്. ധൂർത്തെനയച്ഛൻ�പോെല–

അസന്മോർഗ്ഗപ്രവൃത്തനോയ മകെന അച്ഛൻ അനുശോസിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, നിങ്ങൾ

അനുശോസിച്ചവനോണ�ല്ലോ, ഞോൻ. പോശം–നിങ്ങളുെട വല. പോപം–എെ� പോ-

പം; രണ്ടും ദൂ�ര�പ്പോകെട്ട. കുഞ്ഞിന്നരികില്–പക്ഷിക്കുട്ടിയുെട മുമ്പില്െവച്ചു �വടൻ

പക്ഷിെയ കുടുക്കുന്ന�പോെല.

6. തിരുവുള്ളം–പ്രസോദം. ആപല്കരൻ=ആപത്തുണ്ടോക്കുന്നവൻ.



64 ഋ�ഗ്വദം [അ. 2: അ. 7]

സൂക്തം 30.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോദികൾ �ദവത.

മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്ന �ദവനോയ സവിതോവിന്നും വൃത്രെനെക്കോന്ന ഇന്ദ്രന്നും ജല-

ങ്ങൾ വിരമിയ്ക്കോറില്ല; അവ നോൾ�തോറും പ്രവഹിയ്ക്കുക തെന്ന െചയ്യുന്നു. എന്നോയി-

രിയ്ക്കോം, ഇവ സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ടത് ? (1)
ഒരുവൻവൃത്രന്ന്ഇവിെടഅന്നംപചിപ്പോൻതുടങ്ങി;അത്അമ്മഅഭിജ്ഞെന

അറിയിച്ചു. അവിടുെത്ത ഇഷ്ടമനുസരിച്ച�ത്ര, നോൾ�തോറും നദികൾ വഴി �തോണ്ടി-

െക്കോണ്ടുപ്രോപ്യസ്ഥോനെത്തയ്ക്കു�പോകുന്നതു്. (2)
വൃത്രൻഅന്തരിക്ഷത്തില്ഉയർന്നുനില്ക്കുകയോയിരുന്നുവ�ല്ലോ;അതിനോലോ-

ണു്, ഇന്ദ്രൻ വജ്രെമടുത്തതു്. അവൻ മഴക്കോറിെന മറച്ച്, ഇ�ദ്ദഹെത്ത െചറുത്തു;

അ�പ്പോൾഈതീക്ഷ്ണോയുധൻ ശത്രുവിെന ജയിച്ചു! (3)
ബൃഹസ്പ�ത, പഴുതടച്ചുനിന്നഅസുരെ�വീരന്മോരില് ഭവോൻവജ്രം, ഇടിവോൾ-

�പോെല ചോട്ടുക. ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു പണ്ടും വജ്രംെകോണ്ടു വധിച്ചുവ�ല്ലോ; അതു�പോ-

െല, ഞങ്ങളുെട ശത്രുവിെന െകോല്ലുക! (4)
ഇന്ദ്ര, സ്തൂയമോനനോയ ഭവോൻ ശത്രുവിെന ഹനിച്ചതു യോെതോന്നുെകോ�ണ്ടോ,

ആ കല്ലു മുകളില് ആകോശത്തുനിന്നു കീ�ഴ്പോെട്ടറിയുക. പുത്രനും ഭർത്തവ്യനോയ

െപൌത്രനും �ഗോക്കളും ഉണ്ടോയിവരുമോറു, ഞങ്ങൾക്കുസമൃദ്ധിയരുളുക! (5)
ഇന്ദ്രോ�സോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഹന്തവ്യനോയ വി�ദ്വഷിെയ �വരറുക്കുന്നു; പൂജി-

യ്ക്കുന്നയജമോനെന �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുന്നു. നിങ്ങൾഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കണം;ഈ

യുദ്ധത്തില് �ലോകത്തിെ� ഭയം നീക്കണം! (6)
ആർ എെന്ന പൂർണ്ണകോമനോക്കു�മോ, ആർ തരു�മോ, ആർ അറിയു�മോ, ആർ

�സോമം പിഴിയുന്ന എെ� അടുക്കല് �ഗോക്കെളയും െകോണ്ടു വരു�മോ; അ�ദ്ദഹം

എെന്ന തളർത്തരുത്, വലയ്ക്കുരുത്, മടിപിടിപ്പിയ്ക്കരുതു്; �സോമം പിഴിയരുെതന്നു

ഞങ്ങൾപറഞ്ഞു�പോകരുത് ! (7)
സരസ്വതി, ഭവതിഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചോലും: മരുത്സഹിതയോയിആക്രമിച്ചു ശത്രു-

ക്കെള ജയിച്ചോലും. എന്തും തോങ്ങുന്ന ബലിഷ്ഠനും, ശണ്ഡവംശ്യരില് മുഖ്യനുമോയ

അവെനയും ഇന്ദ്രൻ െകോന്നിരിയ്ക്കുന്നു! (8)
ബൃഹസ്പ�ത, ഞങ്ങെള തട്ടിപ്പറിയ്ക്കോ�നോ െകോല്ലോ�നോ തുടങ്ങുന്നവെന അങ്ങു

കണ്ടുപിടിച്ചു, തീക്ഷ്ണോയുധംെകോണ്ടു വധിച്ചോലും! തമ്പുരോ�ന, ൈവരികെളആയു-

ധങ്ങൾെകോണ്ടു ജയിച്ചോലും! �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവങ്കല് വജ്രം ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞോലും! (9)
ശൂര,ഞങ്ങളുെടകരുത്തുള്ളശൂരെരെക്കോണ്ടുെചയ്യിച്ചോല്മതി,അവിടുന്നുെച-

�യ്യണ്ടുന്നവീരകർമ്മങ്ങൾ: വളെരക്കോലമോയി കരൾപുകയുന്നവെര െകോന്ന്അവ-

രുെട മുതല്ഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടു വന്നോലും! (10)
മരുത്തുക്ക�ള, ഇന്ദ്ര�നോടു �ചർന്നുെവളിെപ്പട്ടതോയനിങ്ങളുെടബലെത്തഞോ-

ൻ സുഖോർത്ഥം വണങ്ങി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: എല്ലോ വീര�രോടും മക്ക�ളോടും കൂടിയ ശ്ലോഘ്യ-

മോയ ധനംഞങ്ങൾക്കുനോളില് നോളില്ൈകവരുമോറോകണം! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
2. അമ്മ–അദിതി. അഭിജ്ഞെന–വിദ്വോനോയ ഇന്ദ്രെന.
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7. തരും–അഭീഷ്ടഫലം. അറിയുംഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രം. അ�ദ്ദഹം–ആഇന്ദ്രൻ. പറഞ്ഞു-

�പോകരുത്–മറ്റുള്ളവ�രോട്.

8. ശണ്ഡവംശ്യർ–ശണ്ഡെനന്നഅസുരപു�രോഹിതെ� വംശക്കോർ, അവൻ–അസുരൻ.

10. കരൾ പുകയുന്ന–ൈവരമുൾെക്കോള്ളുന്ന
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സൂക്തം 31.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവതകൾ �ദവത.

മിത്രോവരുണന്മോ�ര, ഞങ്ങളുെട �തരുകൾ മറുനോട്ടില്, ഇമ്പ�ത്തോ�ട ഇര�ത-

ടുന്ന കോട്ടുപക്ഷികൾ�പോെല പറക്കു�മ്പോൾ, അവെയ ആദിത്യരുദ്രവസുസ�മത-

രോയ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചരുളണം! (1)
ഒപ്പം പ്രീതിെപ്പടുന്ന �ദവന്മോ�ര, കുതിരകൾ നടകളോല് വഴി കടന്ന്, ഉയർന്ന

സ്ഥലെത്തയ്ക്കുമുൻകോലുകളോല്പറക്കു�മ്പോൾ,ഞങ്ങളുെട �ചോറ്റു�തരിെന നിങ്ങൾ

നോട്ടുപുറങ്ങളില് �ന�ര ഉദ്ഗമിപ്പിയ്ക്കുവിൻ! (2)
വിശ്വദ്രഷ്ടോവും മരുദ്ബലസ�മതനും �ശോഭനകർമ്മോവുമോയ ആ ഇന്ദ്രൻ നി-

ർബോധങ്ങളോയ രക്ഷക�ളോ�ട സ്വർഗ്ഗത്തില്നിന്നു വന്ന്, ഇ�പ്പോൾ വമ്പിച്ച ധനവും

അന്നവും ലഭിയ്ക്കുമോറു ഞങ്ങളുെട �തരില് ഇരുന്നരുളെട്ട! (3)
ഭുവന�സവ്യനോയ, �ദവപത്നിക�ളോെടോപ്പം പ്രീതിെപ്പടുന്ന, ആ ത്വഷ്ടൃ�ദവൻ,

ഇള, �തജ�സ്സറിയ ഭഗൻ, ദ്യോവോപൃഥിവികൾ, ബുദ്ധിമോനോയ പൂഷോവ്, ഭർത്തോക്ക-

ന്മോരോയഅശ്വികൾഎന്നിവരും (ഞങ്ങളുെട) �തർ നടത്തെട്ട! (4)
തങ്ങളില് �നോക്കുന്നസുഭഗമോരോയആഅ�ഹോരോത്രികളോകുന്ന �ദവിമോരും

ജംഗമങ്ങെള നടത്തുന്നവരോണ�ല്ലോ. പൃഥിവി, നിങ്ങളിരുവെരയും ഞോൻ അതിനൂ-

തനമോയ വോക്കുെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു; മൂന്നന്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയ ഞോൻ സ്ഥോവരത്തി-

��തോയഅന്നം ഉപസ്തരിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുന്നു. (5)
ഇ�പ്പോൾ, തോല്പര്യമുള്ള നിങ്ങെള സ്തുതിപ്പോൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു:

അഹിർബുധ്ന്യൻ, അജനോയ ഏകപോത്ത്, അ�ങ്ങഅറ്റത്തരുളുന്ന ഇന്ദ്രൻ, സവി-

തോവ് എന്നിവർ ഞങ്ങൾക്ക്അന്നം നല്കെട്ട; ജ�വന ഗമിയ്ക്കുന്ന ജലെപൌത്രനും

സ്തുതിയോല് പ്രസോദിയ്ക്കെട്ട! (6)
യജനീയ�ര, എനിയ്ക്കു നിങ്ങെള ഇങ്ങെന സ്തുതി�യ്ക്കണെമന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ

യശസ്സിന്നും അന്നത്തിന്നും�വണ്ടി �സ്തോത്രങ്ങൾ െവടുപ്പില് ചമച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; (നിങ്ങ-

ളുെട സംഘം) ഒരു �തർക്കുതിര�പോെല കർമ്മത്തില് വെന്നത്തെട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
2. �ചോറ്റു�തർ–ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കെള �കറ്റുന്ന വണ്ടി.

5. നിങ്ങളിരുവെരയും–ഭവതിെയയും �ദ്യോവിെനയും. മൂന്നന്നങ്ങൾ–സസ്യവും പശുവും
�സോമവും. സ്ഥോവരത്തി��തോയഅന്നം–െനല്ലു മുതലോയവയുെടഅന്നം (ചരുപു�രോ-

ഡോശോദി).

6. തോല്പര്യമുള്ള–ഞങ്ങളുെടസ്തുതിയില്ആഗ്രഹമുള്ള. അഹിർബുധ്ന്യൻ–അന്തരിക്ഷത്തിെല

അഹി എന്ന �ദവൻ. ഏകപോത്ത്–തന്നോമകനോയ സൂര്യൻ. അ�ങ്ങഅററം–

പര�മോന്നതസ്ഥോനം. ജലെപൌത്രൻ–അഗ്നി.



[മ. 2: അ. 4: സൂ. 32] രണ്ടോം അഷ്ടകം 67

സൂക്തം 32.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്;ദ്യോവോപൃഥിവ്യോദികൾ �ദവത.

ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, നിങ്ങൾ യ�ജ്ഞച്ഛുവും �സവ�നച്ഛുവുമോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്ന

ഈഎെന്നരക്ഷിയ്ക്കണം: നിങ്ങളില്നിന്നോണ�ല്ലോ,അത്യുല്കൃഷ്ടമോയഅന്നം;ആ

സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട നിങ്ങെളഞോൻഇ�പ്പോൾ മഹത്തോയ (�സ്തോത്രംെകോണ്ടു) പുരസ്കരിച്ചു-

െകോള്ളുന്നു. (1)
മനുഷ്യെ� മറിമോയങ്ങൾ അഹസ്സിലും അല്ലിലും ഞങ്ങെള ഹനിയ്ക്കരുത്;

ഞങ്ങെളഈ പറ്റലർപ്പടയ്ക്കു കീെഴ്പടുത്തരുത്; ഞങ്ങളുെട സഖ്യം ഭവോൻ �വർെപ-

ടുത്തരുത്; അതു ഞങ്ങൾക്കു സുഖം തരോനിച്ഛിയ്ക്കുന്ന തിരുവുള്ളംെകോണ്ടറിയണം.

ആഅങ്ങ�യോടു ഞങ്ങൾയോചിയ്ക്കുന്നു. (2)
പുരുഹൂത, തടിച്ച് അസക്തോംഗിയോയി സുഖകരിയോയ ഒരു കറവുപയ്യിെന

അങ്ങ്അരിശമുൾെക്കോള്ളോെത െകോണ്ടുവന്നോലും; കോല്നടകളിലും വോക്കിലും �വ-

ഗവോനോയ ഭവോെനഞോൻ നിത്യം സ്തുതിയ്ക്കും. (3)
വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്ന രോകെയ ഞോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു; ഞങ്ങളുെട വിളി �കട്ട്ആ

െസൌഭോഗ്യവതി സ്വയം അറിയെട്ട; കർമ്മെത്ത മുറിയോത്ത തൂശിെകോണ്ടു തുന്നെട്ട;

സമ്പ�ത്തറിയ ഒരുസ്തുത്യനോയ പുത്രെന തരെട്ട! (4)
രോ�ക, ഭവതിയുെട അഴെകോത്ത സദ്വിചോരങ്ങൾ എവ�യോ; ഭവതി ഹവിർ-

ദ്ദോതോവിന്നു ധനങ്ങൾ നല്കുന്നെതവെകോ�ണ്ടോ; സുഭ�ഗ, അവ�യോടുകൂടി, ഇ�പ്പോൾ

മനംെതളിഞ്ഞ്, ആയിരക്കണക്കില് തരോൻ വന്നു�ചർന്നോലും! (5)
സിനീവോലി, പൃഥുജഘ�ന, �ദവന്മോരുെട െപങ്ങളോണ�ല്ലോ, ഭവതി: �ഹോമിയ്ക്ക-

െപ്പട്ട ഹവിസ്സുൈകെക്കോണ്ടോലും; �ദവി, ഞങ്ങൾക്കുസന്തോനെത്തതന്നോലും! (6)
നല്ല ൈകകളും നല്ല വിരലുകളുമുള്ള, സുപ്രസവയും ബഹുപ്രസവയുമോയ, പ്ര-

ജോപോലികയോയസിനീവോലിയ്ക്കു നിങ്ങൾഹവിസ്സു �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ. (7)
കുഹു,സിനീവോലി, രോക, സരസ്വതി എന്നിവെരയും, രക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ദ്രോണിെയയും,

സ്വസ്തിയ്ക്കു വരുണോനിെയയുംഞോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു. (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
2. മനുഷ്യെ�–ശത്രുഭൂതെ�. ഭവോൻ–ഇതിന്ദ്ര�നോടു പറയുന്നതോണു്.
3. അസക്തോംഗി–വിഭക്തോവയവ.

4. രോക=െപൌർണ്ണമോസി. അറിയെട്ട–ഞങ്ങളുെട ഉള്ള്. തൂശി–അനുഗ്രഹബുദ്ധി.
5. ആയിരക്കണക്കില്–ധനം.
6. സിനീവോലി–ചന്ദ്രൻ കോണുമോറോകുന്നഅമോവോസ്യ.

7. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നത്: പ്രജോപോലിക=പ്രജകെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൾ.
8. സ്വസ്തി=നോശമില്ലോയ്മ. വരുണോനി=വരുണപത്നി. മുഴുത്ത (ചന്ദ്രെന തീെര കോണോ-

ത്ത) കറുത്തവോവോണ്, കുഹു.
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സൂക്തം 33.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; രുദ്രൻ �ദവത

മരുല്പിതോ�വ, അങ്ങയുെട സുഖം വന്നു�ചരെട്ട. അങ്ങു ഞങ്ങെള സൂര്യ-

പ്രകോശത്തില്നിന്നകറ്റരുത്. ശത്രുവിെന ഞങ്ങളുെട വീരൻ അമർത്തെട്ട. രുദ്ര,

ഞങ്ങൾസന്തോനങ്ങളോല് വർദ്ധിയ്ക്കുമോറോ�കണ�മ! (1)
രുദ്ര,അങ്ങുതരുന്നഅതിസുഖദങ്ങളോയ മരുന്നുകൾെകോണ്ടുഞോൻനൂറുെകോ-

ല്ലം ജീവിച്ചിരിയ്ക്കണം; ശത്രുക്കെളയും പോപെത്തയും �രോഗങ്ങെളയും വിഷൂചികെള-

യും ഭവോൻഞങ്ങളില്നിന്നു തു�ലോം അകററുക! (2)
രുദ്ര, ഐശ്വര്യംെകോണ്ടു �ലോകത്തില്െവച്ചു �ശ്രഷ്ഠനോണ,വിടുന്ന്; വജ്രബോ-

�ഹോ, വളർന്നവരില്െവച്ചു വളർന്നവനുമോണ്. അവിടുന്നു ഞങ്ങെള സു�ഖന പോ-

പങ്ങളുെട മറുകരയിലണച്ചോലും; എല്ലോപോപത്തിെ�യും വരവു തടുത്തോലും! (3)
രുദ്ര,ഞങ്ങളുെട നമ�സ്സോ ചീത്തസ്തുതി�യോസഹോഹ്വോന�മോഅങ്ങെയഅരി-

ശംെകോള്ളിയ്ക്കരുതു് . വർഷിതോ�വ,ഞങ്ങളുെട വീരന്മോർക്കു മരുന്നുകൾ �വണ്ടു�വോ-

ളം െകോടുക്കുക: അങ്ങുൈവദ്യന്മോരില് െവച്ചുവലിയൈവദ്യനോെണന്നുഞോൻ �ക-

ട്ടിട്ടുണ്ട് ! (4)
ആർ ഹവിസ്സഹിതങ്ങളോയ സ്തുതികൾെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ, ആ രുദ്ര-

െന ഞോൻ �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു കനിയിയ്ക്കുമോറോകണം. ആ മൃദൂദരൻ, ശുഭോഹ്വോ-

നൻ, ഭരിയ്ക്കുന്നവൻ, �ശോഭനഹനുഞങ്ങെളഈഹിംസോബുദ്ധിയ്ക്കു വിട്ടുെകോടുക്കരു-

�ത! (5)
വർഷിതോവോയ മരുത്ത്വോൻ യോചിയ്ക്കുന്ന എനിയ്ക്കു തിളങ്ങുന്ന അന്നം ധോരോളം

തന്നരുളെട്ട. െവയി�ലറ്റവൻ തണലിെന എന്ന �പോെല, ഞോൻ പോപരഹിത-

നോയിട്ടു രുദ്രെ�സുഖെത്തപ്രോപിയ്ക്കുമോറോകണം–അതിന്നുപരിചരിയ്ക്കുമോറോകണം!

(6)
രുദ്ര, അങ്ങയുെട ആ സുഖകരമോയ–സ്വോസ്ഥ്യം നല്കോൻ മരുന്നുണ്ടോക്കുന്ന–

തൃക്കെയ്യവിെട? വർഷിതോ�വ, �ദവകൃതമോയപോപം നശിപ്പിച്ച്, എനിയ്ക്കു �വഗത്തി-

ല് മോപ്പു തരിക! (7)
ഭരിയ്ക്കുന്നവർഷിതോവോയശുഭ്രവർണ്ണന്നോയിഞോൻവലുതിലും വലിയ �ശോഭന-

സ്തുതി െചോല്ലുന്നു. ഭവോൻ �ത�ജോമയെന നമസ്സുെകോണ്ടു പുജിയ്ക്കു; ഞങ്ങൾ രുദ്രെ�

തിളങ്ങുന്നതിരുനോമം കീർത്തിയ്ക്കോം. (8)
ദൃഢഗോത്രനും ബഹുസ്വരൂപനും ഭരണകർത്തോവുമോയ ഉഗ്രൻ സ്വച്ഛങ്ങളോയ

സ്വർണ്ണോഭരണങ്ങളോല് വിളങ്ങുന്നു; ഈ ഭുവനം ഭരിയ്ക്കുന്ന ഈശോനനോയ രുദ്രങ്ക-

ല്നിന്നു വിട്ടു�പോകോറില്ല, ബലം! (9)
രുദ്ര, അങ്ങു് അർഹനോയിത്ത�ന്ന അമ്പുകളും, അർഹനോയിത്ത�ന്ന വില്ലും,

അർഹനോയിത്ത�ന്നപൂജി�യ്ക്കണ്ടുന്നവിശ്വരൂപമോയ പതക്കവും ധരിയ്ക്കുന്നു;അർഹ-

നോയിത്ത�ന്നഈ വിശോലമോയ വിശ്വെത്ത ഭരിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങല്ലോെത ഒരു വലിയ

ബലം ഇല്ലതെന്ന! (10)
പ്രസിദ്ധനും രഥസ്ഥനും യുവോവും സിംഹെത്ത�പ്പോെല ഭയങ്കരനും നിഹന്തോ-

വുമോയ ഉഗ്രെന ഭവോൻ സ്തുതിയ്ക്കുക. രുദ്ര, സ്തൂയമോനനോയഅവിടുന്നു �സ്തോതോവിെന

സുഖിപ്പിച്ചോലും. അങ്ങയുെട �സനകൾഞങ്ങളില്നിന്നന്യെന െകോന്നുെകോള്ളെട്ട!

(11)
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രുദ്ര, അനുഗ്രഹിയ്ക്കുന്നഅച്ഛെന മകെനന്ന�പോെല, സമീപത്തു വന്ന ഭവോെന

ഞോൻ നമസ്കരിയ്ക്കുന്നു; വളെര െകോടുക്കുന്നസല്പതിയോയ ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കുകയും

െചയ്യുന്നു. സ്തുതനോയ ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു മരുന്നുകൾ തന്നോലും! (12)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെടവിശുദ്ധങ്ങളോയ മരുന്നുകൾഎവ�യോ, തു�ലോംസ്വോ-

സ്ഥ്യപ്രദങ്ങൾ എവ�യോ, വൃഷോക്ക�ള, സുഖകരങ്ങൾ എവ�യോ, ഞങ്ങളുെട അച്ഛ-

ൻ വോങ്ങിയെതവ�യോ; അവയും, രുദ്രെ�സുഖവും, ശമവും എനിയ്ക്കു തന്നോല്െക്കോ-

ള്ളോം! (13)
തിളങ്ങുന്ന രദ്രെ�ആയുധങ്ങൾഞങ്ങളില് പതിയ്ക്കരുതു്; മഹത്തോയ മുഷിച്ചി-

ലും മെററോ�രടത്തു �പോകെട്ട! വൃഷോ�വ, പള്ളിവില്ലുകൾ യജമോനന്മോർക്കു�വണ്ടി

കുലയ്ക്കുക. ഞങ്ങളുെട പുത്രെപൌത്രന്മോർക്കുസുഖം നല്കിയോലും! (14)
ഭരിയ്ക്കുന്നവ�ന, വൃഷോ�വ, സർവജ്ഞ, രദ്ര�ദവ, അവിടുന്ന്അരിശംെകോള്ളോ-

െത, ഹനിയ്ക്കോെത, ഇവിെടഞങ്ങളുെട വിളി �കട്ടറിഞ്ഞോലും! ഞങ്ങൾനല്ലവീരന്മോ-

�രോടുകൂടി യോഗത്തില്സ്തുതിയ്ക്കോം. (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. മരുല്പിതോവ്=മരുത്തുക്കളുെട അച്ഛൻ. അങ്ങയുെട സുഖം–ഞങ്ങൾക്കു തരോൻ

അങ്ങു കയ്യില് െവച്ചിരിയ്ക്കുന്ന സുഖം. വന്നു�ചരെട്ട–ഞങ്ങളിെലത്തെട്ട. വീരൻ=

പുത്രൻ.

2. വിഷൂചികൾ–പകരുന്ന �രോഗങ്ങൾ.

4. നമസ്സ്–�വണ്ടുംവണ്ണമല്ലോതോയനമസ്കോരം. സഹോഹ്വോനംഇതര�ദവന്മോ�രോടുകൂടി വി-
ളിയ്ക്കല്.

5. ശുഭോഹ്വോനൻ–രുദ്രെന വിളിയ്ക്കുന്നതു �ശ്രയസ്കരമോെണന്നർത്ഥം. ഹിംസോബുദ്ധിയ്ക്കു്–

ഞങ്ങൾക്കുഹിംസോതോല്പര്യമുണ്ടോകരുത്.

6. മരുത്ത്വോൻ–പുത്രരോയ മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയ രുദ്രൻ. പരിചരിയ്ക്കു മോറോകണം–

രുദ്രെന �സവിയ്ക്കുമോറോകണം.

8. ഭവോൻ–�സ്തോതോവി�നോടു പറയുന്നതോണ്. നമസ്സ്=നമസ്കോരം, ഹവിസ്സ്.
9. ബഹുസ്വരൂപൻ–അഷ്ടമൂർത്തി. വിട്ടു�പോകോറില്ല–അവിടുന്ന് എെന്നന്നും ബലവോൻ-

തെന്ന.

11. �സ്തോതോവി�നോട്: നിഹന്തോവ്–ശത്രുഘോതി. ഞങ്ങളില്നിന്നന്യെന–ഞങ്ങെള

െകോല്ലരുതു്.

13. ഞങ്ങളുെടഅച്ഛൻ–മനു. ശമം–�രോഗശോന്തി.
14. മെററോ�രടത്തു �പോകെട്ട–ഞങ്ങളില് മുഷിയരുത്. വൃഷോ�വ ഇത്യോദി പ്രത്യക്ഷവച-

നം.
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സൂക്തം 34.

ഗൃത്സദമൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത. (�കക)

ധോരകർ, ധൃ�തോദകർ, ധർഷകബലർ, സിംഹ-

�ഘോരന്മോർ, കരുത്തുെകോണ്ടോരോധിച്ചരുളു�വോർ,

�മല്ക്കു�മല് ഭൃമി മീട്ടിെക്കോണ്ടഗ്നിതുല്യോഭന്മോർ

�ഗോക്കെളത്തുറന്നുവിട്ടോര�ല്ലോ മരുത്തുക്കൾ! (1)

മീനണിവോനം�പോെല �ശോഭിപ്പൂ, വളകളോല്;

മിന്നുന്നു, മിന്നെല്ക്കോപ്പം വർഷകർ മരുത്തുക്കൾ;

പൂതമോം പയ്യിനുെടയകിട്ടില് വൃഷരു�ദ്രോല്-

പോദിതര�ല്ലോ, മോറില്െപ്പോന്നു ചോർത്തിയ നിങ്ങൾ! (2)

പോരിെന നനയ്ക്കുന്നൂ, �പോരിലശ്വെത്ത�പ്പോ�ല;

പോയുന്നു, മുകില്മ�ധ്യ ചോലകർ വോജിസ്ഥരോയ്;

പുള്ളിമോൻ�തരില് മരുത്തുക്ക�ള, ഹവിഷ്മോങ്കല്-

െചല്ലുന്നു, െപോന്നിൻെതോപ്പിയി�ട്ടകോശയർ നിങ്ങൾ. (3)

യഷ്ടോവിെന്നോ,രു �തോഴെന്നന്ന�പോെലയത്തണ്ണീ-

െരോട്ടുക്കു നിത്യം െകോണ്ടുവരുന്നൂപൃഷദശ്വർ,

അക്ഷയദ്രവിണന്മോർ വിദ്രുതപ്രദോനന്മോ-

ര,ശ്വങ്ങൾ�പോ�ല �പോക്കില് �മഘെത്തവലിപ്പവർ! (4)

മിന്നുവോ�ളന്തും മരുത്തുക്ക�ള, മധുമത്തി-

ന്ന,ന്നങ്ങളോവോസത്തില്�പ്പോ�ല,കോശയർ നിങ്ങൾ

വന്നു�ചരുവിൻ, മുകൾത്തട്ടിരമ്പത്തോലിമ്പം

തന്നീടുമിടിവറ്റ വോർവഴികളിലൂ�ട! (5)

മർത്ത്യർഞങ്ങൾതന്നന്നം, സവനം, �സ്തോത്രമിവ-

െയ്ക്കത്തുവിൻ, മരുത്തുക്ക�ളകമോനസർ നിങ്ങൾ;

�മഘെത്ത മീ�ത തടിപ്പിയ്ക്കുവിന,ശ്വെത്ത�പ്പോ;-

�ലകുവിൻ, �സ്തോതോവിന്നു കർമ്മ�യോഗ്യമോമന്നം! (6)

പ്രതിവോസരെമഴുന്നള്ള�വ െവളിവോക്കി-

സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നോെനഞങ്ങൾ�ക്കകുവിൻ മരുത്തുക്കൾ,

�സ്തോതോവിന്നശനവും, �പോരില് വോഴ്ത്തു�വോന്നോജി-

�ബോധവു,മബോധമോം ദുസ്തെരൌജസ്സും നിങ്ങൾ! (7)

�തരിനുമുന്നില്ത്തുരഗങ്ങെളപ്പൂട്ടു�മ്പോ�ഴ,

മോറില്െപ്പോന്നണി മിന്നും സുദോനർ മരുത്തുക്കൾ,

കുട്ടിയ്ക്കു കറവൈപ്പ�പോല�വ െപോഴിയ്ക്കുന്നൂ,

പുഷ്ടമോമന്നം ദത്തഹവ്യനു ഗൃഹത്തിങ്കല്! (8)

പകയോല്ത്തട്ടിപ്പറിയ്ക്കുന്നഹിംസ്രനില്നിന്നു

പരിപോലിപ്പിൻ, നിങ്ങെളങ്ങെള വസുക്ക�ള:

പിന്മോറ്റുെക,രി�വല്െകോണ്ടവെന രുദ്രന്മോ�ര;
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തിന്മെനെക്കോല്വിൻ, മരുത്തുക്ക�ള, ദൂരത്തോക്കി! (9)

അറിയോം, മോന്യം മരുത്തുക്ക�ള, യുഷ്മല്പ്രോപ്തി:

കറന്നോര�ല്ലോ, െചന്നപ്പയ്യിെ�യകിടവർ;

സ്തുതിയ്ക്കും ത്രിതെന നിന്ദി�പ്പോെര ഹനി�പ്പോെര-

െപ്പോതുക്കിവിട്ടോര�ല്ലോ, രുദ്രജരദമ്യന്മോർ! (10)

ആമഹോന്മോരോം മരുത്തുക്ക�ള, വിളിയ്ക്കുന്നൂ,

�സോമെമമ്പോടും തയ്യോറോക്കി നിങ്ങെളഞങ്ങൾ:

എ�ത്തണ്ടുമിടെത്തത്തും �ശ്രഷ്ഠരോം സ്വർണ്ണോഭ�രോ-

ടർത്ഥിപ്പൂ, സ്രുവ�മന്തി സ്തുതിച്ചു വിശിഷ്ടോന്നം! (11)

അദ്ദശഗ്വന്മോർ മു�മ്പസോധിച്ചുവ�ല്ലോ, യജ്ഞം;

പ്രത്യുഷസ്സിങ്കല് �പ്രരിപ്പിയ്ക്ക, ഞങ്ങെളയവർ:

പുലരി തുടുപ്പോല്�പ്പോലല്ലിെന�പ്പോക്കീടുന്നൂ,

വിലസും സ�തോയമോമുരു�തജസ്സോലവർ! (12)

നല്ത്തുടുൈമ�ക്കോപ്പുകൾ ചോർത്തി വീണയുെമോത്തോ

രുദ്രജർ വളരുന്നൂ, സലിലസ്ഥോനങ്ങളില്;

വിദ്രുതം പോയും െകല്പോല് കോറില് നിന്നംഭസ്സുതി-

ർത്ത,ത്യോഹ്ലോദകമോയ കോന്തിയും വഹിയ്ക്കുന്നു! (13)

ത്രിതനോയുധ�മന്തുമഞ്ചഗ്ര�ഹോതോക്കെള

സ്ഥിതരോക്കിനോന�ല്ലോ തർപ്പിച്ചു കോമം �നടോൻ;

അവെര,െപ്പരുതർത്ഥമിരന്നീ നമസ്സിനോ-

ലവനത്തിനോയ്ച്ചോ�ര സ്തുതിച്ചീടുന്നൂഞങ്ങൾ. (14)

ശ്രിതെനപ്പോപത്തിന്നപ്പുറമോക്കുവ�ത�തോ,

നതെനപ്പഴി�പ്പോനില്നിന്നകറ്റുവ�ത�തോ,

അബ്ഭവദ്രക്ഷ മരുത്തുക്ക�ള, വരികി�ങ്ങോ-

ട്ട;–ഭ്യോഗമിയ്ക്ക, തിരുവുള്ളവും പശു�പോ�ല! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. ധോരകർ–വിശ്വംഭരർ. ആരോധിച്ചരുളു�വോർ–�ലോകെത്ത പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവർ. ഭൂമി

–മരുത്തുക്കളുെട വീണ.

2. മീനണിവോനം=നക്ഷത്രങ്ങൾ നിരന്ന ആകോശം. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം; വൃ-

ഷരു�ദ്രോല്പോദിതർ=കോളയുെടരൂപം പൂണ്ടരുദ്രനോല് ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവർ. പയ്യു്

–�ഗോരുപം ധരിച്ച ഭൂമി.

3. അശ്വെത്ത�പ്പോെല–കുതിരെയ വിയർപ്പു�പോക്കോൻ നനയ്ക്കുന്നതു�പോെല. മുകില്മ-

�ധ്യ=�മഘമധ്യത്തില്. പോയുന്നു–മഴ െപയ്യിയ്ക്കോൻ. ചോലകർ–വൃക്ഷോദികെളഇളക്കു-

ന്നവർ. വോജിസ്ഥരോയ്–കുതിരപ്പുറത്തു �കറി. ബോക്കി പ്രത്യക്ഷവചനം: ഏകോശയർ

=സമോനമനസ്കർ.

4. വിദ്രുതപ്രദോനന്മോർ=�വഗത്തില് െകോടുക്കുന്നവർ. അശ്വങ്ങൾ�പോ�ല–കുതിരകൾ

�തരിെന എന്ന�പോെല.
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5. മിന്നുവോൾ=മിന്നുന്ന വോൾ (ചുരിക). മധുമത്തിന്ന്–മധു (�സോമം) കുടിച്ചു ലഹരിപിടി-

യ്ക്കോൻ. അരയന്നങ്ങൾ വോസസ്ഥോനെത്തന്ന�പോെല ഇവിെട വന്നു�ചരുവിൻ. മുകൾ-

ത്തട്ടിരമ്പത്തോലിമ്പംതന്നീടും–മുകൾത്തട്ടിെല ഇരമ്പംെകോണ്ട്ആഹ്ലോദപ്രദങ്ങളോയ.

വോർവഴികൾ=വിശോലമോർഗ്ഗങ്ങൾ.

6. മർത്ത്യർ–മനുഷ്യരോയ. അശ്വെത്ത�പ്പോെല–കുതിരെയ തടിപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, മു-

കൾവശത്തു �മഘെത്തതടിപ്പിയ്ക്കുവിൻ, വർഷണസമർത്ഥമോക്കുവിൻ.

7. പ്രതിവോസരം–നിത്യം. എഴുന്നള്ള�വ–നിങ്ങൾ വരു�മ്പോൾ. െവളിവോക്കി–

നിങ്ങളുെട ഗുണങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തി. സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നോെന–സ്തുതിയ്ക്കുന്ന പുത്രെന. അശ-

നം=ഭക്ഷണം. ആജി�ബോധം=യുദ്ധപരിജ്ഞോനം. ദുസ്തെരൌജസ്സും–ശത്രുക്കൾക്കു

പിന്നിടോവതല്ലോത്തബലവും ഏകുവിൻ.

8. പൂട്ടു�മ്പോ�ഴ–യോഗത്തിന്നു�പോരോൻ. കുട്ടിയ്ക്കുകറവൈപ്പ�പോല�വ–കുട്ടിയ്ക്കുപയ്യുപോല്

ചുരത്തിെക്കോടുക്കുന്നതു�പോെല. ദത്തഹവ്യൻ=ഹവിസ്സു നല്കിയവൻ, യജമോനൻ.

9. ഹിംസ്രൻ=ഹിംസകൻ. എരി�വല്=ചുെട്ടരിയ്ക്കുന്ന �വല് എന്നആയുധം. രുദ്രന്മോർ–

രുദ്രപുത്രന്മോർ. തിന്മൻ–രോക്ഷസനും മറ്റും.

10. മോന്യമോയ നിങ്ങളുെട പ്രോപ്തി (വരവ് ) എല്ലോവർക്കും അറിയോം. അവശിഷ്ടം പ�രോക്ഷ-
വചനം: അപ്പയ്യിെ�അകിട്–�മഘം.

11. എമ്പോടും–ചമസോദികളില്. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷവചനം: എ�ത്തണ്ടുമിടം–

യജ്ഞസ്ഥലം. അർത്ഥിപ്പൂ–ഞങ്ങൾയോചിയ്ക്കുന്നു.

12. അദ്ദശഗ്വന്മോർ–പത്തുമോസംെകോണ്ടു യജ്ഞസിദ്ധിയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയ ആ അംഗിരസ്സുകൾ.

മു�മ്പ–ആദിത്യന്മോെരക്കോൾ മു�മ്പ. പ്രത്യുഷസ്സ്=പുലർകോലം. പുലരി തുടുപ്പുെകോണ്ട്

അല്ലിെന (രോത്രിെയ) �പോക്കുന്നതു�പോെല, അവർ സ�തോയമോയ (ജലസഹിതമോയ

ഉരു(മഹോ)�തജസ്സുെകോണ്ട് (സൂര്യെനെക്കോണ്ട്) ഇരുട്ടിെന �പോക്കുന്നു.

13. സലിലസ്ഥോനങ്ങൾ–�മഘങ്ങൾ. അംഭസ്സ്=ജലം.

14. അഞ്ചഗ്ര്യ�ഹോതോക്കൾ–പഞ്ചപ്രോണവോയുക്കളോകുന്ന മുഖ്യ�ഹോതോക്കൾ. സ്ഥിതരോ-

ക്കിനോൻ–വിട്ടു�പോകോെത നിർത്തി. അവർ–പഞ്ചപ്രോണർ. അവനത്തിന്നോയ്–

ഞങ്ങെളആയുധം(ചുരിക)െകോണ്ടു രക്ഷിപ്പോൻ.

15. ശ്രിതൻ–ആശ്രയിച്ചവൻ, ആരോധകൻ. നതൻ=നമിച്ചവൻ, വന്ദിച്ചവൻ. ഇ�ങ്ങോട്ട്
–ഞങ്ങളുെട അടുക്കെലയ്ക്ക്. പശു�പോെല–പയ്യു കുട്ടിയുെട അടുക്കെലെയ്ക്കന്ന�പോെല.

അഭ്യോഗമിയ്ക്ക–വരുമോറോകെട്ട.



[മ. 2: അ. 4: സൂ. 35] രണ്ടോം അഷ്ടകം 73

സൂക്തം 35.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അപോംനപോത്ത് �ദവത.

അന്നത്തിന്നു�വണ്ടി ഞോൻ ഈ �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു: ജല സംബന്ധിയും

ജവഗോമിയുമോയ അപോംനപോത്ത്�സ്തോതോവോയ എനിയ്ക്ക് അന്നം വളെരത്തരെട്ട;

ഞങ്ങെളസുരൂപരുമോക്കെട്ട! അവിടുന്നു �സ്തോത്രതല്പരനോണ�ല്ലോ. (1)
ഹൃദയംെകോണ്ടു വഴി�പോെല നിർമ്മിച്ച ഈ �സ്തോത്രം നോം െചോല്ലുക; അ�ദ്ദ-

ഹംഇതുധോരോളംഅറിയെട്ട. സ്വോമിയോയഅപോംനപോത്തോണ�ല്ലോ,ബലത്തിെ�

മഹിമോവോല് ഭുവനെമല്ലോം ഉല്പോദിപ്പിച്ചത് ! (2)
വന്നു�ചരുന്നവയും നില്ക്കുന്നവയുമോയ ജലങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നദികളോയിട്ടു, ബഡ-

ബോഗ്നിെയ പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നു–പരിശുദ്ധങ്ങളോയ അവ ആ വിളങ്ങിത്തിളങ്ങുന്ന

അപോംനപോത്തിെനത്തെന്നയോണ്, പര്യുപോസിയ്ക്കുന്നത്! (3)
യുവതികൾ വണക്ക�ത്തോ�ട ഒരു യുവോവിെന എന്ന�പോെല, തണ്ണീരുകൾ

അ�ദ്ദഹെത്തതു�ലോം അലംകരിച്ചുെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കുന്നു; ആ ദീപ്തരൂപൻ െവള്ള-

ത്തില്, വിറകുകൂടോെത, നമുക്കു ധനമുണ്ടോയിവരുമോറു, സ്വച്ഛമോയ സ്വ�തജസ്സുെകോ-

ണ്ട് ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു! (4)
ഈസുഖിതനോയ �ദവന്നുനോയികമോരോയ മൂന്നു�ദവിമോർഅന്നംഒരുക്കിെവ-

യ്ക്കുന്നു; ജലത്തില് ജനിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവർ�പോെല പ്രസരിയ്ക്കുന്നു. അതിനോല്, പ്രഥമസൃ-

ഷ്ടത്തിെ�സത്ത്അ�ദ്ദഹം നുകരുന്നു! (5)
അ�ദ്ദഹത്തില്നിന്നോണ്, അശ്വത്തിെ�–�പോരോ സർവജഗത്തിെ�യും–

ഉല്പത്തി. ഭവോൻ �സ്തോതോക്കെളകവർച്ചക്കോരെ�ഉപദ്രവത്തില്നിന്നുരക്ഷിച്ചോ-

ലും. അപക്വജലങ്ങൾക്കപ്പുറം വർത്തിയ്ക്കുന്ന ആഅധൃഷ്യങ്കല് മോറ്റലരും െചല്ലില്ല,

മോയകളും െചല്ലില്ല! (6)
ആർസ്വഗൃഹത്തില് വർത്തിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആരുെട പയ്യു സു�ഖന കറക്കോവുന്ന-

�തോ,ആർസ്വധെയവർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയുംനല്ലഅന്നംഭക്ഷിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു�വോ;ആ

അപോംനപോത്ത് ജലമധ്യത്തില്ബലംപൂണ്ടു, പരിചോരകന്നുധനം നല്കോനോയി പ്ര-

�ശോഭിയ്ക്കുന്നു! (7)
ആസത്യവോനും നിത്യനുമോയ മഹോൻജലങ്ങളില് ദിവ്യ�തജ�സ്സോ�ട വിളങ്ങു-

ന്നു;അ�ദ്ദഹത്തിെ� മററു ശോഖകള�ത്ര, ഭുവനങ്ങൾ; (അ�ദ്ദഹത്തില്നിന്നുതെന്ന-

യോണു് ) ഓഷധികളൂം മക്കളും ജനിയ്ക്കുന്നതു് ! (8)
അപോംനപോത്ത് െവള്ളത്തില് ഊർദ്ധ്വം ജ്വലിച്ചു, �മഘത്തോല് ഉടുപ്പിട്ട്,

അന്തരിക്ഷത്തിലിരിയ്ക്കുകയോണ�ല്ലോ; അ�ദ്ദഹത്തിെ� മുതിർന്ന മോഹോത്മ്യെത്ത

വഹിച്ചുെകോണ്ടു, വമ്പിച്ച നദികൾ ചുററും ഒഴുകുന്നു! (9)
ആഹിരണ്യരൂപനുംഹിര�ണ്യന്ദ്രിയനുംഹിരണ്യവർണ്ണനുമോയഅപോംനപോ-

ത്ത് ഹിരണ്യസ്ഥോനത്തിന്നു മുകളില് ഇരുന്നരുളുന്നു; അവിെടയ്ക്കു ഹിരണ്യദോതോ-

ക്കൾഅന്നംസമർപ്പിയ്ക്കുന്നു! (10)
ഈഅപോംനപോത്തിെ� അഴെകോത്ത രൂപവും നോമവും മറവില് വർദ്ധിയ്ക്കു-

ന്നു; ഈ ഹിരണ്യവർണ്ണെന അവിെട യുവതികൾ വഴി�പോെല വളർത്തുന്നു; െവ-

ള്ളമോണ്, അവിെടയ്ക്കോഹോരം! (11)
വളെര�പ്പരില് ഒന്നോമനോയ ഈ സഖോവിെന നോം നമസ്സുെകോണ്ടും യജ്ഞ
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ഹവിസ്സുെകോണ്ടും പരിചരിയ്ക്കുക: ഞോൻ മുകൾബ്ഭോഗം തുടയ്ക്കോം ഞോൻ വിറകു പൂട്ടോം;

ഞോൻഅന്നം നി�വദിയ്ക്കോം; ഞോൻ ഋക്കു് െചോല്ലി സ്തുതിയ്ക്കോം. (12)
ഈഅപോംനപോത്ത്വൃഷോവോയി അവയില് ഗർഭമുണ്ടോക്കുന്നു; കിടോവോയി

കുടിയ്ക്കുന്നു; അവ മുകരുന്നു. ഇവിെട അ�ദ്ദഹം നിറം മങ്ങോെത, മറ്റഗ്നിയുെട �ദഹം-

െകോണ്ടുതെന്ന വ്യോപിയ്ക്കുന്നു! (13)
ആഉല്കൃഷ്ടസ്ഥോനത്തിരുന്നുനിത്യം ജ്വലിയ്ക്കുന്ന �തജസ്വിയുെട ചുററും, വമ്പി-

ച്ച തണ്ണീരുകൾ നപ്തോവിന്നു ജലമോകുന്ന അന്നം വഹിച്ചുെകോണ്ടു സ്വയം നില്ക്കോെത

പോയുന്നു! (14)
അ�ഗ്ന, ഞോൻ ആളുകൾക്കു�വണ്ടി �ശോഭനനിവോസനോയ ഭവോങ്കല് അണ-

യുന്നു; ഹവിർദ്ധനന്മോർക്കു�വണ്ടി െവടുപ്പില് സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. �ദവന്മോരുെടപക്കലുള്ള

എല്ലോ നന്മയും (ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടെട്ട!). ഞങ്ങൾ നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി യോഗത്തില്

സ്തുതിയ്ക്കോം. (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
1. ജലസംബന്ധി–�മഘസ്ഥജലസംബന്ധി.

2. ബലത്തിെ� മഹിമോവോല്–മഴ െപയ്യിച്ച്.

3. വന്നു�ചരുന്നവ–വർഷംെകോണ്ട്. നില്ക്കുന്നവ–മുമ്പുതെന്ന ഉള്ളവ. ബഡബോഗ്നി–

സമുദ്രത്തിെ�അടിയിലിരിയ്ക്കുന്നഔർവോഗ്നി.

5. മൂന്നു �ദവിമോർ–ഇളയും സരസ്വതിയും ഭോരതിയും. പ്രഥമസൃഷ്ടം–ജലം.

6. അശ്വം–ഉൈച്ചശ്ശ്രവസ്സ്. ഭവോൻഎന്നുതുടങ്ങുന്ന ഒരു വോക്യം പ്രത്യക്ഷകഥനം.

7. സ്വധ–വർഷജലം. അന്നം–മഴെകോണ്ടുണ്ടോയ ഹവിസ്സ് . പരിചോരകൻ–

പരിചരിയ്ക്കുന്ന യജമോനൻ.

8. മക്കൾ–പുഷ്പഫലോദികൾ.
9. നദീപ്രവോഹങ്ങൾഅപോംനപോത്തിെ� മഹിമെയ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

10. ഹിരണ്യം=സ്വർണ്ണം. ഹിരണ്യദോതോക്കൾ ദക്ഷിണയോയി സ്വർണ്ണം െകോടുക്കുന്നയജ-

മോനന്മോർ.

11. മറവില്–�മഘങ്ങളുെട. യുവതികൾ–തണ്ണീരുകൾ.
12. വളെര�പ്പരില്–വളെര �ദവന്മോരുെട ഇടയില്.
13. അവയില്–�മഘജലങ്ങളില്. ഗർഭമുണ്ടോക്കുന്നു–തോൻതെന്ന ഗർഭമോയിത്തീരുന്നു.

കുടിയ്ക്കുന്നു–മുലപ്പോലിെന്നോത്ത �മഘജലം നുകരുന്നു. മുകരുന്നു–കിടോവിെന ചുംബി-

യ്ക്കുന്നതു�പോെല. മറ്റഗ്നി–െഭൌമോഗ്നി.

14. നപ്തോവ്=അപോംനപോത്ത്.

15. �ശോഭനനിവോസൻ=നല്ലപോർപ്പിട�ത്തോടുകൂടിയവൻ. ഹവിർദ്ധനന്മോർ–യജമോനന്മോർ.
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സൂക്തം 36.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോദികൾ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, അങ്ങയ്ക്കോയി ഒരുക്കുന്ന �സോമം �ഗോരസങ്ങ�ളോടും ജല�ത്തോടും �ചർ-

ന്നു; ഇതിെന �നതോക്കൾ ആട്ടിൻ�രോമങ്ങൾെകോണ്ടും അമ്മിക്കുഴകൾെകോണ്ടും

അരിച്ചു. സ്വോഹോഹുതവും വഷട്കൃതവുമോയ ഇതു �ഹോതൃയോഗത്തില്നിന്ന്അവി-

ടുന്നു മു�മ്പ കുടിച്ചോലും: അവിടുന്നോണ�ല്ലോ,ഈശ്വരൻ! (1)
യജ്ഞസംയുക്തരും, പുള്ളിമോൻ�പട�ത്തരില് �കറിയവരും, ചുരികയോല്

�ശോഭിയ്ക്കുന്നവരും, ആഭരണപ്രിയന്മോരും, അന്തരിക്ഷ�നതോക്കളുമോയ രദ്രപുത്രന്മോ-

�ര, നിങ്ങൾ ദർഭയിലിരുന്നു �പോതൃയോഗത്തില്നിന്നു �സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (2)
�ശോഭനോഹ്വോനന്മോ�ര, നിങ്ങൾഒന്നിച്ചുതെന്നഞങ്ങളുെടഅടുക്കല്വരുവിൻ,

ദർഭയിലിരിയ്ക്കുവിൻ, വിളയോടുവിൻ! ത്വഷ്ടോ�വ, �ദവന്മോരും �ദവപത്നിമോരുമോകുന്ന

നല്ല ഗണ�ത്തോടുകൂടിയ ഭവോൻഅന്നം ഭുജിച്ചു സംതൃപ്തി പൂണ്ടോലും! (3)
�മധോവിൻ, ഭവോൻ �ദവന്മോെര ഇവിെട െകോണ്ടുവന്നു യജിയ്ക്കുക; �ഹോതോ�വ,

ഇച്ഛ�യോ�ട മൂന്നിടങ്ങളില്ഇരിയ്ക്കുക;ആനീതമോയ �സോമമധുസെകൌതുകംഅഗ്നീ-

ധ്രയോഗത്തില്നിന്നു കുടിയ്ക്കുക; അങ്ങയുെട പങ്കുെകോണ്ടുസംതൃപ്തനോകുക! (4)
മഘവോ�വ, ഇതോ, തിരു�മനിയ്ക്കു ബലം വർദ്ധിപ്പിച്ച �സോമം: ഇതു പ�ണ്ട തൃ-

ൈക്കകൾക്കുെകല്പും മിടുക്കും ഉളവോക്കിയതോണ�ല്ലോ;അങ്ങയ്ക്കോയി പിഴിഞ്ഞുെകോ-

ണ്ടുവന്ന ഇതു ഭവോൻ ബ്രോഹ്മണോച്ഛംസിയോഗത്തില്നിന്നു മതിയോ�വോളം കുടിച്ചോ-

ലും! (5)
തമ്പുരോക്കന്മോ�ര, നിങ്ങളിരുവരും എെ� യോഗത്തില് എഴുന്നള്ളുവിൻ: വിളി

�കൾക്കുവിൻ. �ഹോതോവ് ഇരുന്നുപഴയ ‘ശസ്ത്ര’ങ്ങൾ െചോല്ലുന്നു. ഇതോ, അന്നം തി-

രുമുമ്പില്എത്തിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കന്നു; നിങ്ങൾഈ�സോമമധുപ്രശോസ്തൃയോഗത്തില്നി-

ന്നു പോനംെചയ്തോലും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. അമ്മിക്കുഴകൾെകോണ്ടും–ചതച്ചു്. ആട്ടിൻ�രോമങ്ങൾെകോണ്ട്അരിച്ചു.
2. രുദ്രപുത്രന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ.

3. ത്വഷ്ടോവ് മുതലോയവ�രോട്:
4. അഗ്നി�യോട്: �ഹോതോവ്–�ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കുന്നവൻ.
6. മിത്രോവരുണന്മോ�രോട്:

ഏഴോമധ്യോയം സമോപ്തം.

എട്ടോമധ്യോയം
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മണ്ഡലം 2 അനുവോകം 4
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സൂക്തം 37.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ദ്രവി�ണോദസ്സും അശ്വികളും അഗ്നിയും �ദവത.

ദ്രവി�ണോദ�സ്സ, ഭവോൻ �ഹോതൃയോഗത്തില്നിന്ന്അന്നത്തോല് സന്തുഷ്ടനോ-

യിതൃപ്തിപൂണ്ടോലും: അധ്വര്യുക്ക�ള,അ�ദ്ദഹംപുർണ്ണോഹുതിെയഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു;അ�ദ്ദഹ-

ത്തിന്നു് അതു െകോണ്ടുവരുവിൻ. അതുൈകെക്കോണ്ട്അ�ദ്ദഹം (ഇഷ്ടഫലം) തരും.

ഭവോൻ ഋതുക്ക�ളോടുകൂടി �ഹോതൃയോഗത്തില്നിന്നു �സോമം കുടിച്ചോലും! (1)
ദ്രവി�ണോദ�സ്സ, ഞോൻ ആെര മുമ്പു വിളിച്ചു�വോ, ആ അങ്ങെയത്തെന്ന

ഇ�പ്പോൾ വിളിയ്ക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം ആഹ്വോതവ്യനും ദോതോവും കഴിവുള്ളവനുമോകുന്നു;

അ�ദ്ദഹത്തിന്ന് അധ്വര്യുക്കൾ �സോമമധുെകോണ്ടുവന്നിരിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങ് ഋതുക്ക�ളോ-

ടുകൂടി �പോതൃയോഗത്തില് നിന്നു �സോമം കുടിച്ചോലും! (2)
ദ്രവി�ണോദ�സ്സ, അങ്ങെയ െകോണ്ടുനടക്കുന്ന വോഹനങ്ങൾ തൃപ്തിയടയെട്ട.

വനസ്പ�ത, അങ്ങ് ഉപദ്രവിയ്ക്കോെത ഉറച്ചുനില്ക്കുക. ധർഷക, അങ്ങു വന്നു, മുതിർന്ന്

ഋതുക്ക�ളോടു കൂടി �നഷ്ട്രുയോഗത്തില് നിന്നു �സോമം കടിച്ചോലും! (3)
ആർ �ഹോത്രത്തില്നിന്നു കുടിച്ചു�വോ, ആർ �പോത്രത്തില് നിന്നു മത്തുെകോ-

ണ്ടു�വോ,ആർ �നഷ്ട്രത്തില്നിന്നുഹിതമോയഅന്നം ഭുജിച്ചു�വോ; ഹവിർദ്ദോതോക്കൾ-

ക്കനുകൂലനോയ ആ ദ്രവി�ണോദസ്സ് അരിച്ച മരണനിവോരകമോയ നോലോമെത്തപ്പോ-

ത്രം കുടിച്ചരുളെട്ട! (4)
ഇന്നു നിങ്ങളിരുവെരയും െകോണ്ടു �പോന്ന് ഇവിെട വിടോൻ നിങ്ങളുെട പള്ളി-

�ത്തർ പൂട്ടുവിൻ; വരുവിൻ; ഹവസ്സില് �തൻ പകരുവിൻ; വോജിനീവസുക്ക�ള,

എന്നിട്ടു �സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (5)
അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു ചമത ൈകെക്കോള്ളുക, ആഹുതി ൈകെക്കോള്ളുക, ജന-

ഹിതമോയ ‘ശസ്ത്രം’ ൈകെക്കോള്ളുക, നല്ല സ്തുതി ൈകെക്കോള്ളുക; വ�സോ, ഇച്ഛിയ്ക്കു-

ന്ന ഭവോൻഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന �ദവന്മോെരെയല്ലോം, ഋതു�വോടും എല്ലോവ�രോടും കൂടി, ഹവിസ്സു

കുടിപ്പിച്ചോലും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
1. അതു–�സോമം. ഒടുവിെല വോക്യം പ്രത്യക്ഷവചനം:
2. പ്രത്യക്ഷ–പ�രോക്ഷവചനങ്ങൾ:

3. വനസ്പതി=വനനോഥൻ. മുതിർന്ന്–ഒരുങ്ങി.
4. നോലോമെത്തപ്പോത്രം–നോലോംപോത്രത്തിെല �സോമം.

5. അശ്വിക�ളോട്: വോജിനീവസുക്കൾ–ആളുകെളആഹോരം നല്കി െപോറുപ്പിയ്ക്കുന്നവർ.
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സൂക്തം 38.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടൂപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; സവിതോവ് �ദവത.

ആ ഭോരവോഹിയോയസവിതൃ�ദവൻപ്രസവത്തിന്നനുജ്ഞനല്കോൻപ്രതിദിനം

എഴു�നല്ക്കുന്നു: ഇത�ത്ര, തെ� �ജോലി. അവിടുന്ന് ഇ�പ്പോൾ �സ്തോതോക്കൾക്കുരത്നം

നല്കും; �ശോഭനയജ്ഞന്നു �ക്ഷമവും വരുത്തും! (1)
ആൈകപ്പടം പരന്ന �ദവൻ �ലോകസുഖത്തിന്നോയി ഉദ്ഗമിച്ചു ൈകകൾ നീ-

ട്ടുന്നു: അ�ദ്ദഹത്തിെ� കർമ്മത്തില്, പരിപോവനങ്ങളോയ ജലങ്ങളും ഒഴുകുന്നു;ഈ

വോയുവും അന്തരിക്ഷത്തില് വിഹരിയ്ക്കുന്നു. (2)
�പോകുന്ന സവിതോവു രശ്മിക�ളോടു �വർപിരിയുന്നു; സതതസഞ്ചോരികളുെട-

�പോലും യോത്ര നിർത്തിയ്ക്കുന്നു, ൈവരികെള െചറുക്കോൻ �പോകുന്നവരുെടയും ഗമ-

�നച്ഛഅടക്കിയ്ക്കുന്നു. സവിതോവിെ� �ജോലി കഴിഞ്ഞോല്, രോത്രി വരികയോയി. (3)
വീണ്ടും, ഒരു െനയ്ത്തുകോരി�പോെല (രോത്രി) െവളിച്ചം െനയ്യുന്നു. ധീരൻ�പോ-

ലും സോധ്യമോയ �ജോലി ഇടയ്ക്കുെവച്ചു നിർത്തുന്നു; വീണ്ടും ശയ്യ വിെട്ടഴു�നല്ക്കുന്നു. നിർ-

ത്തലില്ലോത്ത �ദവൻസവിതോവു വരുന്നു; ഋതുക്കെള ചീന്തിെവയ്ക്കുന്നു. (4)
അഗ്നിയുെട വളർന്ന ഗൃഹ്യ�തജസ്സു വിവിധസ്ഥോനങ്ങളിലും എല്ലോ അന്നത്തി-

ലുംസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു;അവെ�അടയോളമോയി സവിതോവിനോല്അയയ്ക്കെപ്പട്ടപ്രഥ-

മഭോഗം അമ്മ മകന്നോയി െവയ്ക്കുന്നു! (5)
ജയത്തിന്നോയി പുറെപ്പട്ടവൻ തിരിച്ചു�പോരുന്നു; സകലജംഗമങ്ങളുെടയും ഗൃ-

ഹത്തില് കോമൻആവിർഭവിയ്ക്കുന്നു. െതോഴിലോളി പകുതി െചയ്ത �വല നിർത്തി, മട-

ങ്ങുന്നു. ദിവ്യനോയ സവിതോവിെ� പണിത്തരമോണിത് ! മൂക്കുകൾ�പോെലഞങ്ങളു-

െട �ദഹെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ; െചവികൾ �പോെലഞങ്ങൾക്കുസുശ്രവണരോകുവിൻ!

(6)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ, ൈകകൾ�പോെല ഞങ്ങൾക്കു ത്രോണിയുണ്ടോക്കുവിൻ;

വോനൂഴികൾ�പോെലഞങ്ങൾക്കുെവള്ളംകിട്ടിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുളളഈസ്തു-

തികൾക്കു, കത്തിയ്ക്കു ചോണഎന്ന�പോെല മൂർച്ച വരുത്തുവിൻ! (7)
അശ്വിക�ള, ഇങ്ങെനനിങ്ങെളവളർത്തുന്നമന്ത്രവും �സ്തോത്രവുംഗൃത്സമദന്മോർ

നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; �നതോക്കളോയ നിങ്ങൾഇവയില്പ്രീതിപൂണ്ടുവന്നു�ചർന്നോലും!

ഞങ്ങൾ നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി യോഗത്തില്സ്തുതിയ്ക്കോം. (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. ഭോരവോഹി–ഭുവനഭോരം വഹിയ്ക്കുന്നവൻ. പ്രസവം=സന്തത്യുല്പോദനം. ഇതു്–

�ലോകത്തില്സന്തത്യുല്പോദനം നടത്തിയ്ക്കല്. എഴു�നല്ക്കുന്നു–ഒരുങ്ങുന്നു.

4. വീണ്ടും–ത�ലന്നോളെത്ത�പ്പോ�ല, നിർത്തുന്നു–ൈവകു�ന്നരം പണി നിർത്തുമ�ല്ലോ.

വീണ്ടും–പുലർകോലത്ത്. ശയ്യ വിെട്ടഴു�നല്ക്കുന്നു–ഉറക്കമുണർന്നു �വല തുടരുന്നു.

സവിതോവു വരുന്നു–സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കുന്നു. ചീന്തിെവയ്ക്കുന്നു–�വർതിരിയ്ക്കുന്നു.

5. പ്രഥമഭോഗം–അഗ്നി�ഹോത്രം. അമ്മ–ഉഷസ്സ്. മകൻ–അഗ്നി.
6. സ്തനങ്ങൾ–അമ്മയുെട മുലകൾ. മൂക്കുകൾ�പോെല–നോസോരന്ധ്രങ്ങൾ ശ്വോ�സോച്ഛ ്വോ-

സങ്ങൾെകോെണ്ടന്ന�പോെല.

7. ൈകകൾ�പോെല–ൈകകളോണ�ല്ലോ, �ജോലിെചയ്യുക.
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സൂക്തം 40.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; �സോമനം പൂഷോവും അദിതിയും �ദവത.

�സോമോപൂഷോക്ക�ള, നിങ്ങൾ ധനെത്ത ഉല്പോദിപ്പിച്ചു, �ദ്യോവിെന ഉല്പോദി-

പ്പിച്ചു, ഭൂവിെന ഉല്പോദിപ്പിച്ചു; ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്നനിങ്ങെള �ദവന്മോർസമസ്തജ-

ഗദ്രക്ഷകരുംഅമൃതപ്രദരുമോക്കിെവച്ചു. (1)
ഈ �ദവന്മോർ ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്ന �സവിതരോയി. െകോള്ളരുതോത്ത തമ-

സ്സിെന ഇവർ കഴിച്ചുമൂടുന്നു. ഈ �സോമോപൂഷോക്ക�ളോെടോന്നിച്ച�ത്ര, ഇന്ദ്രൻ തരു-

ണികളോയൈപക്കളുെട അകിട്ടില് പക്വമോയ പോല് ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. (2)
വൃഷോക്കളോയ �സോമോപൂഷോക്ക�ള, �ലോകെത്ത അളക്കുന്നതും, ആർക്കും

അളന്നുകൂടോത്തതും, ഏഴു ചക്രവും അഞ്ചു കടിഞോണുമുള്ളതും, നീെള ചുററിനടക്കു-

ന്നതും, മനസ്സുെകോണ്ടുപൂട്ടുന്നതുമോയആപളളി�ത്തർ നിങ്ങൾ ഇ�ങ്ങോട്ടു െതളിച്ചോ-

ലും! (3)
ഒരോൾ ഉയർന്നവോനത്തും, മററോൾ ഭൂമ്യന്തരിക്ഷങ്ങളിലും പോർപ്പുറപ്പിച്ചു;അവ-

ർ ഞങ്ങൾക്കനുഭവിപ്പോൻ, ബഹുവ�രണ്യവും ബഹുയശസ്കവുമോയ ‘ധന�പോഷം’

ഞങ്ങൾക്കുതന്നരുളെട്ട! (4)
ഒരോൾ ഉലെകല്ലോം ഉല്പോദിപ്പിച്ചു; മോറ്റൾ എല്ലോററിെനയും �നോക്കിെക്കോണ്ടു

വന്നണയുന്നു. അങ്ങെനയുള്ള �സോമോപൂഷോക്ക�ള, നിങ്ങൾ എെ� കർമ്മെത്ത

രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങളുെട തുണയോല്ഞങ്ങൾപറ്റലർപ്പടകെളെയല്ലോം െവല്ലുമോറോ-

കണം! (5)
വിശ്വപ്രീതിദനോയ പൂഷോവു കർമ്മം പൂർത്തിെപ്പടുത്തെട്ട; ധ�നശനോയ �സോ-

മൻ ധനം തരെട്ട;ആനുകൂല്യം വിടോത്തഅദിതി�ദവി രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! ഞങ്ങൾനല്ല

വീരന്മോ�രോടുകൂടി യോഗത്തില്സ്തുതിയ്ക്കോം. (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
1. അമൃതം–മരണമില്ലോയ്കു.
2. �സവിതരോയി–സർവ�ദവന്മോരോലും.
4. ഒരോൾ–പൂഷോവ്, സൂര്യൻ. മററോൾ–�സോമൻ; ഭൂമിയില് ഓഷധിരൂപനോയും അന്തരി-
ക്ഷത്തില് ചന്ദ്രരൂപനോയും. ധന�പോഷം–പശുക്കളോകുന്ന ധനം.

5. ഒരോൾ–�സോമൻ. മററോൾ–പൂഷോവ്, സൂര്യൻ.
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സൂക്തം 41.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സ്; വോയ്വിന്ദ്രോദികൾ

�ദവതകൾ.

വോ�യോ, ഭവോന്നോയിരമുണ്ട�ല്ലോ �തര;–തിെലോക്കയും

ആ നിയുത്തുക്കെളപ്പൂട്ടി വരു, �സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ! (1)

വോ�യോ, വരൂ, നിയുത്ത്വോനോയ്: മിന്നും �സോമം ഭവോന്നിതോ,

െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; �പോകോറുണ്ട�ല്ലോ, �സോമിഗൃ�ഹ ഭവോൻ. (2)

പിഴിയുന്നവെ�, യജമോനെ� ഗൃഹത്തില്.

വോയ്വിന്ദ്ര�ര, നിയുത്ത്വോന്മോർ നിങ്ങൾ �നതോക്കൾസോമ്പ്രതം

വെന്നത്തുവിൻ; പോല് പകർന്ന മിന്നും �സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (3)

സത്യവർദ്ധന�ര, നിങ്ങൾക്കിതോ, വരുണമിത്ര�ര,

�സോമം പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു; �കൾപ്പിനിെങ്ങെ�യീ വിളി! (4)

ആയിരം തുണുകെളഴുംസ്ഥി�രോത്തമസഭോന്ത�ര

ഇരുന്നരുളു�വോര�ല്ലോ, സ്നിഗ്ദ്ധരത്തിരു�മനിമോർ! (5)

െനയ്യുണ്ണു�വോരോമദിതിപുത്രരച്ചക്രവർത്തികൾ

�ചരുന്നു, �നരുള്ളവനില്ദ്ധനങ്ങളുെട നോയകർ. (6)

നോസത്യരോമശ്വിക�ള, പോഞ്ഞു മോർഗ്ഗത്തിലൂട�വ

വരുവിൻ, �സോമപോനത്തിന്ന,ശ്വ�ഗോലോഭകോരരോയ്! (7)

അകല�ത്തോസമീപ�ത്തോ രിപുവോെമോരു ദുർന്നരൻ

തട്ടിപ്പറിയ്ക്കോത്തധനം തരുവിൻ, വൃഷ്ടവിത്ത�ര! (8)

ആനിങ്ങൾ െകോണ്ടുവരുവിനശ്വിമോ�ര, സ്തവോർഹ�ര,

ഞങ്ങൾക്കു മുതലുണ്ടോകോൻ നോനോരൂപപശുക്കെള! (9)

ഇന്ദ്രൻ വീഴ്ത്തെട്ട, വ�ന്നല്ക്കും വമ്പിച്ച ഭയകോരിെയ:

അ�ക്ഷോഭ്യന�ല്ലോ, വിശ്വെത്തത്തൃക്കണ്പോർത്തീടു�വോനവൻ! (10)

ഇന്ദ്രെനങ്കില്സ്സുഖം നല്കും, ഞങ്ങൾക്കു: പുനെരങ്ങളില്

പി�മ്പ വന്നണയോ, പോപം; നന്മഞങ്ങൾക്കു മുന്നിലോം! (11)

ശരിയോയ്ക്കോണു�വോനിന്ദ്രെനല്ലോദ്ദിക്കിങ്കല്നിന്നു�മ

കല്പി�ച്ചകെട്ടയഭയം, വി�രോധികെള െവല്ലു�വോൻ! (12)

വെന്നത്തുവിൻ �ദവക�ള; �കൾപ്പിെന,ന്നുെടയീ വിളി;

ഇതോ, വിരിച്ച ദർഭപ്പുല്ലി,ങ്ങിരിയ്ക്കുവി�നവരും! (13)

ഇതോ, നിങ്ങൾക്കു െകോടുതോം മധുരം ശുന�ഹോത്രരില്:

കോമ്യം മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുമിതു നിങ്ങൾ കുടിയ്ക്കുവിൻ! (14)

ഇന്ദ്രൻ മുമ്പോകിയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങ�ളവരും

പൂഷോദ്യരോം �ദവക�ള, െചവിെക്കോള്ളുവിെനൻവിളി! (15)

മോതൃ�ശ്ര�ഷ്ഠ, നദീ�ശ്ര�ഷ്ഠ, �ദവി�ശ്ര�ഷ്ഠ, സരസ്വതി,
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കഷ്ടിക്കോർഞങ്ങൾ;ഞങ്ങൾക്കങ്ങ�മ്മ, പുഷ്ടി ത�രണ�മ! (16)

അന്നെമോട്ടുക്കു നിൻപക്കല�ല്ലോ, �ദവി, സരസ്വതി:

ശുന�ഹോത്രരില് മ�ത്തല്ക്ക; നല്കുെകങ്ങൾക്കുകുഞ്ഞിെന! (17)

�ദവപ്രിയം ഗൃത്സമദരീ �ഹോമിച്ച ഹവിസ്സു നീ

ൈകെക്കോൾക, മോന്യം സജ�ല, സംഭൃതോ�ന്ന, സരസ്വതി! (18)

വര�ട്ട, യജ്ഞസുഖദമോരോമിരുവർ: നിങ്ങളില്

ഞങ്ങളർത്ഥിപ്പു, ഹവ്യങ്ങൾ െകോണ്ടു�പോമഗ്നിതങ്കലും! (19)

വിണ്ണില്െച്ചല്ലും ഫലദമോമീ ഞങ്ങളുെടയധ്വരം

�ദവന്മോരിലണയ്ക്കെട്ട,ദ്യോവോപൃത്ഥ്വികൾസോമ്പ്രതം! (20)

കനിവുറ്റവ�ര, യജ്ഞ�യോഗ്യർ �ദവകൾസോമ്പ്രതം

നില്ക്കെട്ട നിങ്ങൾതൻ ചോരത്തി,ങ്ങു �സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ! (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
1. നിയുത്തുക്കൾ–വോയുവിെ�അശ്വങ്ങൾ.

2. നിയുത്ത്വോനോയ്=നിയുത്തുക്ക�ളോടുകൂടി. �സോമിഗൃ�ഹ–�സോമം പിഴിയുന്നവൻെറ,

യജമോനൻെറ ഗൃഹത്തില്.

5. സ്ഥി�രോത്തമസഭോന്ത�ര=ശോശ്വതവും ഉല്കൃഷ്ടവുമോയ സഭോസ്ഥോനത്തു്. സ്നിഗ്ദ്ധർ=

സ�സ്നഹർ.

7. അശ്വ�ഗോലോഭകോരർ=അശ്വങ്ങളുെടയും �ഗോക്കുളുെടയും ലോഭം (ലബ്ധി) ഉണ്ടോക്കുന്ന-
വർ; ഞങ്ങൾക്ക്അശ്വങ്ങെളയും �ഗോക്കെളയും കിട്ടിയ്ക്കോൻ.

8. വൃഷ്ടവിത്തർ=ധനവർഷികൾ.

9. സ്തവോർഹർ=സ്തൃത്യർ.
11. ഇന്ദ്രെനങ്കില്–അ�ദ്ദഹം ഇന്ദ്രനോെണങ്കില് ഞങ്ങൾക്കു സുഖം നല്കും; നല്കോഞ്ഞോല്

ഇന്ദ്രനല്ല!

14. മധുരം–�സോമരസം. ശുന�ഹോത്രരില്–ഗൃത്സമദന്മോരുെട പക്കല്.

17. ശുന�ഹോത്രരില്–ഗൃത്സമദന്മോരുെട ഇടയില് �സോമം കുടിച്ചു മദം െകോണ്ടോലും.

18. സജ�ല=ജലസഹി�ത. സംഭൃതോ�ന്ന=അന്നംസംഭരിച്ചവ�ള.
19. ഇരുവർ–ദ്യോവോവൃഥിവികൾ. നിങ്ങളില് എന്നു തുടങ്ങുന്ന വോക്യം പ്രത്യക്ഷകഥനം:

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലും ഹവിസ്സുകൾ െകോണ്ടു�പോകുന്നഅഗ്നിയിങ്കലും അർത്ഥിപ്പു–നന്മ

ത�രണ�മ എന്നുപ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.

21. കനിവുറ്റവ�ര–ദയയുള്ള ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള.
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സൂക്തം 42.

ഗൃത്സമദൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; കപിഞ്ജലരൂപനോയ ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

വീണ്ടും വീണ്ടും ശബ്ദിച്ചു ഭോവിെയ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഇവൻ, തുഴക്കോരൻ �തോണി-

െയ എന്ന�പോെല വോക്കിെന പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ശകു�ന, നീ സുമംഗലനോവുക:

നിനക്കു് ഒരിടത്തും ഒരുപദ്രവവും �നരിടരുത്. (1)
നിെന്നപരു�ന്തോ ഗരുഡ�നോ െകോത്തരുതു് ; അെമ്പയ്യുന്നവീരൻനിങ്കല്വര-

രുതു്. നീ െതക്കുഭോഗത്തുവീണ്ടും വീണ്ടും ശബ്ദിച്ചുസുമംഗലനോയി, ഞങ്ങൾക്കിവിെട

നന്മസൂചിപ്പിയ്ക്കുക! (2)
ശകുന്ത�മ, നീ സുമംഗലനോയി നന്മ സൂചിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു ഗൃഹത്തിെ� െത-

ക്കുവശത്തു ശബ്ദിയ്ക്കുക: കക്കുന്നവ�നോ പഴിയ്ക്കുന്നവ�നോ ഞങ്ങെള കിഴടക്കരുത് !

ഞങ്ങൾ നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി യോഗത്തില്സ്തുതിയ്ക്കോം. (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. ഇവൻ കപിഞ്ജലപക്ഷി. ശക�ന=�ഹ പക്ഷിൻ. �വഴോമ്പ�ലോ, പിതോരിപ്പു�ള്ളോ

അ�ത്ര, കപിഞ്ജലം.

3. ശകുന്തം=പക്ഷി.
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സൂക്തം 43.

ഗൃത്സമദൻഋഷി; ജഗതിയുംഅതിശക്വരിയുംഛന്ദസ്സ്; കപിഞ്ജലരുപിയോയഇന്ദ്രൻ

�ദവത.

പക്ഷികൾ കോലം�തോറും അന്നം സൂചിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു, �സ്തോതോക്കൾ�പോെല

വലംെവച്ചു ശബ്ദിയ്ക്കെട്ട: അവ, സോമഗർ ഗോയത്രവും ൈത്രഷ്ടുഭവുെമന്ന�പോെല,

ഇരുെമോഴികൾ പോടും–രസിപ്പിയ്ക്കും. (1)
ശകു�ന, നീ, ഉദ്ഗോതോവു സോമെമനന്ന�പോെല പോടുന്നു; നീ, സവനങ്ങളി-

ല്ബ്രോഹ്മണോച്ഛംസി�പോെല ശംസിയ്ക്കുന്നു; നീ, ഒരു യുവോശ്വം െപണ്കുതിരകളില്

െചന്നിെട്ടന്ന�പോെല ശബ്ദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കുസർവത്ര നന്മസൂചിപ്പിക്കുക! (2)
ശക�ന, നീ ശബ്ദിച്ചു നന്മ സൂചിപ്പിയ്ക്കുക; മിണ്ടോതിരുന്നോലും, ഞങ്ങളുെട

നല്ല മനസ്സറിയുക. നീ �മ�ല്പോട്ടു പറക്കു�മ്പോൾ കർക്കരി�പോെല ശബ്ദിയ്ക്കുമ�ല്ലോ!

ഞങ്ങൾ നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി യോഗത്തില്സ്തുതിയ്ക്കോം. (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
1. അന്നം–അന്നലബ്ധി. പക്ഷികൾ വലംെവച്ചു പോടുന്നതു ശുഭമ�ത്ര. സോമഗർ–

സോമ�വദികൾ. ഗോയത്രവുംൈത്രഷ്ടഭവും–ഗോയത്രീ–ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സൂക്തങ്ങൾ. ഇരു-

െമോഴികൾ–ഗോനവും രോഗവും. രസിപ്പിയ്ക്കും–�ശ്രോതോക്കെള.

2. ശംസിയ്ക്കുന്നു–‘ശസ്ത്രം’ െചോല്ലുന്നു.
3. കർക്കരി–ഒരുതരം വോദ്യം; വീണ (?)

രണ്ടോം മണ്ഡലം സമോപ്തം.
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എട്ടോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 3 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 1.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, അങ്ങു് എെന്ന യജ്ഞത്തില് യജിപ്പോൻ �സോമെമടുപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ;

എനിയ്ക്കു ബലം തരോനിച്ഛിച്ചോലും! �ദവന്മോെരക്കുറിച്ച്, ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന ഞോൻ അമ്മി-

ക്കുഴെയടുത്തുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു �ദഹത്തില് വോണരുളുക! (1)
ഞങ്ങൾയോഗം �കമമോയി നടത്തോം: വോക്കു വർദ്ധിയ്ക്കെട്ട! അഗ്നിെയ (ഇവർ)

ചമതെകോണ്ടും ഹവിസ്സുെകോണ്ടും പരിചരിയ്ക്കും; �ദവകളോല് അറിവുപ�ദശിയ്ക്കെപ്പട്ട

കവികൾ വളർന്നസ്തുത്യെനക്കുറിച്ചു പോടോനും തുടങ്ങുന്നു. (2)
�മധോവിയും വിശുദ്ധബലനും ജോത്യോ സുബന്ധുവുമോയ യോെതോരോൾ �ദ്യോവി-

ന്നും ഭൂവിന്നും സുഖം വരുത്തി�യോ; ആ ദർശനീയനോയഅഗ്നിെയ നദീജലത്തിന്നു-

ള്ളില�ത്ര, �ദവകൾ കർമ്മത്തിന്നു കെണ്ടത്തിയത്. (3)
സുഭഗനോയി, ശുഭ്രനോയി, ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന മഹിമയോല് വിളങ്ങിയ

അഗ്നിെയ ഏഴു മഹതികൾ, പിറന്ന കുട്ടിെയ െപണ്കുതിരകൾ�പോെല സമീപിച്ചു,

വളർത്തി�പ്പോന്നു; �ദവകൾഅഗ്നിെയ പിറപ്പില്ത്ത�ന്ന ദീപ്തരൂപനുമോക്കി. (4)
അവിടുന്നു സ്വച്ഛങ്ങളും സ്തൃത്യങ്ങളും പോവനങ്ങളുമോയ അംഗങ്ങൾെകോണ്ട്

അന്തരിക്ഷത്തില് വ്യോപിയ്ക്കുന്നു; കർമ്മിെയ വിശുദ്ധനോക്കുന്നു; �തജസ്സുടുത്തു, കർ-

മ്മികൾക്ക്അന്നവും കുറവില്ലോത്ത വമ്പിച്ച സമ്പത്തുമുണ്ടോക്കുന്നു! (5)
അവിടുന്ന് ആഹോരവും അല്ലലുമില്ലോത്ത, വസ്ത്രം �വണ്ടോത്ത, നഗ്നതയില്ലോത്ത

അന്തരിക്ഷപുത്രിമോെര സർവത്രപ്രോപിച്ചു; നിത്യയുവതികളും ഒ�ര ഇടത്തു വസിയ്ക്കു-

ന്നവരുമോയആസപ്തനദികൾഈഏകെന ഗർഭത്തില് ധരിച്ചു. (6)
അ�ദ്ദഹത്തിെ�വിവിധരശ്മികൾഅന്തരിക്ഷത്തില്കുന്നുകൂടി, പരന്നുനീെരോ-

ഴുക്കില് നിലെക്കോണ്ടു; നിറയുന്നജലങ്ങൾഅ�ദ്ദഹെത്തസ�ന്തോഷിപ്പിച്ചു;ആ ദർ-

ശനീയെ�അമ്മമോരോണ്; വിളങ്ങുന്ന രണ്ടു മഹതികൾ! (7)
ബലത്തിെ� മക�ന, ഭവോൻ സ്വച്ഛങ്ങളും �വഗികളുമോയ അംഗങ്ങളോല് തിള-

ങ്ങുന്നു. വൃഷോവ്എവിെട സ്തുതിയോല് വളരുന്നു�വോ, അവിെട �തനും െനയ്യും െപോ-

ഴിയുകയോയി! (8)
അവിെടയ്ക്കുസ്വയ�മഅറിയോംഅച്ഛെ�അകിട്;അതില്നിന്നുപോലുംവോക്കും

തോൻ കറന്നു. നന്മ വരുത്തുന ചങ്ങോതിക�ളോടും അന്തരിക്ഷപുത്രിമോ�രോടുംകൂടി ഗു-

ഹയില്സ്ഥിതിെചയ്തഅ�ദ്ദഹെത്തഗുഹയിലുള്ളആരും സമീപിച്ചില്ല! (9)
അവിടുന്ന് അച്ഛെ�യും സ്രഷ്ടോവിെ�യും ഗർഭെത്ത ഭരിച്ചു �പോരുന്നു; പുഷ്ടി-

െപ്പട്ടവെയ ഒറ്റയ്ക്കു ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു. സപത്നിമോരിരുവർക്കും ഒ�ര ബന്ധുവോണ്, ഈ വൃ-

ഷോവോയ ശുചി;ഈ മനുഷ്യഹിതകെള ഭവോൻസംരക്ഷിച്ചോലും! (10)
അഗ്നി ഇടുക്കമില്ലോത്തപരപ്പില് വളരുന്നു: അന്നപ്രദങ്ങളോയ ഭൂരിസലിലങ്ങ-

ളോല് വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നവനോണ�ല്ലോ, ഈ മഹോൻ. ആ അഗ്നി ജ�ലോല്പത്തി-

സ്ഥോനത്തു, �സോദരിമോരോയ നദികൾക്കു �വണ്ടുന്ന െവള്ളത്തില്, മനസ്സടക്കി

പള്ളിെകോള്ളുന്നു! (11)
ജനയിതോവ്, ജലതതിയുെട ഗർഭശിശു, മികച്ച �നതോവ്, മഹോൻ, ധർ-

ഷകൻ, അടരില് െപരുംപടെയ ഭരിയ്ക്കുന്നവൻ, ദർശനീയൻ, ദീപ്ത�തജസ്കൻ–

ഇങ്ങെനയുള്ളഅഗ്നി �സോമം പിഴിയുന്നവന്നു െവള്ളമുണ്ടോക്കിെക്കോടുക്കുന്നു! (12)
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സുഭഗയോയഅരണിജലതതിയുെടയുംഓഷധികളുെടയും ഗർഭശിശുവും വിവി-

ധരൂപനുമോയ യോെതോരു ദർശനീയെന പ്രസവിച്ചു�വോ; ആ സ്തുത്യനോയി വളർന്ന

അഗ്നിെയ, ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന, �ദവകൾവോഴ്ത്തിെക്കോണ്ട്ഉപഗമിയ്ക്കുകയും പരിച-

രിയ്ക്കുകയും െചയ്തു! (13)
അറ്റമില്ലോത്ത കടലിൻനടുവില് തണ്ണീരിെന കറക്കുന്നവയും, മിന്നലുകൾ�പോ-

െല തിളങ്ങുന്നവയുമോയ വമ്പിച്ച രശ്മികൾ, ഗുഹയിെലന്ന�പോെല സ്വസ്ഥോനത്തു

വളർന്നു ദീപ്ത�തജസ്കനോയഅഗ്നി�യോടു �ചർന്നുനില്ക്കുന്നു! (14)
യജിയ്ക്കുന്നഞോൻ ഹവിസ്സർപ്പിച്ച്അങ്ങ�യോടു യോചിയ്ക്കുന്നു–സഖ്യവും സന്മന-

സ്സുംതു�ലോംഇച്ഛ�യോ�ടയോചിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങു�ദവന്മോ�രോടുകൂടി �സ്തോതോവിന്നുരക്ഷ-

യരുളിയോലും; പിടിച്ചുനിർത്തെപ്പ�ടണ്ടുന്ന �തജസ്സുകൾെകോണ്ടുഞങ്ങെളയും പരി-

പോലിച്ചോലും! (15)
അ�ഗ്ന, �ന�ര െകോണ്ടുനടക്കുന്നവ�ന,അങ്ങെയസമീപിച്ചു, നല്ലെതല്ലോം െച-

യ്തു, ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തു�ലോം വീര്യമുള്ള അന്നംെകോണ്ടു, �ദവപൂജോരഹി-

തരോയ �ദ്രോഹികെളഅമർത്തുമോറോകണം! (16)
അ�ഗ്ന,സ്തുത്യനോയ ഭവോൻസർവത്ര �ദവന്മോരുെടഅടയോളമോയി വർത്തിയ്ക്കു-

ന്നു; �സ്തോത്രെമല്ലോം അറിയുന്ന ഭവോൻ മനുഷ്യെര ഗൃഹങ്ങളില് സുഖിപ്പിയ്ക്കുന്നു; കർ-

മ്മോനന്തരം �തരില്�ക്കറി �ദവന്മോെര അനുഗമിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. (17)
മരണരഹിതനോയയോെതോരു രോജോവുയജ്ഞങ്ങൾനിർവഹിച്ചു െകോണ്ടുമനു-

ഷ്യരുെട ഗൃഹത്തില് വോണരുളുന്നു�വോ; �സ്തോത്രെമല്ലോം അറിയുനആഅഗ്നി െന-

യ്യുണ്ടുതടിച്ചുരുണ്ടു മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു! (18)
സഞ്ചോരതല്പരനും മഹോനുമോയ ഭവോൻ നല്ല സഖ്യങ്ങ�ളോടും വലിയ രക്ഷ-

ക�ളോടുംകൂടി ഞങ്ങളുെട അടുക്കല് എഴുന്നള്ളിയോലും; ഞങ്ങൾക്കു പീഡകൾ കട-

ക്കോൻ, നല്ല വോക്കും യശസ്സും �ചർന്ന �സവനീയമോയ വളെരദ്ധനം ഞങ്ങൾക്കു

കല്പിച്ചുതന്നോലും! (19)
അ�ഗ്ന, പുരോതനനോയ നിന്തിരുവടിെയക്കുറിച്ചു ഞോൻ ഇങ്ങെന സനോതന-

ങ്ങളോയ നവീന�സ്തോത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു. യോെതോരു ജോത�വദസ്സു മനുഷ്യനില് മനു-

ഷ്യനില് െവയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ,ആവൃഷോവിന്നോയിഈസവനങ്ങൾഅനുഷ്ഠിച്ചു. (20)
മനുഷ്യനില് മനുഷ്യനില് െവയ്ക്കെപ്പട്ട യോെതോരു ജോത�വദസ്സു വിശ്വോമിത്രന്മോ-

രോല്അനവരതം ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ;ആയജ്ഞോർഹെ� ഭദ്രമോയനന്മന-

സ്സുസ്വച്ഛഹൃദയരോയഞങ്ങളില് പതിയില്ല�യോ! (21)
ബലവോനും �ശോഭനകർമ്മോവുമോയ അ�ഗ്ന, ഒലിെക്കോള്ളുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങ-

ളുെട ഈ യോഗം �ദവന്മോരില് എത്തിച്ചോലും; �ഹോതോ�വ, മഹത്തോയ അന്നം

ഞങ്ങൾക്കുകല്പിച്ചുതന്നോലും; മഹത്തോയ ധനവും നല്കിയോലും! (22)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് കർമ്മ�മറിയ �ഗോപ്രദോത്രിയോയ ഭൂമിെയ �സ്തോതോവിന്ന്

എെന്നയ്ക്കുമോയി കിട്ടിച്ചോലും; ഞങ്ങൾക്കു മകനും അവെ� മകനും ജനിയ്ക്കുമോറോക-

ണം; അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെടആനന്മനസ്സുഞങ്ങളിെലത്തെട്ട! (23)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന–ഉ�ന്മഷദീപ്തനോയ. �ദഹത്തില്വോണരുളുക–എെ�ശരീരം രക്ഷിച്ചോ-

ലും.
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2. വോക്കു്–സ്തുതി. കവികൾ–�സ്തോതോക്കൾ.
4. ഏഴു മഹതികൾ–സപ്തനദികൾ.
5. അംഗങ്ങൾ–ജ്വോലകൾ. കുറവില്ലോത്ത–പരിപൂർണ്ണമോയ.

6. അന്തരിപുത്രിമോർ–നദികൾ. നഗ്നതയില്ലോത്ത–ജലംതെന്ന, അവരുെട വസ്ത്രം

7. രണ്ടു മഹതികൾ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.

8. വൃഷോവ് എന്നോദിയോയ വോക്യം പ�രോക്ഷം: �തനും െനയ്യും–മധുരവും ബലകരവുമോയ
ജലം.

9. അച്ഛെ� അകിട്–അന്തരിക്ഷത്തിെ� ജലപ്ര�ദശം. പോല്–ജലം. വോക്കു്–ശബ്ദം.

ചങ്ങോതിമോർ–വോയുക്കൾ. ഗുഹയില്–അടിത്തട്ടില്. സമീപിച്ചില്ല–സമീപിപ്പോൻ

ആളോയില്ല.

10. ഗർഭം–ഓഷധ്യോദി. പുഷ്ടിെപ്പട്ടവ–സസ്യങ്ങൾ. സപത്നിമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.
ഈ മനുഷ്യഹിതകെള–ദ്യോവോപൃഥിവികെള.

13. ഉപഗമിയ്ക്കുക–സമീപിയ്ക്കുക.
14. സ്വസ്ഥോനം–അന്തരിക്ഷം.

15. പിടിച്ചുനിർത്തെപ്പ�ടണ്ടുന്ന–ഊക്കില്പ്പടരുന്ന.

16. �ദ്രോഹികെളഅമർത്തോൻ�പോന്ന വീര്യ�മറിയ അന്നംഅങ്ങുഞങ്ങൾക്കുതരണം.

18. പ�രോക്ഷവചനം:
19. നല്ല വോക്കും യശസ്സും �ചർന്ന–ധനമുണ്ടോയോല് വോഗ്മിത്വവും കീർത്തിയും സോധിയ്ക്കോമ-

�ല്ലോ.

20. രണ്ടോംവോക്യംമുതല് പ�രോക്ഷം: െവയ്ക്കെപ്പടുന്നു–യോഗത്തിന്നുസ്ഥോപിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.

21. വിശ്വോമിത്രന്മോർ–ആത്മനി ബഹുവചനം. പതിയില്ല�യോ–പതി�യണ�മ എന്നോശ-
യം.
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സൂക്തം 2.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ൈവശ്വോനരൻ �ദവത. (കോകളി)

അംബു വളർത്തുന്നൈവശ്വോനരോഗ്നിയ്ക്കു

നിർമ്മിയ്ക്ക, തൂെനയ്യു�പോെലോരു ഗീതി നോം:

ആയിരു�ഹോതോെവ, െവെണ്മഴു �തരിെന-

�പ്പോ�ല പുതുക്കുന്നു, മർത്ത്യരൃത്വിക്കുകൾ. (1)

വോനൂഴികളോകുമമ്മമോർക്കീ,ഡ്യന-

സ്സൂനു പിറപ്പോല് പ്രകോശം വരുത്തിനോൻ;

മർത്ത്യർക്കതിഥി, ഹവിർവോഹന,ന്നദൻ,

ദുർദ്ധർഷന,ഗ്നി വിഭോവസു, നിർജ്ജരൻ! (2)

തോരെകൌജസ്സോല് ക്രതുവില്ജ്ജനിപ്പിച്ചു,

ഭൂരിവിജ്ഞോനരോം �ദവകളഗ്നിെയ;

�ചോറിനോയ്വോഴ്ത്തുവൻ, വോജിെയെയന്ന�പോ-

ലോ രോജമോന�തജസ്സോം മഹോെനഞോൻ. (3)

ഞങ്ങൾ ഭജിയ്ക്കുന്നു, നോണം െകടുത്തോത്ത

മംഗളകോമ്യമോമന്നം ലഭിയ്ക്കുവോൻ,

സ്തുത്യൻ, ഭൃഗുക്കൾക്കഭീഷ്ടദൻ, തല്പര-

നൂ,ദ്ദിവ്യ�തജസ്സു,രുപ്രജ്ഞനഗ്നിെയ. (4)

സ്രുെക്കടുത്തോളുകൾ ദർഭ വിരിച്ചിങ്ങു

സല്ക്കരിയ്ക്കുന്നൂ, സു�ഖച്ഛയോലഗ്നിെയ,

ദത്തോന്നെന,സ്സർവ�ദ�വഷ്ടെന, ക്രതു-

കൃത്യനിർവോഹിെയ,ദ്ദീപ്തെന, രുദ്രെന. (5)

പോവ�കോ�ദ്യോത, �ഹോതോ�വ, കുശപ്പുല്ല

നോല്വശത്തും വിരിച്ചധ്വരകർമ്മികൾ

�സവനസക്തരോയ്പ്രോപ്യമോം നിൻഗൃ�ഹ

�മവുന്നിത�ഗ്ന; ധനം നല്കി,വർക്കു നീ! (6)

വോനൂഴിയന്തരിക്ഷങ്ങെളങ്ങും നിറ-

�ച്ചോെനപ്പിറപ്പി�ലൈകെക്കോണ്ടുകർമ്മികൾ;

ദത്തോന്നനക്കവി െകോണ്ടു�പോകെപ്പടു,-

മധ്വ�ര വോജി�പോലോഹോരകോമരോല്. (7)

വന്മഖം കണ്ട �നതോവു, ഗൃ�ഹോചിതൻ

െച�മ്മ പു�രോഹിതനോയി, വോ�നോർെക്കവൻ;

പൂജിപ്പി,നോ ഹവി�സ്സകും സുയജ്ഞെന;-

�സ്സവിപ്പിനഗ്നിെയ,ജജോത�വദസ്സിെന! (8)

അസ്സഞ്ചരിഷ്ണുവിന്ന,ഗ്യനോമഗ്നിയ്ക്കു

െവച്ചൂ, െകോതിച്ചുമ്പർ മൂന്നു ചമതകൾ:

മർത്ത്യ�ഭോഗത്തിെന്നടുത്തോരതിെലോന്നു;
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മറ്റവ രണ്ടുമടുത്ത �ലോകത്തിനും. (9)

അർൈത്ഥഷികൾ കവിയോമിപ്ര�ജശെന-

ക്കത്തിജ്ജ്വലിപ്പിപ്പു, കത്തിെയ�പ്പോല�വ;

ആയവൻ മീെതയും തോെഴയും വ്യോപിച്ചു

പോയുന്നു; പോരിതില്ഗ്ഗർഭഭൂതനവൻ! (10)

വോയ്ക്കുന്നു ജോതനോയ്നോ�നോദരങ്ങളി-

ലോ,ർക്കുന്ന �കസരി�പോെലയോ വർഷകൻ;

മൃത്യുഹീനൻ, പൃഥുദീപ്തി, ൈവശ്വോനരൻ

ദത്തഹവ്യന്നു നല്സമ്പത്തുനല്കു�മ! (11)

�സ്തോതൃനുതനോയൈവശ്വോനരൻ ദിവി

മീെത വി�ണ്ണറീ, ചിരന്തനൻ�പോല�വ;

വോഴ്ത്തു�വോനു ധനം പൂർവർക്കു�പോ�ലകി

വോനില്ച്ചരിയ്ക്കുന്നു, ജോഗരൂകനവൻ! (12)

സ്തുത്യൻ മഖോർഹൻ കരുത്തൻകവി നോക-

സംസ്ഥനോരിങ്ങുപോനീതനോയ്, വോയുവോല്;

ചിത്രചോരി ഹരി�കശനോദ്ദീപ്തിമോ-

നഗ്നി�യോടർത്ഥിയ്ക്ക, നമ്മൾ നവ്യം ധനം! (13)

ദീപ്തൻ മഖോ�ന്വഷ്യെനോക്കയും കണ്ടവൻ

�ദ്യോവിൻ ധ്വജം സൂര്യസംസ്ഥനുഷർബ്ബുധൻ

അന്നവോൻ വിണ്ണിൻ ശിരസ്സഭംഗോരവ-

നമ്മഹോനഗ്നി�യോടർത്ഥിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തി നോം! (14)

സ്തുത്യൻ വിശുദ്ധിമോൻ �ഹോതോവവഞ്ചക-

നുത്തമൻ ദോ�നോല്ക്കെനോക്കയും കണ്ടവൻ

നിത്യം നൃബന്ധു �തർ�പോെല ദൃശ്യോംഗന-

ച്ചിത്ര�രോചിസ്സി�നോടർത്ഥിയ്ക്ക, നോം ധനം! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. അംബു=ജലം. തൂെനയ്യ് അഗ്നിെയ വളർത്തുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല പ്രീതിെപ്പ-

ടുത്തുന്ന ഒരു ഗീതി (പോട്ട്, സ്തുതി) നോം നിർമ്മിയ്ക്കുക. ആയിരു�ഹോതോെവ–

ഗോർഹപത്യോഹവനീയരൂപനോയ �ഹോതോവിെന; �ഹോതോവ്–�ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കു-

ന്നവൻ. െവണ്മഴു–തച്ചെ� പണിയോയുധം പഴകിയ രഥെത്തപുതുക്കുമ�ല്ലോ.

2. ഈഡ്യൻ=സ്തുത്യൻ. അസ്സുനു–മകൻഅഗ്നി.

3. തോരെകൌജസ്സ്–ദുഃഖങ്ങെള തരണംെചയ്യിയ്ക്കുന്ന ബലം. വോജിെയെയന്ന�പോെല–

കൂടുതല് ഭോരം വഹിപ്പോൻ കുതിരെയ വോഴ്ത്തുന്നതു�പോെല.

4. നോണം െകടുത്തോത്ത–നികൃഷ്ടപ്രവൃത്തിയോല് കിട്ടുന്നതല്ലോത്ത. മംഗളകോമ്യം=

നല്ലതും സ്പൃഹണീയവുമോയിട്ടുള്ളത്. തല്പരൻ–ദോനത്തില്. ഉദ്ദിവ്യ�തജസ്സ്=

ദിവ്യ�തജ�സ്സറിയവൻ.
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5. സല്ക്കരിയ്ക്കുന്നു=പൂജിയ്ക്കുന്നു,സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. രദ്രൻ–ദുഃഖങ്ങെളഓടിയ്ക്കുന്നവൻ, ദുഃഖനോശ-
നൻ.

6. പോവ�കോ�ദ്യോത=പോവനമോയ പ്രകോശ�ത്തോടുകൂടിയവ�ന. കുശം=ദർഭ. നിൻഗൃ�ഹ

–യോഗശോലയില്.

7. നിറ�ച്ചോെന–�തജസ്സുെകോണ്ടു നിറച്ചഅഗ്നിെയ. വോജി�പോെല–സോമോനം െകോണ്ടു-

വരോൻ. ആഹോരകോമരോല്=അ�ന്നച്ഛുക്കളോല്.

8. കണ്ട–അറിഞ്ഞ. ഹവി�സ്സകും–ഹവിസ്സു �ദവകൾക്കു െകോണ്ടുെകോടുക്കുന്ന. ഋത്വിക്കു-

ക�ളോടു പറയുന്നതോണിത്.

9. സഞ്ചരിഷ്ണു=സഞ്ചരണശീലൻ, െകോതിച്ച്–യജ്ഞകോമത്തോല്. മൂന്നു ചമതകൾ–

രണ്ടോധോരസമിത്തും ഒരു അനൂയോജസമിത്തും. അതിെലോന്നു–അനൂയോജസമിത്ത്

മനുഷ്യർക്കോയി എടുത്തു. അടുത്ത �ലോകം–അന്തരിക്ഷം; ആധോരസമിത്തു രണ്ടും �ദ-

വകൾക്ക്.

10. അർൈത്ഥഷികൾ=ധ�നച്ഛുക്കൾ. കത്തിെയ�പ്പോല�വ–ആയുധെത്ത ചോണ�മല്

മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതു�പോെല. ആയവൻ–ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട അഗ്നി. പോരിതില്–ഭൂമിയില്.

ഗർഭഭുതൻ–അരണിയുെട ഗർഭമോയിച്ചമഞ്ഞവൻ.

11. നോ�നോദരങ്ങളില്–പ്രോണികളെട വിവിധജഠരങ്ങളില്. ആർക്കുന്നവിവിധവനങ്ങളി-

ല് ഗർജ്ജിയ്ക്കുന്ന.

12. ദിവി മീെത–അന്തരി�ക്ഷോപരി. ചിരന്തനൻ�പോല�വ–ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്ന ഒരു

പഴമക്കോരെനന്ന�പോെല. പൂർവർക്കു�പോെല–പണ്ടുള്ളവർക്ക്ഏകിയ�പോെല. വോ-

നില്ച്ചരിയ്ക്കുന്നു–സൂര്യരൂ�പണ.

13. നോകസംസ്ഥൻ–സ്വർഗ്ഗവോസി. ഉപോനീതൻ=െകോണ്ടുവരെപ്പട്ടവൻ. ചിത്രചോരി=

വിവിധസഞ്ചോരൻ. ഹരി�കശൻ=പിംഗള(മഞ്ഞ) ജ്വോലൻ.

14. ഒക്കയുംകണ്ടവൻ–സർവവസ്തുവിജ്ഞോനയുക്തൻ. സൂര്യസംസ്ഥൻ=സൂര്യങ്കലിരിയ്ക്കുന്നവൻ.

ശിരസ്സ്–പ്രധോനഭൂതൻ. അഭംഗോരവൻ=ഇടിവില്ലോത്ത ഒച്ച�യോടുകൂടിയവൻ. അർ-

ത്ഥിയ്ക്ക–ധനം യോചിയ്ക്കുക.

15. നൃബന്ധു–മനുഷ്യബന്ധു. ദൃശ്യോംഗൻ=ദർശനീയരൂപൻ. ചിത്ര�രോചിസ്സ്=വിചിത്ര

(നോനോവർണ്ണ) �ശോഭൻ.
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സൂക്തം 3.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

െകല്പുറ്റൈവശ്വോനരോഗ്നിെയസ്സൂരികൾ

സല്പഥോപ്തിയ്ക്കോയ് സ്തുതിപ്പൂ, ക്രതുക്കളില്;

മൃത്യുഹീനൻസുരർ�ക്കകുമ�ല്ലോ സുഖം;

നിത്യധർമ്മെത്തപ്പഴിയ്ക്കിെല്ലോരുത്തനും! (1)

ദൂതനോയ്വോനൂഴി മ�ധ്യ ചരിയ്ക്കുന്ന

�ഹോതോവു മർത്ത്യപു�രോഹിതനോയ്സ്വയം

ദീപ്ത്യോ വിളങ്ങിപ്പൂ, വൻഗൃഹം സന്ദൃശ്യ-

മൂർത്തി, �ദ�വരിതന,ഗ്നി മഹോമതി! (2)

യജ്ഞധ്വജം ഗൃഹസോധനമീയഗ്നി

വിജ്ഞരോല് ശ്ശുശ്രൂഷെകോണ്ടുസംപൂജിതൻ

കർമ്മമിവങ്കലർപ്പിപ്പൂ, സ്തുതിപ്പവർ;

ശർമ്മമിവങ്കല്നിന്നിച്ഛിപ്പു, യോഗവോൻ! (3)

അധ്വരപോലൻബുധർക്കുബലപ്രദ-

നൃത്വിക്പരിജ്ഞോനസല്ക്കർമ്മസോധനം

വോനൂഴി പുക്കോന,�നകരൂപൻ കവി

വോഴ്ത്തെപ്പടും ദീപ്തനഗ്നി പുരുപ്രിയൻ. (4)

ആഹ്ലോദകൻ വ്യോപ്തനോഹ്ലോദകരഥ-

നോശുസഞ്ചോരി ജലസ്ഥൻസുപിംഗളൻ

സ്വോമി സർവജ്ഞനോൈവശ്വോനരോഗ്നിെയ,

ശ്രീമോെനയിങ്ങു പോർപ്പിച്ചിതു �ദവകൾ! (5)

വോ�നോർകളും യജ്ഞസിദ്ധരുെമോന്നിച്ചു

നോനോമഖങ്ങൾ നരന്നോയ്നടത്തു�വോൻ,

വിദ്രുതകോരി, �നതോവു, ദോ�നോത്സുകൻ

മ�ധ്യ വസിയ്ക്കുന്നിതഗ്നി,യരിന്ദമൻ. (6)

വോഴ്ത്തുക, സത്സുതോന്നോർത്ഥമ�ഗ്ന; രസ-

ച്ചോർത്തോല്സ്സുഖിപ്പിയ്ക്ക; മോരി െപെയ്ക,ങ്ങളില്;

യജ്ഞവോന്നന്നവും നല്കു,ണർ�വോടു നീ;

വിജ്ഞരോം വിണ്ണവർക്കിഷ്ടൻ, സുയജ്ഞ, നീ! (7)

ഋത്വിക് പ്രിയൻ, പ്രജോസംരക്ഷകൻ, മഹോൻ,

ബുദ്ധിനിയന്തോവ,തിഥി, പുരജവൻ,

അധ്വ�രോദ്�ബോധകൻ ജോത�വദസ്സിെന

നിത്യം വണങ്ങി സ്തുതിപ്പൂ, ധൈനഷികൾ! (8)

ശ്രീലൻ, രമയിതോവഗ്നി�ദവൻബല-

ത്തോ�ല വശത്തോക്കി, �ലോകെരസ്സദ്രഥൻ;

ശോലയിലബ്ബഹു�പോഷകൻ െചയ്വതു
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ലോലസിപ്പിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾനുതികളോല്! (9)

വോഴ്ത്തുവന�ഗ്ന, ഭവോനുസർവജ്ഞത

�ചർത്തനിൻ�തജസ്സു ദക്ഷ,ൈവശ്വോനര:

വോനൂഴിവിശ്വം നിറച്ചൂ പിറപ്പില് നീ;

തോ�ന വരുതിയില് െവച്ചിതെതോക്കയും! (10)

ഋദ്ധ�മ, ൈവശ്വോനരപ്രീതി: സല്ക്കർമ്മ-

ബുദ്ധ്യോ തനിച്ചു നല്കുന്നുവ�ല്ലോ, കവി;

ഈയഗ്നി, വീര്യം വളർന്ന വോനൂഴിക-

ളോയ തോയ്തോതെരപ്പൂജിച്ചുദിച്ചവൻ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. സുരർക്കുസുഖം ഏകും–�ദവന്മോെര ഹവിസ്സു െകോടുത്തുപരിചരിയ്ക്കുന്നു.

2. ദീപ്ത്യോ=പ്രഭെകോണ്ടു്. ഗൃഹം–യോഗശോല. സന്ദൃശ്യമൂർത്തി=ദർശനീയരൂപൻ. �ദ�വ-

രിതൻ=�ദവന്മോരോല്അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ.

3. ഗൃഹസോധനം–ഗൃഹപ്രോപ്തിയ്ക്കു കോരണഭൂതൻ. ശർമ്മം=സുഖം. യോഗവോൻ–

യജമോനൻ.

4. ബുധർ=വിദ്വോന്മോർ. ഋത്വിക്പരിജ്ഞോനസല്ക്കർമ്മസോധനം=ഋത്വിക്കുകളുെട അറി-

വിന്നുംസല്ക്കർമ്മത്തിന്നുംകോരണഭൂതൻ. അ�നകരൂപൻ–െഭൌമ–ൈവദ്യുതോദിബഹുസ്വരുപൻ.

പുരുപ്രിയൻ=�ശ്രഷ്ഠന്മോർക്കുപ്രിയെപ്പട്ടവൻ.

5. ശ്രീമോൻ=�ശോഭ�യറിയവൻ.
6. മ�ധ്യ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾക്കിടയില്. അരിന്ദമൻ–യജ്ഞം മുടക്കുന്നശത്രുക്കെളഅട-

ക്കുന്ന (നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന)വൻ.

7. വോഴ്ത്തുക–�ദവന്മോെര സ്തുതിച്ചോലും. സത്സുതോർന്നോത്ഥം–ഞങ്ങൾക്കു നല്ല മക്ക-

ളും അന്നവുമുണ്ടോകോൻ. രസച്ചോർത്തോല്–മധുരോദിരസങ്ങൾെകോണ്ട്. സുഖിപ്പിയ്ക്ക–

�ദവന്മോെരപ്രീതിെപ്പടുത്തിയോലും. എങ്ങളില്–ഞങ്ങളുെടനിലങ്ങളിലും മറ്റും. യജ്ഞ-

വോൻ–യജമോനൻ. ഇഷ്ടൻ.–പ്രിയെപ്പട്ടവനോണ�ല്ലോ.

8. അധ്വ�രോദ്�ബോധകൻ–യജ്ഞകർ�മ്മോപ�ദഷ്ടോവ്.

9. ശ്രീലൻ=�ശോഭ�യറിയവൻ. ബഹു�പോഷകൻ=വളെരജ്ജനങ്ങെള �പോറ്റുന്നവൻ.

ലോലസിപ്പിയ്ക്ക=പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുക.

10. സവജ്ഞത �ചർത്ത–അങ്ങയുെട �തജസ്സുതെന്നയോണ്, അങ്ങെയ സർവ്വജ്ഞനോ-

ക്കിയത്. ദക്ഷൻ=വിചക്ഷണൻ. വോനൂഴിവിശ്വം=വോനൂഴികളും വിശ്വവും. അത്–

വോനൂഴിവിശ്വം.

11. ൈവശ്വോനരെ� പ്രീതി (പ്രസോദം) ഋദ്ധം(സമൃദ്ധം)തെന്ന; ൈവശ്വോനരെന പ്ര-

സോദിപ്പിച്ചോല് വമ്പിച്ച ധനം കിട്ടുെമന്നതു ശരിതെന്ന. സല്ക്കർമ്മബുദ്ധ്യോ=

സല്ക്കർ�മ്മച്ഛെകോണ്ട്. നല്കുന്നു–യജമോനോദികൾക്കു ധനം െകോടുക്കുന്നു. വീര്യം=

�രതസ്സ്, വൃഷ്ട്രിജലം. തോയ്തോതർ–മോതോപിതോക്കൾ. ഉദിച്ചവൻ–ജനിച്ചവനോകുന്നു.
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സൂക്തം 4.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്ന്യോദികൾ �ദവത.

അ�ഗ്ന, ഭവോൻ വളർന്നു വളർന്നു മനംെതളിഞ്ഞുണർന്നോലും: തിളങ്ങിത്തിള-

ങ്ങി, ധനം നല്കുന്ന തിരുവുള്ളംഞങ്ങളില് െവയ്ക്കുക. �ദവ, �ദവന്മോെര യോഗത്തിന്നു

െകോണ്ടുവരുന്നവനോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ; സഖോക്കെള സഖോവോയ ഭവോൻ മനംെതളി-

ഞ്ഞുപൂജിച്ചോലും! (1)
തനൂനപോ�ത്ത, വരുണനും മിത്രനും അഗ്നിയുമോകുന്ന �ദവന്മോരോല് നോൾ-

�തോറും മൂന്നുരു പൂജിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭവോൻ, ജലത്തിന്നോയി അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നഈഞങ്ങ-

ളുെട യജ്ഞെത്ത മധുരീകരിച്ചോലും! (2)
വിശ്വവ�രണ്യമോയ �സ്തോത്രം �ഹോതോവിങ്കല് െചന്നണയെട്ട; അന്നങ്ങൾ മു-

ഖ്യനും വന്ദ്യനുമോയ വർഷിതോവിങ്കല്, നമസ്കരിച്ചു പ്രസോദിപ്പിയ്ക്കോൻ െചന്നണയെട്ട;

�പ്രരിതനോയആ െപരിയ യഷ്ടോവു �ദവകെള യജിയ്ക്കെട്ട! (3)
നിങ്ങൾക്കിരുവർക്കും യോഗത്തില് ഉന്നതമോർഗ്ഗം കല്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: ഹവി-

സ്സുകൾ ജ്വോലക�ളോെടോന്നിച്ചു �മ�ല്പോട്ടു �പോകുന്നു; �ഹോതോവിെ� ഇരിപ്പു, വിളങ്ങു-

ന്ന ശോലയുെട നടുവിലോണ്; �ദവകൾക്കു നിരന്നിരിപ്പോൻ ദർഭയും ഞങ്ങൾ വിരി-

യ്ക്കോം. (4)
മനസ്സുെകോണ്ടുപ്രോർത്ഥിയ്ക്കെപ്പടുന്നവർ, െവള്ളംെകോണ്ടുവിശ്വെത്തഉല്ലസിപ്പി-

യ്ക്കുന്നവർ, സപ്ത�ഹോത്രങ്ങളില് സംബന്ധിയ്ക്കുന്നു. യോഗങ്ങളില് മനുഷ്യരൂപരോയി

പിറക്കുന്ന വളെര�ദ്ദവതകൾഈയജ്ഞത്തില് െപരുമോറെട്ട! (5)
സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന, സമ്മിളിതമോരോയ ദിനരോത്രികൾ വന്നു�ചരെട്ട! �തജസ്സിയ-

ന്ന ഭിന്നരൂപമോരോയ രണ്ടു ഭോസുരോംഗിമോരും മിത്രവരു�ണന്ദ്രമരുത്തുക്കെളന്ന�പോ-

െല നെമ്മപ്രോപിയ്ക്കെട്ട! (6)
ദിവ്യരോയ രണ്ടു പ്രധോന�ഹോതോക്കെള ഞോൻ ചമയിയ്ക്കോം; തണ്ണീർ �നരുന്ന

ഏഴന്നവോന്മോർ �സോമനീർെകോണ്ടു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കും. ഉജ്ജ്വലരോയ കർമ്മരക്ഷക-

ന്മോർ കർമ്മങ്ങളില്, അവിടുന്നുതെന്നസത്യം എന്നുപറയുന്നു! (7)
ഭോരതിക�ളോടുകൂടിയ ഭോരതിയും, �ദവമനുഷ്യസംയുക്തയോയ ഇളയും, അഗ്നി-

യും, സോരസ്വത�രോടുകൂടിയ സരസ്വതിയും ഇവിെട വെന്നത്തെട്ട; ആ �ദവിമോർ മു-

വ്വരുംഈ ദർഭയില് ഇരുന്നരുളെട്ട! (8)
�ദവ, ത്വഷ്ടോ�വ, രമിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങെള കടത്തിവിടുന്ന ആ �പോഷകം

െപോഴിച്ചരുളിയോലും: എന്നോല്, കർമ്മകുശലനും ബലവോനും അമ്മിക്കുഴെയടുക്കു-

ന്ന �ദവകോമനുമോയ വീരൻ പിറക്കുമ�ല്ലോ! (9)
വനസ്പ�ത, നീ �ദവന്മോെര െകോണ്ടുവരിക. ശമിതോവോയഅഗ്നിഹവിസ്സു െകോ-

ണ്ടു�പോകെട്ട. ആ സത്യസമ്പന്നനോയ �ഹോതോവുതെന്ന യജിയ്ക്കെട്ട: �ദവന്മോരുെട

ഉല്പത്തിയറിയുന്നവനോണ�ല്ലോ, അ�ദ്ദഹം! (10)
അ�ഗ്ന, ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭവോൻ ഇന്ദ്ര�നോടും െവമ്പല്െക്കോള്ളുന്ന �ദവ-

ക�ളോടുംകൂടി ഒ�ര�തരില്ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും; പുത്രോന്വിതയോയഅദിതിയുംഞങ്ങ-

ളുെട ദർഭയില് ഉപ�വശിയ്ക്കെട്ട; സ്വോഹ�യോടുകൂടിയ മരണരഹിതരോയ �ദവന്മോർ

സംതൃപ്തിയടയെട്ട! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. സഖോക്കൾ–�ദവകൾ.
2. മൂന്നുരു–പ്രോതർമ്മധ്യോനസോയംസവനങ്ങളില്. മധുരീകരിച്ചോലും–വൃഷ്ട്യോദിഫലയുക്തമോക്കിയോലും.

3. �ഹോതോവ്–അഗ്നി. അന്നങ്ങൾ–ഹവിസ്സുകൾ. �പ്രരിതൻ–ഞങ്ങളോല്.
4. നിങ്ങളിരുവർ–അഗ്നിയും ബർഹിസ്സും.
5. ഉല്ലസിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ–�ദവന്മോർ. �ദവതകൾ–ദ്വോരോഭിമോനി�ദവതകൾ.
7. തണ്ണീർ �നരുന്ന–മഴ െപയ്യ�ട്ട എന്നു പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്ന. അന്നവോന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ.

അവിടുന്ന്–അഗ്നി. ഈ അഗ്നിയും അന്തരീക്ഷോഗ്നിയുമ�ത്ര, രണ്ടു പ്രധോന�ഹോതോ-

ക്കൾ.

9. ത്വഷ്ടോവ്–സൃഷ്ടികർത്തോവു്. കടത്തിവിടുന്ന–ദുഃഖതോരകമോയ. �പോഷകം–�രതസ്സ്.

അമ്മിക്കുഴ–�സോമം ചതയ്ക്കോൻ. വീരൻ–പുത്രൻ.

11. ഉപ�വശിയ്ക്ക=ഇരിയ്ക്കുക. സ്വോഹ–സ്വോഹോകോരം.
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സൂക്തം 5.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

�മധോവിയും കവിമോർഗ്ഗഗോമിയുമോയ യോെതോരഗ്നി ഉഷസ്സിെന അറിഞ്ഞു

പള്ളിയുണരുന്നു�വോ; ആ �തജ�സ്സറിയ വഹ്നി �ദവകോമരോല് സമുജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്ക-

െപ്പട്ടിട്ട്, ഇരുട്ടിെ� വോതില്അടയ്ക്കുന്നു! (1)
യോെതോരു പൂജനീയൻ �സ്തോതോക്കളുെട �സ്തോത്രവോക്യങ്ങൾ െകോണ്ടും ഉക്ഥ-

ങ്ങൾെകോണ്ടും വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ ദൂതനോയഅഗ്നി സൂര്യെ�ബഹുപ്രകോശമിച്ഛി-

ച്ചു പുലരി�പ്പോക്കില് തു�ലോം വിളങ്ങുന്നു. (2)
സഖോവോയി സത്യംെകോണ്ടു സോധകനോയി തണ്ണീരിെ� ഉണ്ണിയോയ അഗ്നി

മനുഷ്യരുെട ഇടയില്സ്ഥോപിയ്ക്കെപ്പട്ടു;ആസ്പൃഹണീയനും യജനീയനുമോയ �മധോ-

വി ഉന്നതസ്ഥോനത്തുവോണരുളി; മതിമോന്മോർക്കുസ്തുത്യനുമോയി! (3)
ഉജ്ജ്വലിച്ചഅഗ്നി മിത്രനോയിത്തീരുന്നു; മിത്രനോയിരിെയ്ക്ക, �ഹോതോവുംവരുണ-

നും ജോത�വദസ്സുമോകുന്നു. ആ ദോ�നോത്സുകനോയ മിത്രൻ അധ്വര്യുവും വോയുവുമോകു-

ന്നു; സമുദ്ര–പർവതങ്ങൾക്കും മിത്രനോകുന്നു! (4)
ദർശനീയനോയ മഹോൻ അഗ്നി ഭൂമിയുെട അരുമെപ്പട്ട പ്രഥമ പദെത്ത രക്ഷി-

യ്ക്കുന്നു; സൂര്യെ�സഞ്ചോരമോർഗ്ഗെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുന്നു; നടുവില്സപ്തഗണെത്തരക്ഷിയ്ക്കു-

ന്നു; �ദവയജ്ഞെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുന്നു! (5)
അറി�യണ്ടെതല്ലോമറിഞ്ഞ മഹോനോയ അഗ്നി�ദവൻ സ്തുത്യവും സുന്ദരവുമോയ

ജലം സൃഷ്ടിച്ച്, അതിെന പ്രമോദെമന്നി�യ രക്ഷിച്ചു �പോരുന്നു; ഉറക്കത്തിലും ആ

വ്യോപ്തെ� രൂപം തിളങ്ങിെക്കോണ്ടിരിയ്ക്കും! (6)
കോമയമോനനോയഅഗ്നിതിളക്കവുംപോട്ടുംതഴച്ചകോമയമോനമോയസ്ഥോനത്തു

വോണരുളുന്നു; ഉജ്ജ്വലനും വിശുദ്ധനും ദർശനീയനുമോയ ആ പോവകൻ അമ്മമോരി-

രുവെരയും കൂെടക്കൂെട പുതുക്കുന്നു! (7)
ജനിച്ച ഉടൻ അഗ്നി ഓഷധികളോല് വഹിയ്ക്കെപ്പടുന്നു; അ�പ്പോൾ, കീ�ഴ്പോെട്ടോ-

ഴുകുന്ന െവള്ളം�പോെല �ശോഭിയ്ക്കുന്ന അവ പ്രസവിച്ചു, ജലംെകോണ്ടു വളർത്തുന്നു.

അച്ഛനമ്മമോരുെട മടിയിലിരിയ്ക്കുന്നഅവൻ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (8)
സ്തുതനോയി ചമതെകോണ്ടു വളർന്ന അഗ്നി �വദിയുെട നടുവിലിരുന്ന്, അന്ത-

രിക്ഷപദത്തില് വിളങ്ങുന്നു; മിത്രനും മോതരിശ്വോവുമോയ ആ സ്തുത്യൻ ദൂതനോയിട്ടു

യജ്ഞത്തിന്നു �ദവകെള െകോണ്ടുവരെട്ട! (9)
�ശോഭമോനരില് �ശ്രഷ്ഠനോയ വോയു സൂര്യരശ്മികളില്നിന്നു ഗുഹയിെലോളിച്ച

ഹവ്യവോഹെന ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചെതെപ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ ആഅഗ്നി �തജസ്സുെകോണ്ടു

സ്വർഗ്ഗെത്തസ്തംഭിപ്പിച്ചു! (10)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു കർമ്മ�മറിയ �ഗോപ്രദോത്രിയോയ ഭൂമിെയ �സ്തോതോവിന്ന്

എെന്നയ്ക്കുമോയി കിട്ടിച്ചോലും; ഞങ്ങൾക്കു മകനും അവെ� മകനും ജനിയ്ക്കുമോറോക-

ണം. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെടആനന്മനസ്സുഞങ്ങളിെലത്തെട്ട! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. വോതില്–ആഗമനദ്വോരം; ഇരുട്ടിെ� വരവിെന തടുക്കുന്നു.
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3. സഖോവ്–യഷ്ടോക്കളുെട. സോധകൻ–സിദ്ധി വരുത്തുന്നവൻ. ഉന്നതസ്ഥോനം–

ഉത്തര�വദി.

4. അഗ്നിയുെട സർവോത്മകത്വം: മിത്രൻ=സൂര്യൻ. മിത്രൻ (മിത്രം)=സഖോവ്.
5. നടു=അന്തരിക്ഷമധ്യം. സപ്തഗണം–മരുദ്ഗണം.
6. ഉറക്കത്തിലും–ജ്വോലകളടങ്ങിയസമയത്തും.

7. കോമയമോനൻ=കോമി(അഭിലഷി)യ്ക്കുന്നവൻ. അമ്മമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.
8. പ്രസവിച്ചു–പുഷ്പഫലങ്ങെള ഉല്പോദിപ്പിച്ച്. അച്ഛനമ്മമോർ–വോനൂഴികൾ.
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സൂക്തം 6.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�ജോലിക്കോ�ര, �ദവകോമരോയ നിങ്ങൾ മന്ത്രത്തോല് �പ്രര്യമോണരോയിട്ടു, �ദവ-

കളില് െചല്ലുന്നസ്രുക്ക്െകോണ്ടുവരുവിൻ: അഗ്നിയ്ക്കുള്ള ഹവിസ്സു നിറച്ചു െനയ്യു പുര-

ട്ടിയ ആ അന്നവതി വലത്തുഭോഗത്തുനിെന്നടുത്തു, തല കിഴ�ക്കോട്ടോക്കി എത്തിയ്ക്ക-

െപ്പടുന്നു. (1)
അ�ഗ്ന, യജനീയ, ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്ന അങ്ങു ദ്യോവോപൃഥിവികെള നിറച്ചു;

പിന്നീടു മഹത്ത്വത്തോല് �ദ്യോവിെനയും ഭൂവിെനയും കവിച്ചു. അങ്ങയുെട ഏഴുനോ-

വുള്ള വഹ്നികൾസ്തുതിയ്ക്കെപ്പടെട്ട! (2)
�ദവകോമരോയ മനുഷ്യർ ഹവിെസ്സോരുക്കി, െതളിഞ്ഞ �തജസ്സിെന സ്തുതിയ്ക്കു-

ന്നെതെപ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ �ദ്യോവും ഭൂവും യജനീയരും �ഹോതോവോയ അങ്ങെയ

യജ്ഞത്തിന്നിരുത്തും. (3)
കോമ്യമോനനോയ മഹോൻ വോനൂഴികൾക്കിടയില് മഹിമയുള്ള സ്വസ്ഥോനത്ത്

അനങ്ങോതിരിയ്ക്കുന്നു;ആക്രമിയ്ക്കുന്നവരും ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോത്തവരുംനത്യതരുണിമോ-

രും ജലം ചുരത്തുന്നവരുമോയ ആ സപത്നിമോർ ബഹുസ്തുതെന പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നു.

(4)
അ�ഗ്ന, മഹത്തുക്കളോകുന്നു, മഹോനോയ ഭവോെ� കർമ്മങ്ങൾ: ഭവോൻ സ്വപ്ര-

കോശംെകോണ്ടു വോനൂഴികൾക്കു വലുപ്പം കൂട്ടി. വൃഷോ�വ, അങ്ങു ദൂതനോയിബ്ഭവിച്ചോ-

ലും: ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്ന ഭവോൻ മനുഷ്യർക്കു �നതോവോയി! (5)
�ദവ, അങ്ങ് നല്ല സ്കന്ധ�രോമങ്ങളുള്ളവയും െനെയ്യോലിയ്ക്കുന്നവയുമോയ രണ്ടു

െചംകുതിരകെള കയർെകോണ്ടു �തരിനു മുമ്പില് െകട്ടുക; അതില് �ദവന്മോെരെയ-

ല്ലോം െകോണ്ടുവരിക. ജോത�വദ�സ്സ, അവർക്കുള്ളയോഗം നന്നോക്കുക! (6)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു വനങ്ങളില് ജലങ്ങെള െകോതി�യോ�ട വറ്റിയ്ക്കു�മ്പോൾ, അങ്ങ-

യുെട കോന്തി സൂര്യ��തിെനക്കോൾ തിളങ്ങും. അങ്ങു് ഒളി വീശുന്ന സനോത�നോഷ-

സ്സുകെള അനുസരിച്ചു �ശോഭിയ്ക്കുന്നു; സ്തുത്യനോയ �ഹോതോവിെ� �ശോഭെയ വോനവർ

വോഴ്ത്തുന്നു! (7)
അ�ഗ്ന, വിശോലമോയ അന്തരിക്ഷത്തില് വിളയോടുന്ന �ദവകൾ എവ�രോ, സൂ-

ര്യെ� െവളിച്ചത്തിലുള്ളവെരവ�രോ, ഊമർ എവ�രോ, �ശോഭനോഹ്വോനരോയി നില-

െക്കോള്ളുന്നയജനീയർ എവ�രോ, �തർക്കുതിരകെളവ�യോ; (8)
അവ�രോെടോന്നിച്ച്, ഒ�ര �തരി�ലോ പല �തരി�ലോ അ�ഗ്ന, ഭവോൻ ഇ�ങ്ങോ-

െട്ടഴുന്നള്ളുക: മിടുക്കുള്ളവയോണ�ല്ലോ, പള്ളിക്കുതിരകൾ. പത്നീസഹിതരോയ മുപ്പ-

ത്തിമൂന്നു �ദവന്മോെരയും �സോമത്തിന്നു െകോണ്ടുവരിക; മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുക! (9)
ആരുെട യജ്ഞെത്ത യജ്ഞെത്ത വിശോലകളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികളും അഭി-

വൃദ്ധിയ്ക്കോയി പുകഴ്ത്തി�പ്പോരുന്നു�വോ, അ�ദ്ദഹംതെന്ന �ഹോതോവ്: ആ സുരൂപക-

ളും ജലോന്വിതകളുമോയ സത്യവതികൾ യോഗത്തിന്നോയി പിറന്നവന്നു, രണ്ടധ്വരങ്ങ-

ൾ�പോെലഅനുകൂലകളോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നു! (10)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു കർമ്മ�മറിയ �ഗോപ്രദോത്രിയോയ ഭൂമിെയ �സ്തോതോവിന്ന്

എെന്നയ്ക്കുമോയി കിട്ടിച്ചോലും. ഞങ്ങൾക്കു മകനും അവെ� മകനും ജനിയ്ക്കുമോറോ-

കണം; അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെടആനന്മനസ്സുഞങ്ങളിെലത്തെട്ട! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. അന്നവതി–സ്രുക്കു്. വലത്തുഭോഗം–ആഹവനീയോഗ്നിയുെട.

2. വഹ്നികൾ–അംശങ്ങളോയഅഗ്നികൾ.
3. യജനീയർ–�ദവന്മോർ.
4. കോമ്യമോനൻ–യജമോനോദികളോല്കോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നവൻ. ആക്രമിയ്ക്കുന്നവർ–എല്ലോദിക്കുകളിലും
വ്യോപിയ്ക്കുന്നവർ. ആസപത്നിമോർ–ദ്യോവോവൃഥിവികൾ.

6. െനെയ്യോലിയ്ക്കുന്ന–�ദഹത്തിന്ന് അത്രസ്നിഗ്ദ്ധതയുള്ള.

7. അനുസരിച്ചു–ഉഷസ്സിലോണ�ല്ലോ, അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുക.
8. ഊമർ–ഊമെരന്ന പിതൃക്കൾ.

10. സത്യവതികൾ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. യോഗത്തിന്നോയി പിറന്നവൻ–അഗ്നി.

രണ്ടോമഷ്ടകം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: മൂന്നോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 3 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 7.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

മുതുകു കറുത്ത ധോരകെ� ഉദ്ഗമിച്ച രശ്മികൾ അമ്മമോരിരുവെരയും ഏഴുനദി-

കെളയും പ്രോപിച്ചു. ചുെഴച്ചുഴന്ന മോതോപിതോക്കൾ വഴി�പോെല െപരുമോറുന്നു: മിക-

�വോ�ട യജിപ്പോൻ ദീർഗ്ഘോയുസ്സുസമ്പോദിയ്ക്കുന്നു. (1)
വൃഷോവിെ�അശ്വങ്ങൾ വോനിെലങ്ങും വ്യോപിച്ചു പ്രീതിയുളവോക്കുന്നു. അദ്ദഹം

�തൻ വഹിച്ച �ദവിമോരില് വോണരുളുന്നു. ജലത്തിെ�ആസ്പദത്തില് വോസം �ത-

ടുന്ന,ആളിക്കത്തുന്ന ഭവോെന ഒരു �ഗോവു പരിചരിച്ചു�പോരുന്നു. (2)
ധനങ്ങളില്െവച്ചു മികച്ച ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്നജ്ഞോനവോനോയ സ്വോമി സുഖനിയ-

ന്തവ്യകളോയ എവയുെട പുറത്തു �കറു�മോ; അവെയ, നില്ക്കോത്ത നട വളർത്തോൻ,

ബഹുധോഅംഗവി�ക്ഷപം െചയ്യുന്ന നീലപൃഷ്ഠൻ വിശ്രമിപ്പിയ്ക്കും. (3)
�ലോകങ്ങെള ഉറപ്പിയ്ക്കോൻ �നോക്കുന്ന, തളർത്തോവുന്നവനല്ലോത്ത, മഹോനോയ

ത്വഷ്ടൃപുത്രെന ബലെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ടു നദികൾ വഹിയ്ക്കുന്നു; അരികില് കത്തിജ്ജ്വ-

ലിച്ച അ�ദ്ദഹം ദ്യോവോപൃഥിവികെള, ഒരുത്തിെയെയന്ന�പോെല പ്രോപിച്ചു! (4)
നിസ്സപത്നനോയ വൃഷോവിെന �സവിച്ചോലെത്തസ്സുഖം ആളുകൾക്കറിയോം;

അവർ മഹോെ� വരുതിയില് ഇമ്പംെകോള്ളുന്നു. എവരുെട മഹത്തോയ സ്തുതിവോ-

ക്യം മതിയ്ക്കത്തക്ക�തോ, അവർ നല്ല �തജസ്സോല് സ്വർഗ്ഗെത്ത�ശ്ശോഭിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു

വിളങ്ങും! (5)
യോവചിലരില് വർഷിയ്ക്കുന്നവൻ രോത്രിയ്ക്കുടുപ്പോയ സ്വ�തജസ്സിെന �സ്തോതോവി-

െ�അടുക്കെലയ്ക്കു നീട്ടി�യോ; അവർഅവന്നു മഹത്തുക്കെളക്കോൾ മഹത്തുക്കളോയ

അമ്മയച്ഛന്മോരുെട പ്ര�വദനത്തോല് �ഘോഷിയ്ക്കെപ്പട്ട സുഖം വരുത്തി. (6)
അഞ്ചധ്വര്യുക്ക�ളോടുകൂടി ഏഴു �മധോവികൾ വ്യോപനശീലെ� അരുമെപ്പട്ട നി-

ശ്ചിതസ്ഥോനം സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നു. കിഴ�ക്കോട്ടു �നോക്കി നടക്കുന്ന, തളർത്തോവുന്നവര-

ല്ലോത്ത, �സക്തോക്കളോയ �സ്തോതോക്കൾഇമ്പംെകോള്ളുന്നു; �ദവകർമ്മങ്ങെളഅനു-

ഗമിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുന്നു! (7)
ദിവ്യരോയ രണ്ടു പ്രധോന�ഹോതോക്കെള ഞോൻ ചമയിയ്ക്കോം; തണ്ണീർ �നരുന്ന

ഏഴന്നവോന്മോർ �സോമനീർെകോണ്ടു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കും. ഉജ്ജ്വലരോയ കർമ്മരക്ഷക-

ന്മോർ കർമ്മങ്ങളില്, അവിടുന്നുതെന്നസത്യം എന്നുപറയുന്നു! (8)
�ദവ, �ഹോതോ�വ, സർവോതീതനോയ മഹോനും വൃഷോവും പൂജനീയനുമോയ

ഭവോെ� പരന്ന ഭൂരിജ്വോലകൾ പർജ്ജന്യനോയിത്തീരുന്നു; ഏറ്റവും ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കു-

ന്നജ്ഞോനിയോയ ഭവോൻയഷ്ടവ്യരോയ �ദവന്മോെരയും ദ്യോവോപൃഥിവികെളയും ഇവി-

െട െകോണ്ടുവന്നോലും! (9)
ദ്രവിണ, അ�ഗ്ന, ഹവിരോഹുതിയും നല്ല സ്തുതിയും �ചർന്ന സു�ജ്ഞയകളോയ

ഉഷസ്സുകൾ ധനം ൈകവരുമോറു പുലരുന്നു; അവിടുന്നു, മഹോന്നു�വണ്ടി, വല്ല പോപ-

വും െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കില്അതിെന വലിയ ജ്വോലെകോണ്ടു നശിപ്പിച്ചോലും! (10)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു കർമ്മ�മറിയ �ഗോപ്രദോത്രിയോയ ഭൂമിെയ �സ്തോതോവിന്ന്

എെന്നയ്ക്കുമോയി കിട്ടിച്ചോലും. ഞങ്ങൾക്കു മകനും അവെ� മകനും ജനിയ്ക്കുമോറോ-

കണം. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെടആനന്മനസ്സുഞങ്ങളിെലത്തെട്ട! (11)



[മ. 3: അ. 1: സൂ. 7] മൂന്നോം അഷ്ടകം 101

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. മുതുകു കറുത്ത–പുകെകോണ്ട് ദീർഗ്ഘോയുസ്സ്–അഗ്നിയ്ക്ക്.

2. �തൻ വഹിച്ച �ദവിമോർ–മധുരജലകളോയ നദികൾ. ജലത്തിെ� ആസ്പദം–

അന്തരിക്ഷം. പ്രത്യക്ഷവചനമോണിത്; �ഗോവ്=വോക്ക്, ശബ്ദം.

3. അവ–െപണ്കുതിരകൾ. നീലപൃഷ്ഠൻ=മുതുക കറുത്തവൻ.

4. ഒരുത്തിെയ–ഒരു പുരുഷൻ ഒരുസ്ത്രീെയ പ്രോപിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

5. അവർ–ആആളുകൾ.

6. നീട്ടി�യോ–സ്തുതി �കൾപ്പോൻ. അവർ–ആയജമോനന്മോർ. അവന്ന്–അഗ്നിയ്ക്ക്.

7. ഉദ്ഗോതോക്കൾക്കുപുറ�മ, പന്തിരണ്ട്ഋത്വിക്കുകളുണ്ട്; അവരില്ഏഴു�പർ വഷട്കോര-

വും, അഞ്ചു�പർ യജ്ഞവുംഅനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു. �സക്തോക്കൾ–�സോമനീർ തൂകുന്നവർ.

9. പർജ്ജന്യനോയിത്തീരുന്നു–മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നു; വൃഷ്ടി�ദവനോണ്, പർജ്ജന്യൻ.

10. ദ്രവിണ=സതതഗമനശീല. സു�ജ്ഞയകൾ–പക്ഷികൂജിതോദികൾ െകോണ്ട്എളുപ്പ-

ത്തില്അറിയോവുന്നവ. ൈകവരുമോറ്–ഞങ്ങൾക്ക്. മഹോൻ–യജമോനൻ.
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സൂക്തം 8.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പുംൈവശ്വ�ദവിയും ഛന്ദസ്സ്; യൂപം �ദവത.

വനസ്പ�ത, യോഗത്തില് �ദവകോമന്മോർ നിങ്കല് ദിവ്യമധു പുരട്ടുന്നു: നീ എണീ-

റ്റുനില്ക്കുകയോയോലും,അമ്മയുെട മടിയില്കിടക്കുകയോയോലും, ഇവിെട ധനങ്ങൾനി-

�ക്ഷപിയ്ക്കുമോറോകണം! (1)
നീ അഗ്നിയുെട കിഴക്കുവശത്ത്, അക്ഷയവും സത്സന്തോനജനകവുമോയ

അന്നം തന്നു, ഞങ്ങെള വലയ്ക്കുന്ന വിശപ്പു �പോക്കി, മഹത്തോയ െസൌഭോഗ്യത്തി-

ന്നോയി ഉയർന്നുനിന്നോലും! (2)
വനസ്പ�ത, നീ ഉല്കൃഷ്ടസ്ഥലത്ത് ഉയർന്നുനിന്നോലും: തക്കവലുപ്പത്തില്

അളക്കെപ്പട്ട നീ യജ്ഞോനുഷ്ഠോതോവിന്ന്അന്നം നല്കിയോലും! (3)
അരഞോണിട്ടു നല്ല വസ്ത്രം ചുറ്റിയ യുവോവു വന്നു�ചർന്നു: അവൻജോതരില്െവ-

ച്ചു മീെതയോയി. അവെന ധീരരോയ കവികൾ–�ശോഭനധ്യോനരോയ �ദവകോമന്മോർ

–െപോക്കിനോട്ടുന്നു! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. വനസ്പതി=വൃക്ഷം. ദിവ്യമധു–െനയ്യ്. അമ്മ–ഭൂമി. ഇവിെട–ഞങ്ങളില്.
2. അഗ്നി–ആഹവനീയൻ.
4. യുവോവു്–ദൃഢോംഗമോയ യൂപം. യൂപെത്ത വസ്ത്രംെകോണ്ടു െപോതിയും. ജോതർ–ജനിച്ച

വൃക്ഷങ്ങൾ.

െകോണ്ടു�പോന്നോന,കലത്തുനിെന്നോരു

െതണ്ടിെയെയന്ന�പോ�ല സമീരണൻ! (5)
അബ്ഭവോെന ഹുതവഹ, വോ�നോർക്കോ-

യത്രൈകെക്കോണ്ടു, മർത്ത്യർ യുവതമ:

അധ്വരെമോെക്ക രക്ഷിയ്ക്കു�വോന�ല്ലോ,

മർത്ത്യബോന്ധവ, തൻക്രിയയോല്ബ്ഭവോൻ! (6)
അബ്ഭവച്ഛുഭകർമ്മമ�ഗ്ന, െവറു-

മർഭകെനയുമൃദ്ധിയോല് മൂടുന്നു:

അന്തി�നരത്തുകത്തിജ്ജ്വലിച്ച നി-

ന്നന്തി�ക കൂടുമ�ല്ലോ, പശുവ്രജം! (7)
െചയ്വിനോ,ഹുതി പള്ളിെകോള്ളും പരി-

പോവനോഭനോം സ്തുത്യസുയജ്ഞന്നോയ്-

ക്ഷിപ്രമർച്ചിപ്പിന,ഞ്ജസോ വ്യോപിയ്ക്കു-

മപ്പുരോതന�ദവനോം ദൂതെന! (8)
ആയിരം മൂന്നു, മൂന്നുനൂർ, മുപ്പത്തി-

െയോമ്പതുമുമ്പർ പൂജിച്ചിതഗ്നിെയ:

െനയ്യു തൂകിനോർ; ദർഭ തൂർത്തു വിരി-

ച്ചങ്ങിരുത്തിനോരീ, �ഹോമകോരെന! (9)
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5. നിലീനൻ=ഒളിച്ചവൻ. െതണ്ടിെയ–അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന മകെന അച്ഛൻ പിടിച്ചുെകോ-

ണ്ടു�പോകുന്നതു�പോെല. സമീരണൻ=വോയു.

6. വോ�നോർക്കോയ്–�ദവന്മോെര യജിപ്പോൻ.
7. അർഭകെനയും–അജ്ഞെന�പ്പോലും

8. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: പള്ളിെകോള്ളും–വിറകുകളിലും ഓഷധികളിലും ശയിയ്ക്കുന്ന.
9. ആയിരം–മുവ്വോയിരത്തിമുന്നൂററിമുപ്പെത്തോമ്പതു�ദവന്മോർ. �ഹോമകോരൻ=�ഹോതോവ്,

അഗ്നി.
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സൂക്തം 10.

വിശ്വോമിത്രൻഋഷി; ഉഷ്ണിക്ഛന്ദസ്സ്;അഗ്നി �ദവത. (‘മോബലിനോടുവോണീടുംകോലം’

എന്ന മട്ടില്)

ഭൂവോസികൾെക്കോരു തമ്പുരോനും

�ദവനുമോയ ഭവോെനയ�ഗ്ന,

ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു�പോരുന്നു, നന്നോയ്-

ബുദ്ധിയുള്ളോളുകളധ്വരത്തില്! (1)

മർത്ത്യർ പുകഴ്ത്തുന്നു, �ഹോതോവോകു-

മൃത്വിക്കോയുള്ള ഭവോെനയ�ഗ്ന;

സത്യത്തിൻപോലകനോയിബ്ഭവോൻ

കത്തിജ്ജ്വലിച്ചോലും, തൻഗൃഹത്തില്! (2)

ജോത�വദസ്സോകുമങ്ങയ്ക്ക�ഗ്ന,

യോെതോരോ�ളകു�മോ, ഹവ്യങ്ങെള;

ഉണ്ടോമവന്നുസുവീര്യശോലി,-

യുണ്ടോമവന്നുസമൃദ്ധികളും! (3)

യോഗങ്ങൾതൻ ധ്വജമഗ്നിയവ-

നോഗമിയ്ക്ക�ട്ട, ഹവിഷ്മോന്നോയി

�ഹോതോക്ക�ളഴ്വരോല്�ത്തപ്പിയ്ക്കെപ്പ-

ട്ടോ,ദി�തയന്മോ�രോെടോന്നിച്ചുതോൻ! (4)

�മധോവികൾക്കുള്ള �തജ�സ്സന്തും

ധോതോവും �ഹോതോവുമോമഗ്നിയ്ക്കോയ്

സംഭരിച്ചീടുവിൻ, നിങ്ങൾ െച�മ്മ

മുമ്പു�ളളോർ നിർമ്മിച്ച വെന്മോഴികൾ! (5)

�ചണുറ്റ �ചോറ്റിനും സ്വത്തിനുമോയ്,-

ക്കോണെപ്പ�ടണ്ടുെന്നോരീയഗ്നിെയ

വർദ്ധിപ്പിച്ചീടെട്ട, നമ്മൾതൻ വോ-

ക്കത്രയും സ്തുത്യനോയ്ത്തീരുമോ�റ! (6)

�ദവകോമന്നോയ്,സ്സുയഷ്ടോവു നീ

�ദവെരപ്പൂജിയ്ക്കുക,ധ്വരത്തില്:

മോദകൻ �ഹോതോവു നീയിങ്ങ�ഗ്ന,

മോററോെരത്തള്ളി ലസി�പ്പോന�ല്ലോ! (7)

ഞങ്ങൾക്കുപോവക, വീറും ശ്രീയും

തിങ്ങുമോറുജ്ജ്വലിച്ചോലു,മോ നീ;

�സ്തോത്രങ്ങൾ െചോല്�വോർതൻ �ക്ഷമത്തിന്നോയ്-

പ്പോർത്തോലു,�മറ്റമടുക്കല്ത്ത�ന്ന! (8)

�സ്തോത്രങ്ങൾ െചോല്ലുന്ന �മധോവിമോ-

രോസ്ഥ�യോടുജ്ജ്വലിപ്പിച്ചിടുന്നു,
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അവ്യയനും, ബലോല് വർദ്ധി�പ്പോനും,

ഹവ്യം വഹി�പ്പോനുമോയ നിെന്ന! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
2. തൻഗൃഹം–യോഗശോല.
3. സുവീര്യശോലി–നല്ല വീര്യമുള്ള പുത്രൻ.

4. �തപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട്–�സോമ-ഘൃതോഹുതികൾെകോണ്ട്.
5. �ഹോതോക്ക�ളോടും മറ്റും പറയുന്നു: വെന്മോഴികൾ–�സ്തോത്രങ്ങൾ.
6. കോണെപ്പ�ടണ്ടുന്ന=ദർശനീയനോയ. വോക്ക്–സ്തുതി.
7. മോദകൻ–യജമോനോഹ്ലോദകൻ.
8. വീറ് =വീര്യം. ശ്രീ–�തജസ്സ്. ആ–തോദൃശനോയ.
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സൂക്തം 11.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

യജ്ഞെത്തശ്ശരിയോയ്ക്കണ്ട �ഹോതോവ,ഗ്നി പു�രോഹിതൻ:

അറിഞ്ഞിരി�പ്പോന,വിടുന്നധ്വരെത്തയഥോക്രമം. (1)

അന്നോർത്ഥം നിഹിതൻ ദൂതനോഗ്രഹി�പ്പോനനശ്വരൻ;

ആഹവ്യവോഹനോമഗ്നി മനീഷെയോടു �ചർന്നവൻ! (2)

അഗ്നി യജ്ഞധ്വജം ധീയോലറിയുന്നു, ചിരന്തനൻ;

അവെ� �തജസ്സകെല�പ്പോക്കുമ�ല്ലോ, തമസ്സിെന! (3)

ജോത�വദസ്സു, െകല്പിെ� പുത്രൻ, െചോെല്ക്കോണ്ട ശോശ്വതൻ;

ഈയഗ്നിെയഹവിർവോഹനോക്കിെവച്ചിതു, �ദവകൾ. (4)

അഗ്നി, മോനുഷജോതിയ്ക്കു മുൻനട�പ്പോൻ, ത്വരോന്വിതൻ,

തള്ളോവുന്നവനല്ലോ�ത്തോൻ, പള്ളി�ത്തെര,െപ്പോഴും നവൻ! (5)

എതിരോളെരെയോട്ടുക്കു തട്ടിനീക്കുമഹിംസിതൻ,

അതിമോത്രപ്രഭൂതോന്നന,ഗ്നി ൈദവത�പോഷകൻ! (6)

ഹവി�സ്സകും നരൻ �വോഢോവിങ്കല്നിന്നന്നെമങ്ങു�മ

�നടുന്നു, പോവനോർച്ചിസ്സിൻപക്കല്നിന്നു നി�കതവും! (7)

പ്രോജ്ഞ�ര, ജോത�വദസ്സോമഗ്നിയ്ക്കു നുതി െചോല്ലി നോം

ൈകവരുത്തുക, കോംക്ഷിച്ച ധനെമോക്കയുെമങ്ങു�മ! (8)

അ�ഗ്ന,ഞങ്ങൾക്കടർകളില്, പ്രോർത്ഥി�യ്ക്കണ്ടുന്നെതോക്കയും

കി�ട്ടണ�മ: നിങ്കല�ല്ലോ പൂകി�മവുന്നു, �ദവകൾ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
2. അന്നോർത്ഥം നിഹിതൻ–ഹവിസ്സ്വീകരണത്തിന്നു സ്ഥോപിതൻ. ആഗ്രഹി�പ്പോൻ–

ഹ�വ്യച്ഛു. മനീഷ=പ്രജ്ഞ, കർമ്മജ്ഞോനം.

3. അറിയുന്നു–എല്ലോം.
5. മുൻനട�പ്പോൻ–�നർവഴി കോട്ടിെക്കോണ്ട്. ത്വരോന്വിതൻ–മനുഷ്യെര കർമ്മങ്ങളില് പ്ര-
വർത്തിപ്പിച്ചനുഗ്രഹിപ്പോൻ െവമ്പുന്നവൻ. പള്ളി�ത്തർ–�ദവകൾക്കു ഹവിസ്സു െകോ-

ണ്ടു�പോകുന്ന രഥം. എെപ്പോഴും നവൻ=നിത്യനൂതനൻ.

6. അതിമോത്രപ്രഭൂതോന്നൻ=ഏറ്റവും പ്രഭൂതോന്നൻ, അന്നസമൃദ്ധൻ. ൈദവത�പോഷകൻ
=�ദവന്മോെര �പോറ്റുന്നവൻ.

7. �വോഢോവ്–ഹവ്യവോഹൻ. നി�കതം=ഗൃഹം.
8. �ഹോതോവി�നോടും മറ്റും:
9. പ്രോർത്ഥി�യ്ക്കണ്ടുന്നത്–ധനം.
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സൂക്തം 12.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ �ദവത.

ഇന്ദ്രോഗ്നിമോ�ര, വരുവിൻ, വിണ്ണില്നിന്നിസ്തവങ്ങളോല്:

പിഴിഞ്ഞസം�സവ്യമിതു കുടിപ്പിൻ, കർമ്മസക്തരോയ് ! (1)

ഇന്ദ്രോഗ്നിമോ�ര, മുൻഭോഗെത്തത്തുന്നൂ, യജ്ഞസോധനം;

കുടിപ്പിനീ, നീരിവയോല് �സ്തോതൃമിത്രം സുതർപ്പണം! (2)

വരിപ്പനി,ന്ദ്രോഗ്നികെള ക്രതു�ചോദിതനോയഞോൻ:

�സോമത്തോല്ത്തൃപ്തരോകെട്ട,യിങ്ങോ �സ്തോതൃപരോയണർ! (3)

വിളിപ്പനിന്ദ്രോഗ്നികെള, ധ്വസ്തോഘെര,യരിഘ്നെര,

അന്ന�മറ്റം തരു�ന്നോെര,�ത്തോല്ക്കോത്തസമൈജത്രെര! (4)

െചോല്ലിയും പോടിയും പൂജിയ്ക്കുന്നൂ, �സ്തോതോക്കൾ നിങ്ങെള;

വരിപ്പനിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, ഞോനുമന്നോഗമത്തിനോയ് (5)

ഒന്നിെച്ചോറ്റെയോരുമ്പോടോല് നിങ്ങളിന്ദ്രഹുതോശ്വോ,

കുലുക്കിയ�ല്ലോ, െതോണ്ണൂറു പറ്റലർപ്പട്ടണങ്ങെള! (6)

�സ്തോത്രങ്ങളിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, െപരുമോറുന്നു �മന്മയില്,

യജ്ഞമോർഗ്ഗോനുസോ�രണ കർമ്മത്തിൻ നോലിടത്തു�മ! (7)

അന്നങ്ങളും െകല്പുകളും സഹവർത്തികൾ നിങ്ങളില്;

നിക്ഷിപ്ത,മിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങളില് �പ്രരകത്വവും! (8)

വിണ് വിളങ്ങിയ്ക്കു�വോർ നിങ്ങളണി ചോർത്തുന്നു �പോർകളില്;

അതുെകോണ്ടറിയോ,മിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങൾതൻ തിറം! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. ഇത്–�സോമം. കർമ്മസക്തരോയ്–ഞങ്ങളുെട കർമ്മത്തില്ശ്രദ്ധെവച്ച്.

2. മുൻഭോഗത്ത്–നിങ്ങളുെട മുമ്പില്. ഇവയോല്–ഞങ്ങളുെട സ്തുതികളോല്. �സ്തോതൃ-

മിത്രം–�സ്തോതോക്കെള സ്വർഗ്ഗോദിഫലപ്രോപ്തിയില് സഹോയിയ്ക്കുന്നതു്. സുതർപ്പണം–

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുതൃപ്തിവരുത്തുന്നത്. രണ്ടും നീരിെ� വി�ശഷണം.

3. ക്രതു�ചോദിതൻ.–ക്രതു(യജ്ഞ)സോധനത്തോല് (�സോമത്തോല്) �പ്രരിതൻ; �സോമം

കിട്ടിയതിനോല് യജ്ഞം െച്ചയ്യോെനോരുങ്ങിയവൻ.

4. സമൈജത്രർ=ഒ�രമട്ടില് ജയിയ്ക്കുന്നവർ.
5. െചോല്ലിയും പോടിയും–�സ്തോത്രം െചോല്ലിയും, സോമം പോടിയും. അന്നോഗമം=അന്നലബ്ധി.
7. കമ്മത്തിെലങ്ങും നിങ്ങൾപ്രകർ�ഷണസ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.

8. സഹവർത്തികൾ=കൂെടപ്പോർക്കുന്നവ. �പ്രരകത്വം–മഴെപയ്യിച്ച്, അന്നമുല്പോദിപ്പി-

ച്ചു യജ്ഞത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കല്; ഇതും നിങ്ങളില് െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

9. അണി ചോർത്തുന്നു–ജയശ്രീഭൂഷിതരോകുന്നു, വിജയം �നടുന്നു. തീറം=ത്രോണി.
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സൂക്തം 13.

വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ ഋഷഭൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘തോമരക്ക-

ണ്ണൻ’ �പോെല.)

നിങ്ങൾതൻ �ദവനോമീയഗ്നിെയ-

ത്തുംഗവോക്യത്തോല് വോഴ്ത്തുവിൻ:

വോനവെരോത്തു വന്നോ യജിഷ്ഠൻ

വോണരുള�ട്ട, ദർഭയില്! (1)

�രോദസ്സുകളും രക്ഷിതോക്കളു-

മോർതൻ െകല്പിെന�സ്സവിപ്പൂ;

അസ്സത്യോത്മോെവ വോഴ്ത്തുന്നു, രക്ഷ-

യ്ക്കർത്ഥകോമർ ഹവിഷ്മോന്മോർ! (2)

യന്തോവി,വർക്കദ്ധീമോനോമഗ്നി;

യജ്ഞങ്ങൾക്കുമ�ദ്ദഹംതോൻ;

�സവിപ്പിൻ, നിങ്ങളോ നിജോഗ്നിെയ,

ശ്രീവിധോയിയോം ദോതോെവ! (3)

വിണ്മന്നന്തരിക്ഷങ്ങളിലുള്ള

വന്മുതല്, നമുക്കോരോ�ലോ;

ആയഗ്നി നമു�ക്കക�ട്ട, സുഖ-

പ്രോയഗൃഹങ്ങൾകർമ്മോർത്ഥം! (4)

ഋദ്ധോഭൻ പ്രജോപോലൻ �ഹോതോവു

നിത്യനവീനനഗ്നിെയ

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നൂ, തൻതിരു�മനി-

െയ്ക്കോത്തകർമ്മത്തോല് �സ്തോതോക്കൾ! (5)

കോത്തോലു,മസ്മല്ക്കർമ്മ�സ്തോത്രങ്ങൾ

�പർത്തും �ദവോഹ്വോതോവോം നീ;

വോയുവർദ്ധിത, നല്കി,ങ്ങുസുഖ-

മോയിരം തരും നീയ�ഗ്ന! (6)

നീയ�ഗ്ന, തരിെക,ങ്ങൾക്കുചിെക്ക-

ന്നോയിരപ്പടി വന്മുതല്,

സദ്വീര്യപുഷ്ട്രിസന്തോനകര,-

മത്യയഹിനമുജ്ജ്വലം! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. തുംഗവോക്യം–ഉയർന്ന (മഹത്തോയ) �സ്തോത്രം. യജിഷ്ഠൻ–വലിയ യഷ്ടോവ്. �ഹോതോ-

വി�നോടും മറ്റും യജമോനൻ പറയുന്നതോണിത്.

2. രക്ഷിതോക്കൾ=�ദവന്മോർ; ദ്യോവോപൃഥിവികളും �ദവന്മോരും അഗ്നിയ്ക്കധീനരോണ്.

അർത്ഥകോമർ=ധ�നച്ഛുക്കൾ
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3. ഇവർ–ഹവിഷ്മോന്മോർ, യജമോനന്മോർ. യജ്ഞങ്ങൾക്കുംഅ�ദ്ദഹംതെന്നയന്തോവ് (നി-

യോമകൻ). ആ നിജോഗ്നിെയ (സ്വന്തം അഗ്നിെയ) നിങ്ങൾ (ഋത്വിക്കുകൾ) �സവിപ്പിൻ

(പരിചരിയ്ക്കുവിൻ). ശ്രീവിധോയി=സമ്പല്ക്കരൻ.

4. ആരോ�ലോ–ആരുെട പ്രസോദത്തോ�ലോ നമുക്കു കിട്ടുന്നു. സുഖപ്രോയഗൃഹങ്ങൾ=

സുഖ�മറിയ ഗൃഹങ്ങൾ. കർമ്മോർത്ഥം=കമ്മോനുഷ്ഠോനങ്ങൾക്ക്.

5. ഋദ്ധോഭൻ=�ശോഭ വളർന്നവൻ. തൻതിരു�മനിെയ്ക്കോത്ത–തദ്വിഷയകമോയ.

6. അസ്മല്(ഞങ്ങളുെട) കർമ്മവും �സ്തോത്രവും കോത്തോലും–ഏറ്റക്കുറവുവരോെത രക്ഷിച്ചോ-

ലും. �പർത്തും �ദവോഹ്വോതോവ്–വീണ്ടും വീണ്ടും �ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. ഇങ്ങു–

ഞങ്ങൾക്ക്. ആയിരം തരും–ആയിരം ധനം നല്കുന്ന.

7. സദ്വീര്യപുഷ്ടിസന്തോനകരം=നല്ല വീര്യം, �ദഹപുഷ്ടി, സന്തോനങ്ങൾ എന്നിവെയ ഉള-
വോക്കുന്നത്. അത്യയഹീനം–എത്ര െചലവുെചയ്തോലും ക്ഷയിയ്ക്കോത്തത്. ഉജ്ജ്വലം–

രത്നകനകോദികൾെകോണ്ടു തിളങ്ങുന്നത്. മൂന്നും വന്മുതലിെ� വി�ശഷണങ്ങൾ.
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സൂക്തം 14.

ഋഷഭൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (�കക)

�ഹോതോവു ഹർഷിപ്പി�പ്പോൻസത്യവോൻ യഷ്ടോവഗ്നി

ധോതോവു �മധോശോലി �മധത്തിെന്നഴുന്നള്ളും:

തിളങ്ങും പള്ളി�ത്തരില്�ക്കറുമ�ശ്ശോചി�ഷ്കശ-

െനോളി വീശുന്നൂ, െകല്പിൻപുത്രനന്തരിക്ഷത്തില്. (1)

െചോല്ലു�ന്നനുണർ�വകുമങ്ങയ്ക്കു നമസ്കോരം;

കല്യ, സത്യോത്മൻ, ൈകെക്കോൾക,ങ്ങിതു യജനീയ:

അറിവു�ററോെരെക്കോണ്ടുവരിക, വിജ്ഞൻ ഭവോൻ;

വിരിദർഭയിലിരുന്നരുൾക, സംരക്ഷയ്ക്കോയ് ! (2)

അന്നമുണ്ടോക്കും പകലല്ലുകൾ നിങ്കല്�ച്ചരു-

ക;–ങ്ങുന്നുമ�ഗ്ന, െചല്ക, വോയുവീഥിയിലൂ�ട;

തുകിടുമ�ല്ലോ, ഹവ്യം പൂർവനോം നിങ്കല്പ്പോ�ട;

വോഴ്ക, വോഴ്കവ �ഗ�ഹ, �തർനുകത്തണ്ടില്�പ്പോ�ല! (3)

മിത്രനും, വരുണനും �ദവകെളല്ലോവരും

ശക്തിസൂനുവോമ�ഗ്ന, �സ്തോത്ര�മോതുന്നൂനിങ്കല്:

മർത്ത്യർക്കോയ്ക്കതിർകെളപ്പരത്തി�ത്തജ�സ്സോ�ട

വർത്തിയ്ക്കുന്നവന�ല്ലോ, ബലവോൻസൂര്യൻ ഭവോൻ! (4)

ൈകമലർന്നവെരങ്ങളിെപ്പോഴുതർപ്പിയ്ക്കുന്നൂ,

കോമ്യമങ്ങയ്ക്കു: നമസ്കോരത്തോല്പ്രസന്നനോയ്

�മധോഭിലോഷ�ത്തോ�ട പൂജിയ്ക്ക �ദവന്മോെര

�മധോവി ഭവോന�ഗ്ന, വളെര �സ്തോത്രങ്ങളോല്! (5)

വളെരസ്സംരക്ഷയുമന്നവും കർ�മ്മോദ്യുക്ത-

ന്നുളവോകുന്നുണ്ട�ല്ലോ; നിങ്കല്നിന്നൂർജ്ജസ്സൂ�നോ:

വിത്തമോയിരം കല്പി�ച്ചകുക, ഞങ്ങൾക്കുനീ-

യ�ദ്രോഹവചസ്സോയസത്യവോെനയുമ�ഗ്ന! (6)

യോഗത്തില�ഗ്ന, �ദവ, മർത്ത്യരോം ഞങ്ങെളവ-

�യകി�യോ, ഭവോനു െകല്പു�ററോ�ന, കവിപ്രജ്ഞ;

ആസ്വദിച്ചോലുമവെയോെക്കയിങ്ങമൃത, നീ;

ഭോസ്വരരഥർെക്കല്ലോമോൾ നീെയന്നറിഞ്ഞോലും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. �മധം=യോഗം.
2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: കല്യ–ബലവോ�ന. ഇത്–നമസ്കോ�രോക്തി. അറിവു�ററോർ–

�ദവന്മോർ.

3. െചല്ക–ദിനരോത്രികളുെട അരികെത്തയ്ക്കു െചല്ലുക. വോയുവീഥി–ആകോശം. പ്രഭോത-

ത്തിലും സോയംകോലത്തുമോണ�ല്ലോ, പൂർവ(പുരോതന)നോയ ഭവോങ്കല് ഹവ്യം തൂകുക;
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അതിനോല് അവ (പകലല്ലുകൾ) ഞങ്ങളുെട �ഗഹത്തില് വോഴ്ക വോഴ്ക–വീണ്ടും വീണ്ടും

വസിയ്ക്കെട്ട. �തർനുകത്തണ്ടില്–ഈഷകൾ (നുകത്തണ്ടിെ� ഇരുവശത്തും െവയ്ക്കുന്ന

മരപ്പട്ടികകൾ–‘ഇരുപ്പടി’– )നില്ക്ന്നതു�പോെല.

4. ശക്തിസൂനു–അരണിമഥനബലത്തിെ� പുത്രൻ. സൂര്യൻ=�ശോഭനവീര്യൻ.

5. ൈകമലർന്നവർ–ഹവിെസ്സടുത്തതിനോല്ൈകമലർന്നവരോയ. കോമ്യം–കമനീയമോയ

പു�രോഡോശവും മറ്റും. �മധോഭിലോഷം=യോ�ഗച്ഛ.

6. ഊർജ്ജസ്സൂ�നോ=ബലത്തിെ� മക�ന. അ�ദ്ദോഹവചസ്സ്–ആർക്കും ഉപദ്രവമുണ്ടോ-

ക്കോെത സംസോരിയ്ക്കുന്നവൻ. സത്യവോെനയും–സത്യവോനോയ പുത്രെനയും കല്പി�ച്ച-

കുക.

7. ഭോസ്വരരഥർ–�ശോഭനമോയ �തരുള്ളവർ, യജമോനന്മോർ. ആൾ–രക്ഷിതോവ്.
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സൂക്തം 15.

കത�ഗോത്രക്കോരൻ ഉല്കീലൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (�കക)

പുരു�തജസ്സോ�ലറ്റം വിളങ്ങും ഭവോൻ മുടി-

ച്ചരുൾക, മോററോെരയും ശക്തരോക്ഷസെരയും:

അഗ്ര്യമോം സുഖം നല്കും െപരിയ സുഹവനോ-

മഗ്നിെയ നയിയ്ക്കുമോറോക, ഞോൻസുഖത്തിന്നോയ്! (1)

ഇപ്പുലർകോലത്തുനീ, ഭോസ്ക�രോദയത്തില് നീ-

യിപ്പരിഷയ്ക്കു പരിത്രോതോെവന്നറിഞ്ഞോലും:

അച്ഛനുണ്ണിെയെയന്ന�പോല�വ ലോളിയ്ക്ക, നീ

നിച്ചലും മല്�സ്തോത്രെത്തസ്സുപ്രഭോംഗനോമ�ഗ്ന! (2)

വളെരജ്ജ്വോലകെള വർഷക, മുറയ്ക്കല്ലില്-

ത്തിളങ്ങിെത്തളിയിയ്ക്ക, മർത്ത്യദർശി നീയ�ഗ്ന;

നീക്കുക പോപം വ�സോ; കിട്ടിയ്ക്ക ഫലം; സിദ്ധ-

മോക്കുെക,തങ്ങൾതൻ വിത്തകോമം നീ യുവതമ! (3)

മോററോർതൻ പുരികളും സമ്പത്തുെമല്ലോം കീെഴ്വ-

�ച്ചറ്റമോളുക, വർഷിൻ, �തോല്ക്കോത്ത ഭവോന�ഗ്ന;

നടത്തുെകോ,ന്നോമതോം ഫലദമഹോയജ്ഞം,

വടിവില് നയിയ്ക്കുവോനറിവു�ള്ളോനോം ഭവോൻ! (4)

വിടവു െപടോയ്കു,മ്പർക്കുള്ളസല്ക്കർമ്മങ്ങൾക്കി,-

ങ്ങുടലില്ജ്ജര �കറ്റുമുജ്ജ്വല, സു�മധ�സ്സ;

വണ്ടി�പോല,നങ്ങോത�ങ്ങോട്ടു വോങ്ങുക, ഹവ്യം;

ഉണ്ടോക്കുെകോ,ളി ഭവോൻ വോനൂഴികളില�ഗ്ന! (5)

ൈകവളർത്തുക; തരിക,ന്നവുമ�ഗ്ന, വർഷിൻ;

�ദവ, �ദവകെളോന്നിച്ചുജ്ജ്വലശ്രീയോം ഭവോൻ

സുഷ്ഠുവോയ്ച്ചുരത്തിയ്ക്ക, വോനൂഴികെളഞങ്ങൾ;-

െക്കോട്ടുെമങ്ങളി�ലശോെയ്ക,തിരോളിതൻ �ദ്രോഹം! (6)

അ�ഗ്ന, അങ്ങു കർമ്മ�മറിയ �ഗോപ്രദോത്രിയോയ ഭൂമിെയ �സ്തോതോവിന്ന്

എെന്നയ്ക്കുമോയി കിട്ടിച്ചോലും; ഞങ്ങൾക്കു മകനും അവെ� മകനും ജനിയ്ക്കുമോറോക-

ണം; അങ്ങയുെടആനന്മനസ്സുഞങ്ങളിെലത്തെട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. ശക്തരോക്ഷസർ=ത്രോണിയുള്ള രക്ഷസ്സുകൾ. സുഹവൻ=�ശോഭനോഹ്വോനൻ. നയി-

യ്ക്കുക–ഉത്തര�വദിയിലും മറ്റും െകോണ്ടു�പോവുക.

2. ഇപ്പരിഷ–ഞങ്ങൾ.
3. മുറയ്ക്ക്–ക്ര�മണ. മർത്ത്യദർശി–മനുഷ്യരുെട ശുഭോശുഭകർമ്മങ്ങൾ കോണുന്നവൻ. വി-

ത്തകോമം (ധനോഭിലോഷം) സിദ്ധമോക്കുക–നിറ�വറ്റുക.

4. ഒന്നോമെത്ത മഹോയജ്ഞം, �ജ്യോതി�ഷ്ടോമമ�ത്ര.
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5. ഉടലില്ജ്ജര �കറ്റും–സർവപ്രോണികളുെടയും ശരീരത്തില് അവസോനകോലത്തു ജര

പിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന. വണ്ടി–ധോന്യങ്ങളും മറ്റും �കറ്റെപ്പട്ട്, ഉടമസ്ഥങ്കെലത്തിയ്ക്കുന്നശകടം.

6. ൈകവളർത്തുക–ഞങ്ങൾക്ക് അഭിലഷിതഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക. വോനൂഴികെള

സുഷ്ഠുവോയ്(നന്നോയി) ചുരത്തിയ്ക്ക–മഴയുംസസ്യങ്ങളും �വണ്ടു�വോളംഞങ്ങൾക്കുകിട്ട-

െട്ട എന്നുസോരം.
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സൂക്തം 16.

ഉല്കീലൻഋഷി; ബൃഹതിയുംസ�തോബൃഹതിയുംഛന്ദസ്സ്;അഗ്നി �ദവത. (മഞ്ജരി)

�ശോഭനവീര്യമിണങ്ങും മഹത്തോയ

െസൌഭോഗ്യത്തിന്നു �പോ�ന്നോ,നീയഗ്നി;

സുപ്രജോ�ഗോയുക്തസ്വത്തിന്നു �പോന്നവൻ

കില്ബി�ഷോച്ഛിത്തിയ്ക്കും �പോ�ന്നോൻതെന്ന! (1)

ദുർവിചോരക്കോെര�പ്പോർകളില്�ത്തോല്പിയ്ക്കും–

സർവദോ ൈവരിെയെക്കോല്ലുെമവർ–

ആ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളിെസ്സൌഖ്യദ-

ശ്രീമോങ്കല്െച്ചല്ലുവിൻ, �നതോക്ക�ള! (2)

തദ്വിധൻ നീ മൂർച്ചകൂട്ടുക, ഞങ്ങെള

വിത്തോഢ്യനോയ വൃഷോവോമ�ഗ്ന,

സുപ്രജോവീെര്യൌർജ്ജിത്യോ�രോഗ്യ�ഹതുവോ-

മ�ല്പതരമോയ സമ്പത്തിനോല്! (3)

പോെരോെക്കസൃഷ്ടി�ച്ചോൻ, ഭോരം വഹിപ്പവ,-

നോരോധി�പ്പോനി,വൻ �ദവന്മോെര;

�സ്തോതോക്കന്മോരിലും �പോരിലും െചല്ലുന്നൂ,

�നതോക്കന്മോരുെട ‘ശസ്ത്ര’ത്തിലും! (4)

വിട്ടുെകോടുെക്കോല്ലോ ഞങ്ങെളശ്ശക്തിജ,

കഷ്ടപ്പോടിന്നുമപുത്രതയ്ക്കും

�ഗോരോഹിത്യത്തിന്നും നിന്ദയ്ക്കുമ�ഗ്ന, നീ;

ദൂരീകരി�യ്ക്കണം, �ദ്വഷങ്ങളും! (5)

പോരിച്ച സപ്രജമോകുമന്നത്തിനു

�പോരു�വോൻ, യ�ജ്ഞസുഭഗ, ഭവോൻ:

ഭൂരിദ്രവിണ, ത�രണ�മ, െസൌഖ്യവും

�പരും വളർത്തും വൻസമ്പത്ത�ഗ്ന! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. െസൌഭോഗ്യത്തിന്നു �പോ�ന്നോൻ–െസൌഭോഗ്യം നല്കോൻ ശക്തനോണ്. കില്ബി�ഷോച്ഛി-

ത്തി=പോപെത്തനശിപ്പിയ്ക്കല്.

2. െസൌഖ്യദശ്രീമോൻ=െസൌഖ്യം നല്കുന്നസമ്പത്തുക�ളോടുകൂടിയവൻ.

3. തദ്വിധൻ=അപ്രകോരമിരിയ്ക്കുന്നവൻ. മൂർച്ചകൂട്ടുക–കർമ്മസമർത്ഥരോക്കുക. ഔർജ്ജി-

ത്യം=ബലം.

5. ശക്തിജ–ബലജോത. കഷ്ടപ്പോട്–ദോരിദ്യം. അപുത്രത–മക്കളില്ലോയ്ക. �ഗോരോഹിത്യം=

മോടുകളില്ലോയ്ക.

6. ഭൂരിദ്രവിണ=വളെരദ്ധനമുള്ളവ�ന. �പരും=യശസ്സും.
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സൂക്തം 17.

വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ കതൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ധർമ്മങ്ങളില് മു�മ്പ ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നവനും, ഏവർക്കും വരണീയനും,

�ശോചി�ഷ്കശനും, െനയ്യുരുക്കുന്നവനും, ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവനും, സുയജ്ഞനുമോയ

അഗ്നിയില്, �ദവകെള യജിപ്പോൻ�വണ്ടി െനയ്യും മറ്റും തൂകുന്നു. (1)
അ�ഗ്ന, ജോത�വദ�സ്സ, കർമ്മജ്ഞനോയ ഭവോൻ ഭൂവിെ�യും �ദ്യോവിെ�യും

�ഹോതോവോയ�ല്ലോ;അപ്രകോരംഈഹവിസ്സുെകോണ്ടു�ദവന്മോെരയജിച്ചോലും; ഇന്ന്

ഈ യജ്ഞെത്ത, മനുവി��തിെന�പ്പോെല മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കുകയും െചയ്തോലും!

(2)
ജോത�വദ�സ്സ, അങ്ങയ്ക്ക് അന്നങ്ങൾ മൂന്നുണ്ട്; അ�ഗ്ന, മൂന്നുഷസ്സുകൾ അങ്ങ-

യുെടഅനുജത്തിമോരോകുന്നു. അവ�രോടുകൂടിയ വിദ്വോനോയ ഭവോൻഅന്നം �ദവന്മോ-

രിെലത്തിച്ചോലും; യജമോനന്നുസുഖവും വരുത്തുക! (3)
ജോത�വദ�സ്സ, നല്ല �തജസ്സും നല്ല കോഴ്ചയുമുള്ള സ്തുത്യനോയ അഗ്നിെയ–

നിന്തിരുവടിെയ–ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു പൂജിയ്ക്കുന്നു: നിസ്സംഗനും അമൃതിെ� ഇരിപ്പിട-

വുമോയ നിന്തിരുവടിെയ �ദവന്മോർ ഹവിസ്സു വഹിയ്ക്കുന്ന ദൂതനോക്കിെവച്ചു! (4)
അ�ഗ്ന, അങ്ങെയക്കോൾ മു�മ്പ ഒരു അതിയഷ്ടോവോയ �ഹോതോവു സ്വധ�യോ-

ടുകൂടി രണ്ടിടത്തുമിരുന്നു സുഖമുളവോക്കിയ�ല്ലോ; വിദ്വൻ, അ�ദ്ദഹത്തിെ� ധർമ്മം

�നോക്കി ഭവോൻ യജിച്ചോലും. അങ്ങെന ഞങ്ങളുെട യോഗം �ദവകൾക്കു പ്രീതിക-

രമോക്കിയോലും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
1. ധർമ്മങ്ങൾ–യജ്ഞങ്ങൾ.

3. െനയ്യ്,സസ്യം, �സോമംഎന്നിവയ�ത്ര, മൂന്നന്നങ്ങൾ. മൂന്നുഷസ്സുകൾ–പ്രജോരക്ഷിണിയും
അന്നരക്ഷിണിയും രോഷ്ട്രരക്ഷിണിയുമോയ ഉ�ഷോ�ദവതകൾ.

5. സ്വധ–അന്നം, �സോമം. രണ്ടിടം–മധ്യ�മോത്തമസ്ഥോനങ്ങൾ. സുഖം–യഷ്ടോക്കൾക്ക്.



116 ഋ�ഗ്വദം [അ. 3: അ. 1]

സൂക്തം 18.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അ�ഗ്ന, ഭവോൻ ഇവിെട വരോൻ കനിഞ്ഞു, �തോഴൻ �തോഴന്നും, അച്ഛനമ്മമോർ

മകന്നുെമന്ന�പോെല ഞങ്ങൾക്കു കോര്യസോധകനോയിബ്ഭവിച്ചോലും: മനുഷ്യർ മനു-

ഷ്യെര തു�ലോം ഉപദ്രവിച്ചുെകോണ്ടിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; �നരിടുന്ന ൈവരികെള അങ്ങു ചുെട്ട-

രിയ്ക്കണം! (1)
അ�ഗ്ന, ആക്രമിയ്ക്കുന്ന ശത്രുക്കെള തപിപ്പിയ്ക്കുകു; ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കോത്തഎതിരോ-

ളിയുെടആശതപിപ്പിയ്ക്കുക; വ�സോ, അറിവുള്ള ഭവോൻസല്ക്കർമ്മവിമുഖെര തപി-

പ്പിയ്ക്കുക. അങ്ങെന, അങ്ങയുെട രശ്മികൾ തടവില്ലോത്തവയോകെട്ട! (2)
അ�ഗ്ന, ധനകോമനോയ ഞോൻ ഭവോനു ദ്രുതഗതിയ്ക്കും ബലത്തിന്നുമോയി, ചമത-

�യോടും െന�യ്യോടും കൂടി ഹവിസ്സു �ഹോമിയ്ക്കുന്നു; ആവു�ന്നട�ത്തോളം �സ്തോത്രം െചോ-

ല്ലി വന്ദിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങ്ഈസ്തുതിെയ, നൂറുനൂറോയിക്കിട്ടുമോറു വിളങ്ങിച്ചോലും! (3)
ബലത്തിെ� മക�ന, അവിടുന്നു കത്തിജ്ജ്വലിയ്ക്കുക: അ�ഗ്ന, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട

ഭവോൻപുകഴ്ത്തുന്നവിശ്വോമിത്ര�ഗോത്രക്കോർക്കുവളെരഅന്നവുംധനവും �രോഗശമവും

ഭയശോന്തിയും കല്പിച്ചരുളുക; കർത്തോ�വ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട തിരുൈമ വളെര-

ത്തവണകഴുകോം! (4)
നല്ല ദോതോവോയ അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു കത്തിജ്ജ്വലിയ്ക്കു�മ്പോൾത്തെന്ന, ധനങ്ങ-

ളില്െവച്ചുമികച്ചതുതന്നരുളിയോലും: സുഭഗനോയ �സ്തോതോവിെ�ഗൃഹത്തില്, ധന-

മുണ്ടോകുമോറു െപരുമോറുന്നവയോണ�ല്ലോ, ഇരുതൃൈക്കകളും തിരുവുടലും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
3. നൂറുനൂറോയി കിട്ടുമോറ്–ഞങ്ങൾക്കുധനം വളെര വളെര കിട്ടത്തവണ്ണം.

4. കഴുകോം–�സോമരസോദികൾെകോണ്ട്.
5. തൃൈക്കകൾ–ജ്വോലകൾ.
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സൂക്തം 19.

ഗോഥി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

സ്തുതിയ്ക്കുന്ന, കവിയോയ, സർവജ്ഞനോയ, അമൂഢനോയ അഗ്നിെയ ഞോൻ

യജ്ഞത്തില് �ഹോതോവോക്കി വരിയ്ക്കുന്നു: ആഅതിയഷ്ടോവു ഞങ്ങളുെട �ദവകെള

യജിയ്ക്കെട്ട; ധനവുംഅന്നവുംതരോനോയിഹവിസ്സുകൾസ്വീകരിയ്ക്കുകയുംെചയ്യെട്ട! (1)
അ�ഗ്ന, ഹവിസ്സും െനയ്യും നിറച്ച, നല്ല �ശോഭയുള്ള ജുഹു ഞോൻ അങ്ങയുെട

�നർക്കുനീട്ടുന്നു. �ദവകെളബഹുമോനിയ്ക്കുന്നഭവോൻ �ദയങ്ങളോയധനങ്ങ�ളോടുകൂടി,

വലംെവച്ചു യജ്ഞത്തില്സംബന്ധിച്ചോലും! (2)
അ�ഗ്ന, ഭവോൻആെര രക്ഷിയ്ക്കുന്നു�വോ,അവെ� മനസ്സുശുഷ്കോന്തിയുള്ളതോയി-

ത്തീരും; അവന്നുസത്സന്തോനെത്തയും ധനെത്തയും കല്പിച്ചുനല്കുക. ഞങ്ങൾ ധനം

െപരിെകെക്കോണ്ടുവരുന്ന ഭവോെ� മഹിമയില് ഉൾെപ്പടുമോറോകണം–അങ്ങെയ

വഴി�പോെല സ്തുതിച്ചു സമ്പന്നരോകണം! (3)
അ�ഗ്ന, തിരു�മനിെയ യജിയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ വളെരൈസ്സന്യങ്ങെള ഭവോങ്കല്

ഉണ്ടോക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; ആ ഭവോൻ �ദവന്മോെര വിളിച്ചോലും: �ഹ യുവതമ, ഇവിെട ദി-

വ്യമോയ �തജസ്സിെന യജിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ! (4)
അ�ഗ്ന, യജനത്തിന്ന്ഋത്വിക്കുകൾ �ഹോതോവോയ ഭവോെന യജ്ഞത്തിലിരു-

ത്തി, കുളിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ; ആ ഭവോനോണ്, ഇതില് ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷിതോെവന്ന്അറി-

ഞ്ഞോലും. ഞങ്ങളുെട കിടോങ്ങൾക്ക്ആഹോരവും െകോടുക്കുക! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. സ്തുതിയ്ക്കുന്ന–�ദവകെള.
2. �ദയങ്ങൾ–ഞങ്ങൾക്കുത�രണ്ടുന്നവ.

3. ശുഷ്കോന്തി–സല്ക്കർമ്മങ്ങളില് നിശിതമോയ ശ്രദ്ധ. മഹിമയില് ഉൾെപ്പടുക–

അങ്ങയുെട ധനദോനത്തിന്നു പോത്രങ്ങളോവുകഎന്നുസോരം.

4. ൈസന്യങ്ങൾ–ജ്വോലകൾ. ദിവ്യമോയ �തജസ്സിെന–�ദവഗണെത്ത.

5. കുളിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ–െനയ്യോടിച്ചുവ�ല്ലോ. ഇതില്–ഈകർമ്മത്തില്.
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സൂക്തം 20.

ഗോഥി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകളും അഗ്നിയും �ദവത.

അഗ്നി, ഉഷസ്സ്, അശ്വികൾ, ദധിക്രോവ് എന്നിവെര �ഹോതോവു പുലർകോലത്ത്

ഉക്ഥങ്ങൾെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കുന്നു; ഇതു, ഞങ്ങളുെട യജ്ഞെത്ത ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന സുപ്രഭ-

രോയ �ദവന്മോർ ഒെത്തോരുമിച്ചു �കൾക്കെട്ട! (1)
അ�ഗ്ന, യജ്ഞങ്ങളില് ജനിച്ചവ�ന, അങ്ങയ്ക്കു മൂന്നന്നവും, മൂന്നു സ്ഥോനവുമു-

ണ്ട്; അങ്ങയ്ക്കുപൂരകമോയ മൂന്നുനോവുണ്ട്; അങ്ങയ്ക്കു �ദവന്മോർഅഭിലഷിച്ച മൂന്നുതിരു-

വുടലുണ്ട്. അവെകോണ്ടു ഭവോൻഞങ്ങളുെട സ്തുതികെള നിഷ്പ്രമോദം സംരക്ഷിച്ചോലും!

(2)
അ�ഗ്ന, �ദവ, ജോത�വദ�സ്സ, അന്നസ�മത, അമരണോയഅങ്ങയ്ക്കു വളെരയു-

ണ്ട്, തിരുനോമങ്ങൾ. �ലോകത്തിനു മതിവരുത്തുന്നവ�ന, ഫൈലഷികൾക്കുബന്ധു-

വോയു�ള്ളോ�വ, മോയോവികളുെട വളെര മോയകളും ഭവോങ്കല് െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു! (3)
ഋതുപ്രവത്തകനോയ സൂര്യൻ�പോെല മനുഷ്യരുെടയും �ദവകളുെടയും �നതോ-

വോയി, സത്യകർമ്മോവോയി, വൃത്രസൂദനനോയി, സനോതനനോയി, വിശ്വ�വദസ്സോയി-

രിയ്ക്കുന്നആഅഗ്നി�ദവൻ �സ്തോതോവിെന സർവദുരിതങ്ങളും കടത്തിവിടെട്ട! (4)
ദധിക്രോവ്, അഗ്നി, ഉ�ഷോ�ദവി, ബൃഹസ്പതി, സവിതൃ�ദവൻ, അശ്വികൾ, മി-

ത്രൻ, വരുണൻ, ഭഗൻ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മോർ, ആദിത്യന്മോർ എന്നിവെര ഞോൻ

ഇവിെടയ്ക്കു വിളിയ്ക്കുന്നു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
1. ദധിക്രോവ്–ഒരു �ദവൻ. ഇത്–വിളി.
2. മൂന്നു സ്ഥോനം–മൂവുലകം. പൂരകം–�ദവന്മോരുെട വയർ നിറയ്ക്കുന്നത്. മൂന്നു നോവ്–

ഗോർഹപത്യം, ആഹവനീയം, ദക്ഷിണം. മൂന്നു തിരുവുടല്–പവമോനം, പോവകം, ശു-

ചി.

3. യജ്ഞം മുടക്കുന്നവരുെട മോയകൾ �പോക്കി, ഞങ്ങളുെട യജ്ഞം രക്ഷിച്ചോലുെമന്നു

രണ്ടോംവോക്യത്തിെ� ധ്വനി.

4. വൃത്രസൂദനനൻ=പോപനോശനൻ,
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സൂക്തം 21.

ഗോഥി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും, അനുഷ്ടുപ്പും, വിരോട്സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി

�ദവത.

ജോത�വദ�സ്സ, അവിടുന്നു ഞങ്ങളുെട ഈ യജ്ഞെത്ത അമർത്ത്യരില്

എത്തിയ്ക്കുക; ഈ ഹവ്യങ്ങൾ ൈകെക്കോള്ളുകയുംെചയ്യുക. അ�ഗ്ന, �ഹോതോ�വ,

അവിടുന്ന്ഇരുന്നരുളി, ഒന്നോമനോയിട്ടുവപയുെടയും െനയ്യിെ�യുംതുള്ളികൾഭക്ഷി-

ച്ചോലും! (1)
�ദവ, പോവക, ധർമ്മകർമ്മത്തില് അങ്ങയ്ക്കമ�റത്തിനു െനയ്യി��യും വപയു-

െടയും തുള്ളികൾഇററിററുവീഴുന്നു;അങ്ങുഞങ്ങൾക്കുമികച്ച ധനം തന്നരുളുക! (2)
ഫലദോതോവോയ അ�ഗ്ന, �മധോവിയോയ അവിെടയ്ക്കു ൈന ഇററിറ്റുവീഴുന്നു;

ഋഷിയും �ശ്രഷ്ഠനുമോയ ഭവോൻ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. അവിടുന്നു യജ്ഞെത്ത സംര-

ക്ഷിച്ചോലും! (3)
സതതസഞ്ചോരിയും ശക്തിമോനുമോയ അ�ഗ്ന, അങ്ങയ്ക്കു വപയുെടയും െനയ്യി-

െ�യും തുള്ളികൾ ഇററിററുവീഴുന്നു; �മധോവിൻ, കവികളോല് സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട ഭവോൻ

വളർന്ന �തജ�സ്സോ�ട വന്നു, ഹവിസ്സുകൾസ്വീകരിച്ചോലും! (4)
അങ്ങയ്ക്കോയി നടുവില്നിെന്നടുക്കെപ്പട്ട കോമ്പുറ്റ വപഞങ്ങൾഅങ്ങയ്ക്കർപ്പിയ്ക്കു-

ന്നു: വ�സോ, അതിെ� തുള്ളികൾ തിരുെമയ്യില് വീഴുന്നു; അവ ഭവോൻ �ദവകൾക്കു

വീതിച്ചോലും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
1. ഒന്നോമനോയിട്ട്–ഋത്വിക്കുകെളക്കോൾ മുെമ്പ.
2. ധർമ്മകർമ്മം–യജഞം.
4. കവികൾ–കർമ്മജ്ഞർ.

5. നടുവില്നിന്ന്–പശുവിെ� മധ്യഭോഗത്തുനിന്ന്.
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സൂക്തം 22.

ഗോഥി ഋഷി ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; പഞ്ചചിതിരൂപോഗ്നികൾ �ദവത.

ആരില് പിഴിെഞ്ഞോഴിച്ച �സോമ�മോ, ഇന്ദ്രൻ െകോതി�യോ�ട തിരുവയറ്റിലോ-

ക്കിയത്;ആഅഗ്നിഇതോ! ജോത�വദ�സ്സ,അങ്ങ്ഒരോയിരം വടിെവടുത്തുനില്ക്കോെത-

പോയുന്ന ഒരശ്വെത്തെയന്ന�പോെലഅന്നെത്തസ്വീകരിച്ചു, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (1)
അ�ഗ്ന, യജനീയ, അങ്ങയു�ടതുതെന്ന, �ദ്യോവിലും ഭൂവിലും സസ്യങ്ങളിലും

ജലത്തിലുമുള്ള �തജസ്സ്. ഇതുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, വിളങ്ങിത്തിളങ്ങുന്ന മഹോനും മനു-

ഷ്യസോക്ഷിയുമോയ ഭവോൻഅന്തരിക്ഷെത്തവീതിെവപ്പിച്ചത് ! (2)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു �ദ്യോവിെല ജലത്തില് �നരിട്ടണയുന്നു; പ്രോണ�ദവന്മോെര ക്ര-

�മണ ഒരുമിപ്പിയ്ക്കുന്നു; സൂര്യന്നു മീ�ത �രോചനത്തിലും, തോഴത്തുമുള്ളജലങ്ങെള �പ്ര-

രിപ്പിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുന്നു! (3)
പുരീഷ്യരോയഅഗ്നികൾ ഒെത്തോരുമിച്ചു, പോര�ക്കോലുകളുെമടുത്തുയജ്ഞത്തി-

ല് സംബന്ധിയ്ക്കെട്ട; �രോഗരഹിതങ്ങളോയ മികച്ച അന്നങ്ങൾ സ�സ്നഹം തരെട്ട!

(4)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു കർമ്മ�മറിയ �ഗോപ്രദോത്രിയോയ ഭൂമിെയ �സ്തോതോവിന്ന്

എെന്നയ്ക്കുമോയി കിട്ടിച്ചോലും;ഞങ്ങൾക്കുമകനുംഅവെ� മകനുംജനിയ്ക്കുമോറോകെട്ട;

അങ്ങയുെടആനന്മനസ്സുഞങ്ങളിെലത്തെട്ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
1. ഒടുവിെല വോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഒരോയിരം വടിെവടുത്തു–യുദ്ധത്തില് നോനോരൂപി-

യോയി (അങ്ങെന �തോന്നിച്ചുെകോണ്ട്).

3. �രോചനം–ഒരു �ലോകം. തോഴത്തും–അന്തരിക്ഷത്തിലും.

4. പുരീഷ്യരോയഅഗ്നികൾ–ചയനോഗ്നികൾ. പോര�ക്കോലുകൾ–മണ്ണു കുഴിയ്ക്കോനുള്ള ഒരു-

തരംആയുധങ്ങൾ. യജ്ഞത്തില്–ഞങ്ങൾഅഗ്നിചയനപൂർവകംഅനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നഈ

�സോമയോഗത്തില്.
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ഭരതപുത്രന്മോരോയ �ദവശ്രവസ്സും �ദവവോതനും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പും സ�തോബൃഹ-

തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

മഥിയ്ക്കെപ്പട്ടു ഗൃഹത്തില് പ്രതിഷ്ഠോപിതൻ, യുവോവ്, കവി, യജ്ഞനിർവോഹ-

കൻ, വനങ്ങൾ വോർദ്ധക്യമടഞ്ഞോലും വോർദ്ധക്യം െപടോത്തവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള

ജോത�വദസ്സോയഅഗ്നി ഇവരില്അമൃതം നി�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നു! (1)
നല്ല മിടുക്കുള്ള ധനവോനോയ അഗ്നിെയ ഭരതെ� പുത്രന്മോരോയ �ദവശ്രവ-

സ്സും �ദവവോതനും കടഞ്ഞുണ്ടോക്കി. അ�ഗ്ന, അങ്ങു വളെരദ്ധന�ത്തോടുകൂടി തൃക്ക-

ണ്പോർത്തോലും; ഞങ്ങൾക്കുനോൾ�തോറും അന്നങ്ങൾ െകോണ്ടുവന്നോലും! (2)
�ദവവോതെ� പത്തുൈകവിരലുകൾഈപുരോതനെന ജനിപ്പിച്ചു: �ദവശ്രവ-

�സ്സ, രണ്ടമ്മമോരില് വഴി�പോെല പിറന്ന കമനീയനോയ അഗ്നിെയ, ഭവോൻ സ്തുതി-

യ്ക്കുക; ജനങ്ങൾക്കുവശഗനോണ�ല്ലോ, ഇ�ദ്ദഹം! (3)
അ�ഗ്ന, ദിവസങ്ങെളസുദിനങ്ങളോക്കോൻ�വണ്ടി, അങ്ങെയഞോൻ പരന്ന ഭൂ-

മിയുെട പ്രധോനസ്ഥോനത്തുപ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു;അങ്ങു ദൃഷദ്വതിയിലും തീരത്തുംആപയ-

യിലും സരസ്വതിയിലും ധനയുക്തനോയി സമുജ്ജ്വലിച്ചോലും! (4)
അ�ഗ്ന,അങ്ങുകർമ്മ�മറിയ �ഗോപ്രദോത്രിയോയഭൂമിെയഎെന്നയ്ക്കുമോയി �സ്തോ-

തോവിന്നു കിട്ടിച്ചോലും; ഞങ്ങൾക്കു മകനും അവെ� മകനും ജനിയ്ക്കുമോറോകെട്ട;

അങ്ങയുെടആനന്മനസ്സുഞങ്ങളിെലത്തെട്ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
1. വനങ്ങൾ–തോൻ ചുെട്ടരിയ്ക്കുന്നകോടുകൾ. ഇവർ–സ്തുതിയ്ക്കുന്നയജമോനന്മോർ. അമൃതം–

അക്ഷയമോയഅന്നം.

2. തൃക്കണ്പോർത്തോലും–ഞങ്ങെളഅനുഗ്രഹദൃഷ്ടിയോല് �നോക്കിയോലും.

3. രണ്ടമ്മമോർ–അരണികൾ. ജനങ്ങൾ–സ്തുതിയ്ക്കുന്നആളുകൾ.

4. പ്രധോനസ്ഥോനം–ഉത്തര�വദി. ദൃഷദ്വതി മുതലോയ നദികളുെട തീരം യ�ജ്ഞോചിത-

മോയ പുണ്യസ്ഥലമോകുന്നു.
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വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, പടെയ െവല്കൂ;–റ്റക്കോെര�പ്പോക്കുക; മോറ്റെര

പിന്നിട്ടു, ദുസ്തരൻ നീയിങ്ങന്നം യഷ്ടോവി�നകുക! (1)

അ�ഗ്ന, �വദിയില് നന്നോയിജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു, നീ;

വീതി�ഹോത്രനമർത്ത്യൻ നീ �ചർന്നോലും, ഞങ്ങൾതൻ മ�ഖ! (2)

അ�ഗ്ന, മഹ�സ്സോടുണർവോർന്നരുൾ�വോ�ന, ബലോത്മജ,

വിളിയ്ക്കെപ്പട്ട നീെയെ�യിദ്ദർഭയിലിരിയ്ക്കുക! (3)

അ�ഗ്ന, വിശിഷ്ടപ്രഭരോം സർവോഗ്നികളുെമോത്തു നീ

ആദരിയ്ക്കുക, യജ്ഞത്തില്പ്പൂജി�പ്പോരുെട ഗീതിെയ! (4)

അ�ഗ്ന, നല്ക, ഹവിർദ്ദോയി�യ്ക്കററം വീരോന്വിതം ധനം;

മൂർച്ചകൂട്ടുക, സന്തോനയുക്തരോെമങ്ങെളബ്ഭവോൻ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
1. പട–എതിർൈസന്യം. ഊറ്റക്കോർ–അഹംകോരികൾ
2. മ�ഖ=യോഗത്തില്.

3. മഹ�സ്സോട്=�തജ�സ്സോടുകൂടി.
4. ഗീതി–സ്തുതി.
5. ഹവിർദ്ദോയി–യജമോനൻ. ഏററം=വളെര.
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വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; വിരോട്ഛന്ദസ്സ്. അഗ്നിയും ഇന്ദ്രനും �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’

�പോെല.)

�ദ്യോവിെ� സൂനു, ൈചതന്യവോൻ നീ;

ഭൂവിെ�യും കുഞ്ഞ,�ഗ്ന, നീ;

വി�ണ്ണോെര ക്രമോല്പ്പൂജിയ്ക്കുകി,ങ്ങു

വിശ്വ�വദസ്സോം വിജ്ഞൻനീ! (1)

നല്കുന്നു, വീര്യം വിദ്വോനോമഗ്നി;

നല്കുന്നു, ദിവ്യർക്കന്നവും;

ആ നീ വിളിയ്ക്കി,ങ്ങുമ്പെരഞങ്ങൾ-

ക്കോ,മണ്ഡിതോശ, ബഹ്വന്ന! (2)

െകല്പനന്നവോനീശ്വരൻ വിദ്വോൻ

സുപ്രഭനഗ്നി മിന്നിപ്പൂ,

ഹോനിവരോത്ത വിശ്വോംബമോരോം

വോനൂഴി�ദവിമോർകെള! (3)

ഇന്ദ്രനുമങ്ങും �ദവന്മോര�ഗ്ന,

വന്നോലും, വോട്ടം �ചർക്കോ�ത,

നീർ തരു�വോെ� മന്ദിരത്തിലീ

�മധത്തില്�സോമപോനോർത്ഥം! (4)

ജോത�വദ�സ്സ, െകല്പിങ്കല്നിന്നു

ജോതനോമ�ഗ്ന, നിത്യൻ നീ

വിശ്വെത്തപ്പോലിച്ചോദരിച്ചുെകോ-

ണ്ടുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു, വോനിങ്കല്! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. കുഞ്ഞ്–മകൻ. ഇങ്ങു–യജ്ഞത്തില്.

2. നല്കുന്നു–യജമോനന്നു െകോടുക്കുന്നു. ദിവ്യന്മോർ–�ദവന്മോർ. ആമണ്ഡിതോശ–തെ�

�തജസ്സുെകോണ്ട്ആശകെള (ദിക്കുകെള) മുഴുവൻഅലങ്കരിച്ചവ�ന. ബഹ്വന്ന=വളെര

അന്നങ്ങളുള്ളവ�ന.

3. മിന്നിപ്പൂ–പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഹോനിവരോത്ത–അനശ്വരകളോയ.

4. �ദവന്മോരോയഇന്ദ്രനുംഅങ്ങും. വോട്ടം �ചർക്കോെത–നിങ്ങൾവരോഞ്ഞോല്യജ്ഞത്തി-

ന്ന് ഇടിവു പററി�പ്പോകും. നീർ (�സോമരസം) തരു�വോൻ–യജമോനൻ.
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സൂക്തം 26.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ൈവശ്വോനരോദികൾ �ദവത.

സത്യപ്രതിജ്ഞനുംസ്വർഗ്ഗജ്ഞനുംസുദോതോവും �തരിെലഴുന്നള്ളുന്നവനുമോയ

ൈവശ്വോനരെനന്ന അഗ്നി�ദവെന, ഹവിെസ്സോരുക്കിയ കുശിക�ഗോത്രക്കോരോയ

ഞങ്ങൾ മനസ്സുെകോെണ്ടറിഞ്ഞു, ധനത്തിന്നു�വണ്ടി, സ്തുതികളോല് ആഹ്വോനംെച-

യ്യുന്നു. (1)
തിളങ്ങുന്ന, അന്തരിക്ഷസ്ഥനോയ, സ്തുത്യനോയ, ബൃഹസ്പതിയോയ, �മധോവി-

യോയ, �ശ്രോതോവോയ, അതിഥിയോയ, ക്ഷിപ്രഗോമിയോയ ആ ൈവശ്വോനരോഗ്നിെയ

ഞങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കും മനുഷ്യെ� �ദവയജനത്തിന്നുമോയി വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (2)
ആെരകുശിക�ഗോത്രക്കോർ, നിലവിളിയ്ക്കുന്നകുതിരക്കുട്ടിെയതള്ളമോർ�പോെല

പ്രതിദിനം വളർത്തി�പ്പോരുന്നു�വോ;അമർത്ത്യരില് ഉണർന്നിരിയ്ക്കുന്നആൈവശ്വോ-

നരോഗ്നിഞങ്ങൾക്കുനല്ലമക്ക�ളോടും നല്ലകുതിരക�ളോടുംകൂടിയ �ശ്രഷ്ഠധനംതന്ന-

രുളെട്ട! (3)
�വഗ�മറിയഅഗ്നികൾ െചന്നു, ജലത്തില്കരുത്തരോയ മരുത്തുക്ക�ളോടു �ച-

രെട്ട; ആ അദമ്യരോയ വിശ്വ�വദസ്സുകൾ പുള്ളിമോനുകെളപ്പൂട്ടി, �മഘങ്ങെള, ധോരോ-

ളം മഴ െപയ്യുമോറ്ഇളക്കിവിടും! (4)
അഗ്നി�യോടു �ചർന്ന, ഉലകെത്ത ചോഞ്ചോടിയ്ക്കുന്ന മരുത്തുക്കളുെട തിളങ്ങുന്ന

ബലവത്തോയ രക്ഷെയഞങ്ങൾ യോചിയ്ക്കുന്നു: അലറുന്നസിംഹങ്ങൾ�പോെല ഇര-

മ്പുന്നആവർഷണശീലരോയ രുദ്രപുത്രന്മോർ നല്ലതു തരുന്നവരോണ�ല്ലോ! (5)
അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്ന മരുത്തുക്കളുെട �തജസ്സിെന ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തില് കൂ-

ട്ടത്തില്–ഗണത്തില് ഗണത്തില്–മന്ത്രം ജപിച്ചു യോചിയ്ക്കുന്നു: യജ്ഞങ്ങളില്

ഹവിസ്സിന്നു െചല്ലുന്നവരോണ�ല്ലോ, ആഅക്ഷയധനരും ധിരരുമോയ പൃഷദശ്വന്മോർ!

(6)
“ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന ജോത�വദസ്സോണു്, അഗ്നിയോയ ഞോൻ. െനയ്യ് എെ�

കണ്ണോകുന്നു; അമൃതം എെ� വോയിലുണ്ട്. മൂന്നോയി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന പ്രോണനും,

അന്തരിക്ഷമളന്നവനും ഇടവിടോെത ചൂടുളവോക്കുന്നവനും ഞോനോകുന്നു; ഹവിെസ്സ-

ന്നതുംഞോൻതെന്ന.” (7)
തോൻ മനംെകോണ്ടു മനനീയമോയ �തജസ്സിെന അറികയോല്, മൂന്നു പരിശുദ്ധ-

ന്മോർക്കും പൂജനീയനോയിത്തീർന്നുവ�ല്ലോ; അങ്ങെന, ആ വിശ്വംഭരന്മോർക്കും സ്പൃഹ-

ണീയമോയ �ശ്രഷ്ഠത �നടിയ അഗ്നി വോനൂഴികെളെയല്ലോം സ്വോത്മതയോ ദർശിച്ചു!

(8)
നൂെറോഴുക്കുള്ള നീരുറവു�പോെല അക്ഷയനും, വിദ്വോനും, അച്ഛനും, വക്തവ്യ-

ങ്ങെള ഒരുമിപ്പിയ്ക്കുന്നവനും, അച്ഛനമ്മമോരുെട അരികില് ആഹ്ലോദിയ്ക്കുന്നവനുമോയ

ആസത്യഭോഷിെയ, ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, നിങ്ങൾസംതൃപ്തനോക്കുവിൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
2. ബൃഹസ്പതി–യജ്ഞപോലകൻ. �ശ്രോതോവു്–�സ്തോത്രോദികൾ �കൾക്കുന്നവൻ.

3. തള്ളമോർ–െപണ്കുതിരകൾ.
4. വിശ്വ�വദസ്സുകൾ–പ്രോണികളുെട കർമ്മെമല്ലോം അറിയുന്നവർ, മരുത്തുക്കൾ.
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7. തോൻ സ്വോത്മകനോെണന്ന ജ്ഞോനമുദിച്ച അഗ്നി പറയുന്നു: അമൃതം–കർമ്മഫലം.

എെ�വോയിലുണ്ട്–ഞോൻഅനുഭവിച്ചു�പോരുന്നു. മൂന്നോയി–പ്രോണോപോനവ്യോനരൂ�പണ.

അന്തരിക്ഷമളന്നവൻ–വോയു. ചൂടുളവോക്കുന്നവൻ–സൂര്യൻ.

8. തോൻ–അഗ്നി. �തജസ്സ്–പരബ്രഹ്മം. മൂന്നു പരിശുദ്ധന്മോർ–അഗ്നി, വോയു, സൂര്യൻ.

സ്വോത്മതയോട=സ്വസ്വരൂ�പണ.

9. വിശ്വോമിത്രൻ,തെ�അധ്യോത്മഗുരുവിെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: അക്ഷയൻ–അവിച്ഛിന്നവോക്പ്രവോഹൻ.
അച്ഛൻ–ശിഷ്യെര പുത്രെരെയന്ന�പോെല രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ.
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സൂക്തം 27.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത

തിങ്ങൾക്കുതിങ്ങളും പക്ഷം ഹവിർ�ഭോജികൾ �ധനുവും

�യോജിച്ചുവന്നോല്, വോ�നോരില്െച്ചല്ലുന്നു, സുഖതല്പരൻ. (1)

പോടി സ്തുതിച്ചിടു�ന്നൻഞോൻ വിപശ്ചിത്തോകുമഗ്നിെയ,

യജ്ഞം നടത്തുന്നവെന,സ്സുഖിെയ,ദ്ധൃതവിത്തെന. (2)

അ�ഗ്ന, പിടിച്ചിരുത്തോവൂ, ഹവിസ്സോെലങ്ങളങ്ങെയ;

പുരോ�ന, പിന്നിടുകയുംെചയ്യോവൂ, ദുരിതങ്ങെള! (3)

യജ്ഞത്തിലുജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടു�വോന,ഗ്നി പോവകൻ;

യോചിപ്പൂഞങ്ങള�ശ്ശോചി�ഷ്കശങ്കല്, സ്തുതി�യോഗ്യനില്! (4)

െനയ്യുരുക്കി െവടുപ്പോക്കും ഭൂരി�തജസ്സ,നത്യയൻ,

നന്നോയ്പ്പൂജിതനോമഗ്നി വഹിപ്പൂ ഹവ്യമധ്വ�ര! (5)

ആയഗ്നിെയ,ബ്ബോധിതരോയ്സ്രുെക്കടുത്തഹവിർദ്ധരർ

ശ്രദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു, രക്ഷോർത്ഥമീദൃശസ്തവനങ്ങളോല്. (6)

�ഹോതോവമർത്ത്യനോം �ദവൻ വിഷയജ്ഞോനയുക്തനോയ്

കർമ്മങ്ങൾ െച�മ്മ െചയ്യിപ്പോൻ മുല്പോടിെങ്ങഴുനള്ളിടും! (7)

നിർത്തെപ്പടുന്നു, യുദ്ധത്തില്;െക്കല്പൻ കവി മഖത്തിലും

െകോണ്ടുെവയ്ക്കെപ്പടുന്നൂ, �നർക്കധ്വരെത്തനടത്തു�വോൻ! (8)

വ�രണ്യനോക്കീ, കർമ്മിഷ്ഠർ ഭൂതജോ�തോദരസ്ഥെന;

ആയച്ഛെന വഹിയ്ക്കുന്നു, സിദ്ധ്യർത്ഥം ദക്ഷനന്ദിനി: (9)

അ�ഗ്ന, നിെന്ന വഹിയ്ക്കുന്നു, ദക്ഷെ� മകൾ �മദിനി,

വ�രണ്യെന,ബ്ബലജെന,ക്കോമി�പ്പോെന,സ്സുദീപ്തെന. (10)

യജ്ഞക്രിയയ്ക്കു, യന്തോവോം മഴെപയ്യിയ്ക്കുമഗ്നിെയ

ഹവിസ്സോലുജ്ജ്വലിപ്പിപ്പൂ, ഭജിയ്ക്കുന്ന മനീഷികൾ. (11)

സ്തുതിച്ചിടു�ന്നനി,വനീയധ്വരത്തിങ്കലഗ്നിെയ,

വോനില്ത്തിളങ്ങുന കവിക്രതുവോമന്നപുത്രെന. (12)

ദർശനീയൻ നമസ്കോര്യൻ നുത്യർഹനിരുൾ നീക്കു�വോൻ

ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നൂ, �നർക്കഗ്നി, കോമോഭിവർഷകൻ! (13)

ഒരശ്വം�പോെലയുമ്പർക്കു വോഹനം, വർഷിതോെവവൻ;

ആയഗ്നിെയജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു, ഹവിർദ്ധരർ! (14)

വർഷിയ്ക്കുന്ന മഹോനോയ �തജസ്സിയലുമങ്ങെയ

ൈന െപോഴിച്ചുജ്ജ്വലിപ്പിപ്പൂ, ഞങ്ങള�ഗ്ന, സുവർഷക! (15)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. പക്ഷം=അർദ്ധമോസം. ഹവിർ�ഭോജികൾ=�ദവന്മോർ. �ധനു–കറവുപയ്യ്. വോ�നോരി-
ല്െച്ചല്ലുന്നു–യ�ജ്ഞോദ്യതനോകുന്നു.

2. വിപശ്ചിത്തു്=�മധോവി. ധൃതവിത്തൻ=ധനം കരുതിെവച്ചിട്ടുള്ളവൻ.

4. യോചിപ്പൂ–അഭീഷ്ടഫലം അർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.

5. അനത്യൻ=നോശ(മരണ)രഹിതൻ.
6. ബോധിതർ–രക്ഷസ്സുകളോല് ബോധിയ്ക്കെപ്പട്ടു, തദുച്ചോടനത്തിന്നു മന്ത്രം ജപിയ്ക്കുന്നവർ.

ഹവിർദ്ധരർ–യജമോനന്മോർ. രക്ഷോർത്ഥം–ര�ക്ഷോബോധയില്നിന്നു രക്ഷിപ്പോൻ.

7. വിഷയം–കർമ്മമോകുന്ന വിഷയം.

8. നിർത്തെപ്പടുന്നു–�ദവന്മോരോല്. െകോണ്ടുെവയ്ക്കെപ്പടുന്നൂ–അധ്വര്യുപ്രഭൃതികളോല്.

9. കർമ്മിഷ്ഠർ–ആധോനവും മറ്റുംഅനുഷ്ഠിച്ചവർ. ഭൂതജോ�തോദരസ്ഥെന–സർവപ്രോണികളുെടയും

വയററില് (ജഠരോഗ്നിയോയി)സ്ഥിതിെചയ്യുന്നഅഗ്നിെയ. അച്ഛൻ–സർവജഗദ്രക്ഷകൻ.

ദക്ഷനന്ദിനി=ഭൂമി, ഉത്തര�വദി.

10. മുൻ ഋക്കിെ� വിവരണം: കോമി�പ്പോൻ–പു�രോഡോശോദിെയ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ.
11. യന്തോവ്–സർവനിയന്തോവ്.
12. കവിക്രതു–�മധോവിക(അധ്വര്യോദിക)ളോകുന്ന കർത്തോക്കോ�ളോടു (ഉല്പോദക�രോടു)കൂ-

ടിയവൻ; അവരോല് അരണിമഥനംെകോണ്ട് ഉല്പോദിതൻ. അന്നപുത്രൻ–അന്നം

(ഹവിസ്സ് ) ആണ�ല്ലോ, അഗ്നിെയ വളർത്തുന്നത്; ഇതിനോല�ത്ര, അന്നപുത്രത്വം.

13. കോമോഭിവർഷകൻ–യജമോനന്ന് അഭീഷ്ടങ്ങൾ െപയ്തുെകോടുക്കുന്നവൻ.
14. ഉമ്പർക്കു വോഹനം–�ദവകൾക്കുഹവിെസ്സത്തിയ്ക്കുന്നവൻ.

15. സുവർഷക–അഭീഷ്ടവർഷിൻ.
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സൂക്തം 28.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും ഉഷ്ണിക്കും ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദ-

വത.

അ�ഗ്ന, ഭുജിെയ്ക്ക,ങ്ങളുെട പു�രോഡോശഹവിസ്സു നീ

പ്രഭോതസവ�ന ജോത�വദ�സ്സ, �സ്തോതൃവിത്തദ! (1)

പചിയ്ക്കെപ്പട്ടിതങ്ങയ്ക്കോയ്പ്പു�രോഡോശം െവടുെപ്പോ�ട;

അതുൈകെക്കോള്ളുകിങ്ങ�ഗ്ന, തു�ലോം തരുണനോം ഭവോൻ! (2)

സോയംകോലത്തു �ഹോമിച്ച പു�രോഡോശം ഭുജിയ്ക്ക, നീ;

അ�ഗ്ന, യജ്ഞത്തില് െവയ്ക്കെപ്പ�ട്ടോന�ല്ലോ, ബലസൂനു നീ! (3)

(കോകളി)

മധ്യോഹ്നികസവനത്തിൻ പ�രോഡോശ-

മത്രൈകെക്കോള്ളുക, ജോത�വദസ്സു നീ;

യോഗത്തില�ഗ്ന, മഹോനോം ഭവോന്നുള്ള

ഭോഗം മുടക്കില്ല, കർമ്മഠന്മോർ ക�വ! (4)

സോന്ധ്യസവനോഹുതമോം പു�രോഡോശ-

�മന്തുമ�ല്ലോ, രസിച്ച�ഗ്ന, ബ�ലോത്ഥ, നീ;

എത്തിയ്ക്കുകീ,യുണർ�വകും സരത്നമോ-

മധ്വരം നിത്യരോം വോ�നോരില് നീ നുതൻ! (5)

ൈനശം പു�രോഡോശഹവ്യമ�ഗ്ന, ഭവോൻ

പ്രോശിയ്ക്ക, ജോത�വദ�സ്സ, സമിദ്ധനോയ് ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. പ്രഭോതസവ�ന=പ്രോതസ്സവനത്തില്. �സ്തോതൃവിത്തദ=സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കു ധനം നല്കു-

ന്നവ�ന.

4. കർമ്മഠന്മോർ=കർമ്മകുശലർ. മുടക്കില്ല. അങ്ങയ്ക്കുതെന്ന തരും.

5. സോന്ധ്യസവനോഹുതം=സന്ധ്യയിെല (മൂന്നോം) സവനത്തില് �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടത്.

ഏന്തും–ൈകെക്കോള്ളും. ബ�ലോത്ഥ–മഥനബലത്തില്നിന്നു ജനിച്ചവ�ന. സരത്നം

–സ്വർഗ്ഗോദി�ശ്രഷ്ഠഫലങ്ങ�ളോടുകൂടിയത്; �ശ്രഷ്ഠഫലപ്രദം. അധ്വരം–യജ്ഞ�സോമം.

നിത്യർ–മരണരഹിതർ.

6. ൈനശം–രോത്രിയി�ലതോയ.
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സൂക്തം 29.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ഇതോ, അരണി�മല് െവയ്ക്കോനുള്ളത്; ദർഭെക്കട്ടും ഉണ്ടോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ

പ്രജോപോലികെയ െകോണ്ടുവരൂ: നമുക്കു മു�മ്പെത്ത�പ്പോെല കടയോം. (1)
ഗർഭിണികളില് ഗർഭെമന്ന�പോെല, ജോത�വദസ്സ് അരണികളില് െവയ്ക്കെപ്പ-

ട്ടിരിയ്ക്കുന്നു;ആഅഗ്നി ഹവിെസ്സോരുക്കിയ ജോഗരൂകരോയ മനുഷ്യരോല് നോളില് നോ-

ളില് സ്തുത്യനോകുന്നു! (2)
അറിവുള്ളഭവോൻമലർന്നതി�ന്മല്കമിഴ്ത്തുക: ഉടനടി �രതെസ്സോഴുക്കിവൃഷോവി-

െന ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കെട്ട. ഇരുട്ടകററുന്ന ഒരു �തജസ്സ്–അങ്ങെന ഉജ്ജ്വലിച്ചുയർന്ന

തന്തിരുവടി–ഇളയുെട മകനോയി �യോനിസ്ഥോനത്തുപിറന്നു! (3)
അ�ഗ്ന, ജോത�വദ�സ്സ,ഹവിസ്സുകൾവഹിപ്പോനോയിഅങ്ങെയഞങ്ങൾപൃഥി-

വീമധ്യത്തില്–ഇളോപദത്തില്–പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കെട്ട! (4)
�നതോക്ക�ള, രണ്ടില്ലോത്തവനുംകവിയുംപ്ര�ചതസ്സുംഅമരണനുമോയആസു-

ന്ദരോംഗെന നിങ്ങൾ കടഞ്ഞുണ്ടോക്കുവിൻ–�നതോക്ക�ള, യജ്ഞത്തിെ� െകോടിമ-

രമോയ, മുമ്പനോയ, നല്ല സുഖിയോയ അഗ്നിെയ നിങ്ങൾ മു�മ്പ ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കുവിൻ!

(5)
ൈകകൾെകോണ്ടുകടഞ്ഞോല് െവളിെപ്പടുന്നആ �വഗവോൻ വനങ്ങളില് ഒരു

കുതിര�പോെലയും അശ്വികളുെട പോയുന്ന വിചിത്രരഥം�പോെലയും മിന്നിത്തിളങ്ങും;

തടെവ�ന്ന്യ കല്ലും പുല്ലും ചുെട്ടരിച്ചിട്ട്അവിടം വിടുകയുംെചയ്യും! (6)
ഉല്പന്നോനോയഅഗ്നിഅഭിജ്ഞനും �വഗവോനും കർമ്മകുശലനും കവിസ്തുത-

നും നല്ല ദോതോവുമോയി പരി�ശോഭിയ്ക്കുന്നു; ഈ സ്തുത്യനോയ വിശ്വ�വദസ്സിെന �ദവ-

കൾ യോഗങ്ങളില് ഹവ്യവോഹനോക്കിെവച്ചു! (7)
�ഹോതോ�വ, അങ്ങു സ്വസ്ഥോനത്ത് ഇരുന്നരുളുക; അഭിജ്ഞനോയ ഭവോൻ

യഷ്ടോവിെന പുണ്യ�ലോകത്തിരുത്തിയോലും. �ദവരക്ഷകനോയ അവിടുന്നു �ദവന്മോ-

െര ഹവിസ്സുെകോണ്ടുയജിയ്ക്കുക; അ�ഗ്ന, യജമോനന്നു ധോരോളം അന്നവും നല്കുക! (8)
സഖോക്ക�ള, നിങ്ങൾവൃഷോവോയഅഗ്നിെയഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കുവിൻ–നിർത്തോെത

�നരിട്ടു മല്ലടിയ്ക്കുവിൻ. �പോരിന്നു �പോന്നവനോണു്, ഈ അഗ്നി: ഈ സുവീരെന-

െക്കോണ്ടോണ�ത്ര, �ദവകൾ ദസ്യുക്കെളഅമർത്തിയത് ! (9)
അ�ഗ്ന, ഭവോൻ പിറന്നു വിളങ്ങിയതു യോെതോന്നില്നി�ന്നോ; ഇതോ, അങ്ങയു-

െട ആ ഉല്പത്തിസ്ഥോനം. ഇതറിഞ്ഞ്, അതിലിരുന്നുെകോള്ളുക; എന്നിട്ടു, ഞങ്ങ-

ളുെട സ്തുതികെള വളർത്തിയോലും! (10)
അസുരഘ്നൻഗർഭത്തിലിരിയ്ക്കു�മ്പോൾ തനൂനപോെത്തന്നുപറയെപ്പടുന്നു; ജനി-

ച്ചോല്, നരോശംസനോയി; മോതോവിങ്കല് വിളങ്ങു�മ്പോൾ മോതരിശ്വോവോകും. അ�ദ്ദഹ-

ത്തിെ� ശീഘ്രഗമനത്തോലോണ് വോയു പുറെപ്പടുന്നത്. (11)
അ�ഗ്ന, കവിയോയ ഭവോൻ നല്ല മഥനംെകോണ്ടുതു�ലോം മഥിതനോയി; നല്ല നി-

ധോനംെകോണ്ടുനിഹിതനുമോയി. അങ്ങുയജ്ഞങ്ങെളനന്നോക്കുക; �ദവകോമന്നു�വ-

ണ്ടി �ദവകെള യജിയ്ക്കക! (12)
മൃതിയും ക്ഷതിയുമില്ലോത്ത, പല്ലുറപ്പുള്ള തോരയിതോവിെന മനുഷ്യർ ഉല്പോദി-

പ്പിച്ചു; ആണ്കുട്ടി പിറന്നതു കണ്ടിട്ടു, പണിെയടുത്ത പത്തുവിരലുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി

�ഘോഷം കൂട്ടി! (13)
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സനോതനൻസപ്ത�ഹോതോക്ക�ളോെടോന്നിച്ചുസമുജ്ജ്വലിച്ചു: അമ്മയുെട മടിയി-

ല്–അകിട്ടില്–�ശോഭിച്ച ആ �ശോഭനസ്വനൻ ഒരു നോളിലും കണ്ണടയ്ക്കുകയില്ല; മര-

ത്തിെ� വയറഠില്നിന്നോണ�ല്ലോ, തെ� ജനനം! (14)
മരുല്ൈസന്യങ്ങൾ�പോെല എതിരോളിക�ളോടു െപോരുതുന്നവരും, ബ്രഹ്മോ-

വിങ്കല്നിന്ന് ഒന്നോമതു ജനിച്ചവരും, വിശ്വ�വത്തോക്കളുമോയ കുശിക�ഗോത്രക്കോർ

ഹവിസ്സും �സ്തോത്രവും അയയ്ക്കുന്നു; ഓ�രോരുത്തനും അഗ്നിെയ ഗൃഹത്തില് ജ്വലിപ്പി-

യ്ക്കുന്നു. (15)
അറിവുറ്റ �ഹോതോ�വ, ഇന്നുതുടങ്ങിയഈയജ്ഞത്തില്ഞങ്ങൾഅങ്ങെയ

വരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ; അങ്ങു ഹവിസ്സു െകോണ്ടു�പോയി ശോന്തനോക്കെപ്പട്ടോലും. പി-

ന്നീട്, അറിവുറ്റ വിദ്വോനോയ ഭവോൻ �സോമത്തിന്നു വന്നോലും! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. യജമോനൻ അധ്വര്യോദിക�ളോടു പറയുന്നു: പ്രജോപോലിക–പ്രജകെള സ്വർഗ്ഗോദിഫല-
സമ്പോദനംെകോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കുന്നഅരണി.

3. ഒരധ്വര്യു�വോട്: മലർന്നതി�ന്മല്–അടിയിെല അരണി�മല് മുകളിെല അരണി കമി-
ഴ്ത്തുക. �രതസ്സ്–വൃക്ഷത്തിെ� നീര്.

4. ഇളോപദം–ഉത്തര�വദി.

5. രണ്ട്–മനസ്സിെലോന്ന്, വോക്കില് മെററോന്ന്, എന്ന മട്ട്.

6. ഭോവോഗ്നിെയപ്പററി:
8. �ഹോതോ�വ–അ�ഗ്ന.
9. മല്ലടിയ്ക്കുവിൻ–മഥനംെചയ്യുവിൻ. �പോന്നവൻ–ത്രോണിയുള്ളവൻ.
10. ഉല്പത്തിസ്ഥോനം–അരണി. വളർത്തിയോലും–അങ്ങു �കട്ടരുളിയോ�ല സ്തുതികൾ

വളരു.

11. അസുരഘ്നൻ–അഗ്നി. ഗർഭം–അരണ്യന്തർഭോഗം. മോതോവ്–അന്തരിക്ഷം.
12. നിഹിതൻ–സ്ഥോപിതൻ. നന്നോക്കുക–നിർബോധങ്ങളോക്കുക. �ദവകോമൻ–

യജമോനൻ.

13. ക്ഷതി=ക്ഷയം. പല്ല്–ജ്വോല. തോരയിതോവ്–പോപങ്ങെള കടത്തിവിടുന്ന അഗ്നി.

പണി–മഥനക്രിയ. �ഘോഷം കൂട്ടി–കർമ്മികൾആഹ്ലോദിച്ചു ൈകെകോട്ടി.

14. അകിട്–ഉത്തര�വദി.

15. മരുൈത്സന്യങ്ങൾ=മരുത്തുക്കളുെട �സനകൾ. വിശ്വ�വത്തോക്കൾ=�ലോകജ്ഞർ.

16. അഗ്നി�യോട്: ശോന്തനോക്കെപ്പട്ടോലും–ഹവിസ്സു ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരോയ �ദവന്മോരോല് വിശ്ര-

മിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടോലും.

ഒന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 30.

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

നിെന്നയിച്ഛിച്ചു സഖോക്കളോം �സോമോർഹ-

രന്നം വഹിപ്പൂ, പിഴിയുന്നു �സോമവും;

�പോരോ, സഹിപ്പൂ, ജന�ദ്രോഹമിന്ദ്ര; മ-

ററോരുള്ളു, നീെയോഴിഞ്ഞിത്ര �പർ�കട്ടവൻ? (1)

ദൂരസ്ഥലവുമകെലയല്ല,ങ്ങയ്ക്കു-

പോരോതണകി,ങ്ങുഹര്യശ്വ, സോശ്വനോയ്:

െതയ്യോർ, സവനം വൃഷോവോംസ്ഥിരന്നിതോ;

തിയ്യു കത്തുന്നൂ; മുതിർന്നിതമ്മിക്കുഴ! (2)

ഇന്ദ്രൻ മഘവോവ,�നകകൃത്യൻ, മരു-

ദവൃന്ദവോൻ, തോരകൻ, നല്െത്തോപ്പിയിട്ടവൻ;

െസോല്ല�യറ്റു,ഗ്രഹന്തോവു നീ മോറ്റരില്-

െക്കോള്ളിച്ച വീര്യങ്ങെളങ്ങിന്നു വർഷക? (3)

ഒറ്റയ്ക്കു, വീഴോത്തവെയയും വീഴ്ത്തിയും,

കുറ്റമകറ്റിയുമ�ല്ലോ, വസിച്ചു നീ;

നിന്നരുൾപ്പോടിന്നനങ്ങോെത നില്ക്കുന്നു,

മന്നുമോകോശവും മോമലക്കൂട്ടവും! (4)

െപ്രൌഢിയോ�ലകനോയ്വൃത്രെനെക്കോന്നിട്ടു,

‘�പടിയോെയ്ക’ ന്നു നീ െചോന്നതു �നരുതോൻ!

ഇമ്മഹോവോനൂഴി�യയുെമോതുക്കി, ഹോ,

നിന്മുഷ്ടിയിന്ദ്ര, പുരുഹുത, ഭൂതിമൻ! (5)

ഇന്ദ്ര, നിൻഹര്യശ്വ�മോടിയിറങ്ങെട്ട;-

െയോന്നോയ്വധിയ്ക്ക, നിൻവജ്രം രിപുക്കെള;

മുൻപിൻപെരെക്കോല്ക നീ പോയു�വോെരയും;

സമ്പത്തി �ചർക്ക ജഗത്തി;–ലസ്തുശുഭം! (6)

ഇന്ദ്ര നീ ഭൂതിമോനോരില് െവയ്ക്കും കരു-

ത്ത,ന്നരൻ �നടുമപൂർവധനങ്ങളും;

ഭദ്രം, ഹവിെസ്സടുക്കും നിന്മ�നോഗുണം:

പത്തുനൂ�റകും, പുരുഹൂത, നിൻതിറം! (7)

പോണികൾ െവട്ടിെപ്പോതുക്കൂ, പുരുഹൂത,

ദോനവിെയോത്ത വി�ദ്രോഹി കുണോരുെവ:

െകോന്നുവ�ല്ലോ, കോല്മുറിച്ചിന്ദ്ര, ഹിംസ്രനോം

കുന്നിച്ച വൃത്രെനയിന്ദ്രബ�ലന നീ! (8)

ഇന്ദ്ര, ചലിയ്ക്കുമപോരമ�ഹോർവിെയ

നന്നോയ്നിരത്തി, നിജോസ്പ�ദ നിർത്തി നീ;

�ദ്യോവന്തരിക്ഷമുറപ്പിച്ചു; വർഷി നീ-
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�യവമയച്ച നീരിങ്ങു വി�ഴണ�മ! (9)

ത്വദ്വജ്രഭീത്യോ െപോളിഞ്ഞു�പോയ്, നീർക്കനം

െമത്തിയ �ഗോവിൻ െതോഴുത്തോം മുകില് പുരോ;

തീർത്തു, തണ്ണീരുകൾക്കിന്ദ്ര, നല്പ്പോത നീ;

പ്രോർത്ഥിതോംഭസ്സിലിരമ്പി വീണിതവ! (10)

ഇന്ദ്രൻ തനി�ച്ച നിറച്ചോനി,ണങ്ങിനി-

ല്ക്കുന്നസമ്പന്നമോം വോനൂഴി രണ്ടു�മ.

ശൂര, െതളിയ്ക്ക, നഭസ്സില്നിെന്നങ്ങൾതൻ

ചോ�ര വരോൻ സോശ്വമോയ �തരബ്ഭവോൻ! (11)

ഇന്ദ്രൻ കുറിച്ച ഹരിത്തുക്കെളത്തിരു-

ത്തുന്നതില്ലോ,ദിത്യ�നെതോരുനോളിലും;

അധ്വോവു പിന്നിട്ടണഞ്ഞോലഴിയ്ക്കു,മ-

ങ്ങശ്വബന്ധെത്ത–യെതല്ലോമിവെ�തോൻ! (12)

വിട്ടു�പോം രോവിൻ പുലരി തിരിയ്ക്ക�വ

പുഷ്ടചിത്രോഭെയപ്പോർക്കുന്നുസർവരും:

ശിഷ്ട�ബോധം വരും, തല്പ്രോപ്തിയിലവ-

ർെക്കോ–ട്ടല്ലി,വണ്ണമിന്ദ്രെ� നല്െച്ചയ്തികൾ! (13)

നിർത്തി, വൻതണ്ണീർ നദികളില്;–പ്പക്വമോം

ദുഗ്ദ്ധ�മന്തുന്നു, കടിഞ്ഞൂല്പ്പശുക്കളും;

െവള്ളത്തില്നിെന്നടുത്ത�ല്ലോ, രസോഢ്യമി-

െതല്ലോമവൻ െവച്ചു, �ഗോവിങ്കലൂണിനോയ് ! (14)

െകല്പു, െകോൾകു,ണ്ടിന്ദ്ര, മോർഗ്ഗം മുടക്കു�വോ;-

രർപ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തും മഖിയ്ക്കു,മിഷ്ടർക്കു�മ;

ദുർന്നടെപ്പോത്ത ദുശ്ശസ്ത്രർ നിഷംഗികൾ

െകോന്നിടും ൈവരികൾ െകോല്ലെപ്പ�ടണ�മ! (15)

�കൾക്കുന്നതുണ്ടോർപ്പ,ടുത്തുള്ള മോറ്റർതൻ

�നർക്കു െപോള്ളിയ്ക്കുമിടിവോളയയ്ക്ക നീ:

ഏല്ക്കുക, �നോവിയ്ക്ക, െകോയ്യുകി,വററിെന;-

ത്തീർക്കുക,രക്കെന;പ്പൂർത്തി �ചർക്കൂഹ�ര! (16)

ഇന്ദ്ര �വ�രോ�ട പറിയ്ക്കുകരക്കെന;-

തന്നടു െവട്ടുക; െകോല്ക, �നർെത്തത്തുകില്;

എത്രെയന്നില്ലോതകറ്റുക, പോ�ഞ്ഞോെന;-

വിദ്യുദസ്ത്രം വിടൂ, ബ്രഹ്മവി�ദ്വഷിയില്! (17)

�ശ്രയസ്സു നല്ക, ഹയങ്ങെളയും പ്ര�ഭോ;

നീയിങ്ങിരിയ്ക്കുകിെലങ്ങൾ ധനങ്ങളും

ഭൂരിമഹോന്നവും �നടിത്തഴയ്ക്കു�മ–

�ചരെട്ട, ഞങ്ങളില് ദ്രവ്യവും മക്കളും! (18)

ഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവരിക, മിന്നും ധനം:
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ഞങ്ങളിലോകോവു, നിൻപ്രദോനം ഹ�ര!

കത്തുന്നി,െതൌർവോഗ്നി�പോെലങ്ങൾതൻ െകോതി;-

യുത്തമോർ�ത്ഥശ, നിറയ്ക്കുകി,തിെന നീ! (19)

ഇെക്കോതി �ഗോവോജിദീപ്തധനങ്ങൾെകോ-

െണ്ടോെക്ക നിറ�വററി വോയ്പിയ്ക്ക, ഞങ്ങെള;

ഇന്ദ്രനോമങ്ങയ്ക്കു തീർത്തോർ, മനു�സ്തോത്ര-

െമോന്നറി�വറും കുശികർ നോൈകഷികൾ. (20)

കോർ പിളർെത്തങ്ങൾക്കുനീർ നല്ക, �ഗോപ�ത:

കോമ്യങ്ങളന്നങ്ങെളത്തെട്ട, ഞങ്ങളില്!

വിണ്ണോളു�വോൻ, വൃഷോവ,വ്യോജശക്തി നീ;

നണ്ണുെക,ങ്ങൾക്കു �ഗോദോയി നീ ഭൂതിമൻ. (21)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
1. �സോമോർഹർ–യജ്ഞോധികോരികൾ. അന്നം–മറ്റു ഹവിസ്സുകൾ. വഹിപ്പൂ–

എടുെത്തോരുക്കിെവയ്ക്കുന്നു. �പോരോ–അത്രതെന്നയല്ല. ജന�ദ്രോഹം–ശത്രുപീഡ.

2. സോശ്വൻ=അശ്വസഹിതൻ. സ്ഥിരൻ–ഫലം െകോടുക്കുന്നതില് ദൃഢചിത്തൻ. മുതിർ-

ന്നിതു–�സോമലത ചതയ്ക്കോൻ.

3. തോരകൻ–�ദവന്മോെര ശത്രുക്കൾക്കരയിെലത്തിയ്ക്കുന്നവൻ. െസോല്ല–അസുരബോധ.

െതോല്ല എന്നും പറയും; ഉപദ്രവെമന്നർത്ഥം, ഉഗ്രഹന്തോവ്=ഉഗ്രനോയ ഹന്തോവ്; ശത്രു-

ഹിംസകൻ. എങ്ങിന്നു–ഇ�പ്പോൾഎവിെട�പ്പോയി.

4. വീഴോത്തവ–മുരടുറപ്പുള്ളവ; രക്ഷസ്സുകളും മറ്റും. കുററം–പോപങ്ങൾ. അരുൾപ്പോടിന്ന്–

ആജ്ഞെയ കോത്ത്.

5. െചോന്നതു–�ദവന്മോ�രോടു പറഞ്ഞത്. വമ്പിച്ച വോനൂഴികളും അങ്ങയുെട മുഷ്ടി(ൈകപ്പി-

ടി)യില് ഒതുങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു, ഹോ! ഭൂതിമൻ=മഘവോ�വ, ധനവോ�ന.

6. ഹര്യശ്വം–ഹരികെളന്ന അശ്വങ്ങ�ളോടുകൂടിയ രഥം. നീ മുൻപിൻപെര (മുന്നില് വന്ന

ശത്രുക്കെളയും പിന്നില് വന്നവെരയും) െകോല്ലുക; പോയു�വോെരയും (�പടി�ച്ചോടുന്ന

ശത്രുക്കെളയും) െകോല്ലുക. സമ്പത്തി–കർമ്മസമൃദ്ധി. അസ്തുശുഭം–അങ്ങയുെട ഇത്ത-

രം മിടുക്കുശുഭമോയി നില്ക്കെട്ട.

7. ആരില് െവയ്ക്കും കരുത്ത്–ആെര ബലവോനോക്കും. ഹവിസ്സുസ്വീകരിയ്ക്കുന്നതോയ നിെ�

മ�നോഗുണം (െസൌമനസ്യം) ഭദ്രം (മംഗളകരം) ആകുന്നു. പത്തുനൂറ്–ആയിരം; അപ-

രിമിതമോയ ധനെത്ത. തിറം–ത്രോണി, ദോനശക്തി.

8. കുണോരു–ഒരസുരൻ. ദോനവി–വൃത്രെ�അമ്മ. ഇന്ദ്രശബ്ദോവൃത്തിആദരോതിശയെത്ത

�ദ്യോതിപ്പിയ്ക്കുന്നു.
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9. അപോരമ�ഹോർവി=അതിവിശോലമോയ വലിയ ഭൂമി. നിജോസ്പ�ദ–അതിെ�സ്ഥോന-

ത്ത്. �ദ്യോവന്തരിക്ഷം=സ്വർഗ്ഗവും അന്തരിക്ഷവും. ഏവം–വോനൂഴികെള ഉറപ്പിച്ച്. നീര

–വർഷജലം. ഇങ്ങു=ഭൂമിയില്.

10. �ഗോവിൻ െതോഴുത്തോം–െവള്ളത്തിെ� (പയ്യിെ� എന്നും) പോർപ്പിടമോയ. പുരോ

–വജ്ര�മല്ക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ്. നല്പ്പോത–നല്ല പ്രവോഹമോർഗ്ഗം. പ്രോർത്ഥിതോംഭസ്സ്=

പ്രകർ�ഷണ (വളെരയോളുകളോല്) അർത്ഥിയ്ക്കെപ്പട്ട (അ�പക്ഷിതമോയ) അംഭസ്സ്; ഭൂ-

മിയിെല െവള്ളം.

11. സമ്പന്നം=ധനയുക്തം. വോനൂഴികെള സമ്പത്തുെകോണ്ടു നിറച്ചു. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ-

ക്ഷവചനം: നഭസ്സ്–അന്തരിക്ഷം.

12. കുറിച്ച–സൂര്യഗമനത്തിന്നു നിർ�ദ്ദശിച്ച. ഹരിത്തുക്കൾ=കിഴക്കു മുതലോയ ദിക്കുകൾ.

തിരുത്തുന്നില്ല–ശരിെവച്ച്, അവയിലൂ�ട �പോകുന്ന�ത ഉള്ളു. അധ്വോവ്=വഴി. അണ-

ഞ്ഞോല്–പ്രോപ്യസ്ഥോനെത്തത്തിയോല്. അങ്ങ് (അവിെട) അശ്വബന്ധെത്ത അഴി-

യ്ക്കും; �തർക്കുതിരകെള അഴിച്ചുവിടും. അെതല്ലോമിവെ�തോൻ–അെതോെക്ക ഇന്ദ്രെ�-

തെന്ന, നിശ്ചയമോണ്.

13. വിട്ടു�പോം–അവസോനിയ്ക്കുന്ന രോത്രിയു�ടതോണ�ല്ലോ, ഉഷസ്സ്. ആഭ–സൂര്യെ� �ശോഭ.

തല്പ്രോപ്തിയില് (സൂര്യ�ശോഭ വന്നോല്) അവർക്കു (പോർക്കുന്ന സർവർക്കും) ശിഷ്ട-

�ബോധം (കർത്തവ്യജ്ഞോനം) വരും.

14. കടിഞ്ഞൂല്പ്പശുക്കൾ–നവപ്രസ്തുതകളോയ ൈപക്കൾ. രസോഢ്യമിെതല്ലോം (സ്വോ�ദ-

റിയ പോലും മറ്റും) െവള്ളത്തില്നിന്നു സംഭരിച്ചോണ്, ഊണിനോയ്(മനുഷ്യരുെട ഭക്ഷ-

ണത്തിന്നോയി) �ഗോവിങ്കല് നി�ക്ഷപിച്ചത്. ജലത്തിെ�സത്ത�ത്ര, �ഗോരസം.

15. െകല്പു െകോൾക–മോർഗ്ഗം മുടക്കുന്നവെര വധിപ്പോൻ അവിടുന്ന് ഉറച്ചുനില്ക്കുക. അർപ്പി-
യ്ക്ക–വോഴ്ത്തുന്ന മഖിയ്ക്കും (യഷ്ടോവിന്നും) ഇഷ്ടർക്കും (സഖോക്കൾക്കും) അഭീഷ്ടഫലം െകോ-

ടുത്തോലും. ദുശ്ശസ്ത്രർ–ദുഷ്ടങ്ങളോയ ആയുധങ്ങൾ പ്ര�യോഗിയ്ക്കുന്നവർ. നിഷംഗികൾ=

ആവനോഴിയുള്ളവർ. െകോല്ലെപ്പ�ടണ�മ–ഭവോനോല്.

16. ഏല്ക്കുക–ആക്രമിച്ചോലും. �നോവിയ്ക്ക–പരി�ക്കല്പിച്ചോലും. െകോയ്യുക–െവട്ടിയോലും. അര-
ക്കെന (കർമ്മം മുടക്കുന്ന രക്ഷസ്സുകെള) തീർക്കുക, നശിപ്പിച്ചോലും. പൂർത്തി �ചർക്കൂ–

യോഗത്തിന്നു പൂർത്തി വരുത്തുക. ഹ�ര=�ഹ ഇന്ദ്ര.

17. തന്നടു=അവെ� മധ്യം, അര. �നെത്തത്തിയോല് (വെന്നതിർത്തോല്) െകോ�ന്നയ്ക്കുക;

പോഞ്ഞോല്, അതിദൂരത്തകറ്റുക. ബ്രഹ്മവി�ദ്വഷിയില് (�വദ�ദ്വഷിയുെട �നെര) വിദ്യുദ-

സ്ത്രം (മിന്നല്�പോെലയുള്ള, െപോള്ളിയ്ക്കുന്നആയുധം) വിടൂ, പ്ര�യോഗിച്ചോലും.

18. പ്ര�ഭോ–ജഗന്നിവർഹണശക്ത. ഭൂരിമഹോന്നം–ബഹുവും മഹത്തുമോയഅന്നം. ദ്രവ്യം

=സമ്പത്ത്.

19. മിന്നും–കനകരത്നോദികൾെകോണ്ടു വിളങ്ങുന്ന. പ്രദോനം–ധനദോനം. ഔർവോഗ്നി=

ബഡവോഗ്നി. ഉത്തമോർ�ത്ഥശ=മികച്ച ധനങ്ങളുെട അധിപ�ത. ഇതിെന (െകോതി-

െയ, ധനകോമെത്ത) നിറയ്ക്കുക–പൂരിപ്പിച്ചോലും, സഫലീകരിച്ചോലും.

20. വോയ്പിയ്ക്ക=വളർത്തിയോലും. മനു�സ്തോത്രെമോന്ന്=ഒരു മന്ത്രസ്തവം. നോൈകഷികൾ=

സ്വർഗ്ഗകോമർ.

21 . �ഗോപതി=സ്വർഗ്ഗോധിപതി. എങ്ങൾക്കു �ഗോദോധി (�ഗോക്കെള തരുന്നവൻ) ഭവോനോ-

െണന്നു, ഭവോൻ നണ്ണുക=വിചോരിയ്ക്കുക, അറിയുക.

22. െകോ�ററകും ര�ണ–പടയോളികൾക്കുഭക്ഷണംനല്കെപ്പടുമ�ല്ലോ. വോയ്ക്കും–ഉത്സോഹംെകോണ്ടു
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വളരുന്ന. സ്വത്ത്–ശത്രുകളുെട. ത്രോണോർത്ഥം=രക്ഷയ്ക്ക്. �പോരില് വൃത്രഘ്നെന–

െപോരുതി വൃത്രെനഹനിച്ചവെന.



[മ. 3: അ. 3: സൂ. 31] മൂന്നോം അഷ്ടകം 137

സൂക്തം 31.

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

ശോസിച്ച �വോഢോവു െദൌഹിത്രലബ്ധിയ്ക്കു

വിശ്വസിച്ചോദരിയ്ക്കുന്നൂ, സുവീര്യെന;

എന്നോല്, മകളില് മണോളൻസുഖോർത്ഥിയോയ്-

െച്ചന്നോണനുഷ്ഠിപ്പത,ശ്ശുക്ല�സചനം! (1)

ആത്മജൻ െപങ്ങൾക്കുനല്ക�വണ്ടോ, ധനം:

ആയവൾ �വട്ടവന്നോ�സകഭോജനം.

ആണ്െപണ്കിടോങ്ങെളത്തോയമോർ െപറ്റിടു;-

മോണതില്സ്സല്ക്കർമ്മി; െപ�ണ്ണോ, ചമയുവോൻ! (2)

ലോലസി�പ്പോെന യജിപ്പോൻ ജനിപ്പിച്ചു,

നോളങ്ങളോല്ത്തത്തുമഗ്നി വൻപുത്രെര;

ഗർഭം മഹത്തോയ്, മഹത്തോയി �പറി,ന്ദ്ര-

തർപ്പണത്തോല് മഹത്തോയി, തെച്ചയ്തിയും! (3)

സ്ഫോര�തജസ്സിെന്നോഴിഞ്ഞൂതമെസ്സന്നു

�തറിനോർ, �പോരിലണഞ്ഞവിജയികൾ;

എന്നതറിഞ്ഞങ്ങണഞ്ഞോ,രുഷസ്സുക;-

ളിന്ദ്രെനോരോളോയി, രശ്മികൾക്കീശ്വരൻ! (4)

അദ്രിസ്ഥ�ഗോക്കളില് മന്ദിച്ച ധീരരോം

സപ്ത�മധോവികൾ വോഴ്ത്തി വളർത്തിനോർ;

കെണ്ടത്തിനോരോ മഖോധ്വത്തുണകെള;

മണ്ടിയണഞ്ഞോനറിഞ്ഞുപണിഞ്ഞിവൻ. (5)

ഗഹ്വരം കണ്ടുപിടിച്ച സരമയ്ക്കു

ബഹ്വന്നവും �കോപ്പു�മറ്റ�പോ�ലകിനോൻ;

മുല്പോെടോലി �കട്ടു െചന്നവളോകയോല്-

സ്സല്പ്പോദ ശോശ്വതീപോർശ്വത്തിെലത്തിനോൾ. (6)

സഖ്യമിച്ഛിെച്ചഴുന്നള്ളീ, സു�മധസ്സു;

സല്ക്കർമ്മവോന്നോയ്പ്രസവിച്ചു പർവതം;

വീ�ണ്ടകി, �ഗോധനം െകോല്�വോൻ യുവോന്വിതൻ;

�വണ്ട�പോലർച്ചിച്ചിതംഗിരസ്സെപ്പോ�ഴ. (7)

സത്തിെ�സത്തിെ�െയല്ലോം പ്രതിനിധി,

സർവജ്ഞനോം കവി ശുഷ്ണഘ്ന,ഗ്രഗൻ,

വിണ്ണില്നിെന്നത്തിസ്സഖോവുസഖോക്കളോം

നെമ്മ നിർ�ദ്ദോഷരോക്കെട്ട, �ഗോദൻ മുദോ! (8)

�ഗോവോഞ്ഛയോല്സ്തുതിെചയ്തിരുന്നീടിനോർ,

�ദവത്വലബ്ധിയ്ക്കു മോർഗ്ഗം ചമച്ചവർ;

സ�ത്യന മോസങ്ങൾ �നോക്കുമവരുെട-
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യിസ്ഥിതിയുത്തമംതെന്നയ�ല്ലോ, തു�ലോം! (9)

സ്വന്ത�മ�തെതന്നുപോർത്തറിഞ്ഞിട്ടു പോല്

സന്തതികൾക്കോയ്ക്കറന്നോർ, സഹർഷരോയ്;

വോനൂഴിയില്ത്തിങ്ങി, തല്സ്വനം; മുന്മട്ടില്

വോണോർ പശുക്കളില്ശ്ശൂരെര െവച്ചവർ. (10)

െകോന്നൂതുണക്കോെരോെടോത്തവൻ വൃത്രെന;

വന്ദ്യരോം യോജ്യെരോത്തർപ്പിച്ചു, �ഗോവിെന:

െനയ്യുപോ�ലന്തുമോക്കോമ്യയോമോഹുതി-

പയ്യില്നിന്നിയ്യോൾ കറന്നോൻ, നറുംമധു! (11)

തോതന്നുതീർത്തോർ, വിളങ്ങുെമോരുത്തമ-

�കതനം, �നർക്കു കോണിച്ചസ്സുകൃതികൾ:

മോതൃദ്വയെത്തെയോരൂന്നോലുറപ്പിച്ചൂ

മീെത വോഴിച്ചോർ, സ�വഗെനസ്സത്രികൾ. (12)

വോനൂഴികൾ �വർെപടുവോനുടൻതെന്ന

വോയ്ക്കുെമോരൂന്നിെന നോട്ടീ,മഹോസ്തുതി;

ആകയോലിന്ദ്രങ്കെലത്തു�മ, �കടറ്റ

െചോല്കള;–വെ� െകെല്പല്ലോം നിസർഗ്ഗജം! (13)

ത്വത്തുംഗസഖ്യവും െകല്പും െകോതിച്ചുഞോൻ;

എത്തും മഘവോന്നു ഭൂരിബഡബകൾ;

വിദ്വോന്നയ�പ്പോം, മഹോ�സ്തോത്രമന്നവും;

വൃത്രഘ്ന,ഞങ്ങൾക്കറിക, നീ രക്ഷകൻ! (14)

െമത്തിയ െപോന്നുമോ�രകി, വൻപോടവു-

മർത്ഥിച്ച മിത്രർക്കു,ടൻതോൻ ചരെത്തയും;

അദ്ദീപ്തനിന്ദ്രൻ മരുത്ത്വോൻ ജനിപ്പിച്ചു,

മിത്രെന,ബ്ഭൂെവ,യുഷസ്സിെന,യഗ്നിെയ! (15)

ഉച്ഛമനീ വിഭുതെന്നയ�ല്ലോ ജനി-

പ്പിച്ചു, വിശ്വത്തിനൻ�പകും ജലങ്ങെള;

സ്വച്ഛകവികളോല്�സ്സോമം വിശുദ്ധമോ-

ക്കിച്ച,വ കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യിപ്പു രോപ്പകല്! (16)

സൂര, നിൻപ്രോഭവോല്�പ്പോകും, വരും, മുത-

ല്ക്കോരോം മഖോർഹമോരോ െവണ്കറുമ്പികൾ;

�ന�ര നടക്കുന്നകോമ്യർ സഖോക്കൾ നിൻ-

െഗൌരവോലിന്ദ്ര, നീക്കുന്നു, വിഘ്നങ്ങെള! (17)

വൃത്രഘ്ന, കീെഴ്പയ്ക്ക, സൂനൃ�തോക്തികെള

വിസ്തൃതോയുസ്സു നീയ,ന്നദൻ, വർഷകൻ;

നത്സഖ്യവും മഹോരക്ഷയും പൂെണ്ടത്തു-

ക,സ്മല്സമീ�പ യിയോസു മഹോൻ ഭവോൻ! (18)

അംഗിരസ്തുല്യമർച്ചിച്ച,പ്പുരോണെന-
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യിങ്ങു പുകഴ്ത്തിപ്പുതുക്കെട്ട, �സവി ഞോൻ:

തോമസരോം ബഹു�ദ്രോഹികെളെക്കോല്ക;

നീ മഘവൻ, തരിെക,ങ്ങൾക്കുവിത്തവും! (19)

ഇന്ദ്ര, പരന്നൂപരിപോവനം ജല–

െമെന്നയ്ക്കുമോയ്നിറെയ്ക്കങ്ങൾക്കതിൻതടം;

മോറ്റരില്നിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക, �തരോളി നീ;-

�യററം ജവോെലങ്ങൾ �നടോവു, �ഗോക്കെള! (20)

�ഗോക്കെള നല്കെട്ട, വൃത്രോരി �ഗോപതി;

�പോക്കെട്ട, �ത�ജോബലത്തോല്ക്കറുമ്പെര; .

�നർെകോണ്ടു നല്കി�യോൻ, തൻപ്രിയ�ഗോക്കെള-

പ്പൂകിച്ചടച്ചോൻ, കതകുകെളോക്കയും! (21)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
1. �വോഢോവു്–മകെള �വളികഴിച്ചയച്ചഅപുത്രനോയപിതോവ�ത്ര, �വോഢോവ്. ‘ഇവളില്
ആണ്പ്രജയുണ്ടോയോല്, അതു് എെ� ആയിരിയ്ക്കും’ എന്നു ശോസിച്ചോണ്, (ജോമോതോവു-

മോയി കരോറുെചയ്തിട്ടോണ് ) മകെളഅയോ�ളോടുകൂടി അയച്ചതു്. വിശ്വസിച്ച്–ജോമോതോവു

കരോറു ലംഘിയ്ക്കിെല്ലന്നുറച്ച്. സുവീര്യെന–പു�ത്രോല്പോദനശക്തിയുള്ള ജോമോതോവി-

െന. ആദരിയ്ക്കുന്നു–വസ്ത്രോഭരണോദികൾെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുന്നു. എന്നോല് അയോൾ ഭോര്യ-

െയ പ്രോപിച്ചു രമിയ്ക്കുന്നതു, സുഖംമോത്രം കരുതിയോണ്. അങ്ങെന �വോഢോവു, തെ�

�ശഷക്രിയയ്ക്കു െദൌഹിത്രെന കിട്ടോെത വഞ്ചിതനോകുന്നു.

2. ആണ്മക്കൾ�ക്കഅച്ഛെ�സ്വത്തിന്ന്അവകോശമുള്ളു; െപണ്മക്കൾക്കുധനം ഭർത്തോ-

വു െകോടുക്കണം. ആ�സകഭോജനം–�രത�സ്സചനപോത്രം. ആണ്പ്രജ നല്ല കർമ്മ-

ങ്ങൾ െചയ്യും (പണിെയടുക്കും); െപണ്പ്രജ�യോ, ചമഞ്ഞ് (ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞ്)

അങ്ങെനയിരിയ്ക്കും. അതിനോല് മുതലവകോശം പുത്രന്നുതെന്ന; െപങ്ങെള �വളികഴി-

ച്ചുെകോടു�ക്കണ്ടചുമതല�യഅവന്നുള്ളു.

3. ലോലസി�പ്പോെന–പ്രകോശമോനനോയഇന്ദ്രെന. നോളങ്ങളോല്ത്തത്തും–ഇളകുന്നജ്വോ-

ലകളുള്ള. വൻപുത്രർ–വലിയ രശ്മികൾ. ഗർഭം ജലെത്ത ഉള്ളിെലോതുക്കല്. �പ-

റ്–സസ്യരൂ�പണ ജനനം. ഗർഭവും �പറും മഹത്തോയതു�പോെല തെച്ചയ്തിയും (ആ

രശ്മികളുെട പ്രവൃത്തിയും) ഇന്ദ്രതർപ്പണത്തോല് (ഇന്ദ്രെന �സോമഘൃതോദ്യോഹുതികൾ-

െകോണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടുത്തിയതിനോല്) മഹത്തോയി. ആണ്മക്കൾ പണിെയടുക്കുെമന്നു

മുൻഋക്കില്പ്പറഞ്ഞുവ�ല്ലോ; ഈ ഋക്കില് അഗ്നിപുത്രന്മോരുെട കർമ്മശീലത പ്രതിപോ-

ദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

4. �പോരിലണഞ്ഞവിജയികൾ–വൃത്രയുദ്ധത്തില് ഇന്ദ്രെന പ്രോപിച്ച മരുത്തുക്കൾ. സ്ഫോ-

ര�തജസ്സിന്നു തമെസ്സോഴിഞ്ഞുഎന്നു �തറിനോർ–മഹത്തോയ �തജസ്സ് (സൂര്യ�തജസ്സ്

) ത�മോമുക്തമോയി എന്നുകണ്ടറിഞ്ഞു.
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5. അദ്രിസ്ഥ�ഗോക്കളില് മന്ദിച്ച–അസുരന്മോർ മലയിെലോളിപ്പിച്ച ൈപക്കെള വീെണ്ട-

ടുക്കുന്നതില് (അസോധ്യത്വബുദ്ധ്യോ) ഉദോസീനരോയിത്തീർന്ന. സപ്ത�മധോവികൾ–

അംഗിരസ്സുകൾ. വോഴ്ത്തി–ഇന്ദ്രെന. ഒടുവില് സരമയില്നിന്ന്അറിവു കിട്ടിയതിനോല്

അവർ ആ മഖോധ്വത്തുണകെള (യജ്ഞമോർഗ്ഗത്തില് തുണയ്ക്കുന്നവയോയ ൈപക്കെള)

കെണ്ടത്തി. അതറിഞ്ഞ്ഇവൻ (ഇന്ദ്രൻ) പണിഞ്ഞ് (അംഗിരസ്സുകെള വണങ്ങി) മണ്ടി-

യണഞ്ഞോൻ–�വ�ഗന ഗുഹയില് പ്ര�വശിച്ചു.

6. ബഹ്വന്നവും �കോപ്പും–വളെര അന്നവും മറ്റു �ഭോജ്യങ്ങളും. ഏറ്റ�പോെല–തെ� പ്രതി-
ജ്ഞയനുസരിച്ച്. ഏകിനോൻ–ഇന്ദ്രൻെകോടുത്തു. സല്പ്പോദ (നല്ലകോലുകളുള്ളസരമ)

മു�മ്പ െചന്നത്, ഒലി (ൈപക്കളുെട ഉമ്പോശബ്ധം) �കട്ടിട്ടോണ്; അതിനോല്അവൾ ശോ-

ശ്വതീപോർശ്വത്തില് (സനോതനികളോയൈപക്കളുെടഅരികില്)എത്തി, ഇന്ദ്രന്നുവഴി

കോട്ടിെക്കോണ്ട്.

7. സു�മധസ്സ് (നല്പ �മധയുള്ള ഇന്ദ്രൻ) സഖ്യമിച്ഛിച്ച് (അംഗിരസ്സുകളുമോയി സഖ്യംെകോ-

ള്ളോൻ എഴുന്നള്ളീ, ഗിരിഗുഹ പ്രോപിച്ചു. പർവതം സല്ക്കർമ്മവോന്നോയ് (നല്ല യു-

ദ്ധം െചയ്യുന്നവനോയ ഇന്ദ്രന്നു�വണ്ടി) പ്രസവിച്ചു–ൈപക്കെള ഗുഹോഗർഭത്തില്നിന്നു

നിർഗ്ഗമിപ്പിച്ചു. യുവോന്വിതനോയ (മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയ) െകോല്�വോൻ (അസുരഹന്തോ-

വോയ ഇന്ദ്രൻ) �ഗോധനം വീ�ണ്ടകി–�ഗോക്കെള വീെണ്ടടുത്തു്അംഗിരസ്സുകൾക്കു െകോ-

ടുത്തു. അംഗിരസ്സ്–അവരില് മൂപ്പുെചന്ന ഋഷി. ഈ ഇതിഹോസം മുന്മണ്ഡലങ്ങളിലു-

ണ്ടു്.

8. സത്ത്=നല്ലതു്. ശുഷ്ണഘ്നൻ–ശുഷ്ണോസുരെന െകോന്നവൻ. അഗ്രഗൻ–യുദ്ധങ്ങളില്

മുൻനില്ക്കുന്നവൻ. �ഗോദൻ–അംഗിരസ്സുകൾക്കു ൈപക്കെള െകോടുത്തവൻ. മുദോ–

നമ്മളില് പ്രീതി�യോ�ട.

9. സ്തുതിെചയ്തിരുന്നീടിനോർ–ഇന്ദ്രെന സ്തുതിച്ചു സത്രമിരുന്നു. അവർ–അംഗിരസ്സുകൾ.
മോസങ്ങൾ �നോക്കും–യജ്ഞമോസങ്ങെള കോത്തിരിയ്ക്കുന്ന. ഇസ്ഥിതി–സത്രമിരിപ്പ്.

10. സ്വന്തം–തങ്ങളുെട പയ്യ്. സന്തതികൾക്കോയ്–മക്കൾക്കു െകോടുക്കോൻ. തല്സ്വനം–

അവരുെട,അംഗിരസ്സുകളുെടസ്വനം,ആഹ്ലോദജനിതമോയആർപ്പ്. െവച്ച്–കോവലിന്നു

നിയമിച്ച്.

11. തുണക്കോരും, വന്ദ്യരോയ യോജ്യരും, മരുത്തുക്കൾതെന്ന. അവൻ–ഇന്ദ്രൻ. അർപ്പിച്ചു

–യജ്ഞത്തിന്നോയി െകോടു�ത്തല്പിച്ചു. �ഗോവിെന–ജോ�ത്യകവചനം: �ഗോക്കെള. കോ-

മ്യ=സ്പൃഹണീയ. ആഹുതിപ്പയ്യ്=�ഹോമ�ധനു. ഇയ്യോൾ–യജമോനൻ; ഹസ്തനിർ�ദ്ദശം.

നറുംമധു–മധുരമോയ പോല്.

12. തോതന്നു–അച്ഛൻ�പോെല രക്ഷിയ്ക്കുന്നഇന്ദ്രന്ന്. �കതനം–ഇരിപ്പിടം. �നർക്കുകോണി-

ച്ച്–ഇന്ദ്രന്നുചിതമോയ സ്ഥോനം നിർ�ദ്ദശിച്ച്. അസ്സുകൃതികൾ–അംഗിരസ്സുകൾ. മോ-

തൃദ്വയം–�ദ്യോവും ഭൂവും. മീെത–സ്വർഗ്ഗത്തില്. സ�വഗൻ–�വഗവോനോയ ജന്ദ്രൻ.

സത്രികൾ–സത്രമിരുന്നവർ, അംഗിരസ്സുകൾ.

13. �വർെപടുവോൻ–കൂട്ടിമുട്ടോെത വിട്ടുനില്ക്കോൻ. ഉടൻതെന്ന വോയ്ക്കും–�വണ്ട�പ്പോൾ വലു-

തോവുന്ന. മഹോസ്തുതി–നമ്മൂെട വലിയ സ്തുതി. ആകയോല്=അതുെകോണ്ട്. ഇന്ദ്ര-

ങ്കല്–അവിെട �മവുന്ന ഇന്ദ്രങ്കല്. െചോല്കൾ–നമ്മുെട സ്തുതികൾ. നിസർഗ്ഗജം=

സ്വോഭോവികമോകുന്നു.

14. ത്വത്തുംഗസഖ്യം=അങ്ങയുെട മഹത്തോയ സഖ്യം. െകല്പ്–അങ്ങയുെട കഴിവ്, ദോനം.

മഘവോന്നു ഭൂരിബഡബകൾ (വളെര െപണ്കുതിരകൾ) എത്തും–�വണ്ട സമയത്തു

വോഹനമോയി വന്നു�ചരും. വിദ്വോന്ന്–ഇന്ദ്രന്ന്. അയ�പ്പോം–ഞങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നു.

അന്നം–ഹവിസ്സ്.
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15. മിത്രർക്കു–സഖോക്കളോയ നമുക്ക്. ചരം–�ഗോക്കോൾ മുതലോയ ജംഗമസ്വത്ത്. മിത്രൻ

=സൂര്യൻ. ജനിപ്പിച്ചു–െവളിെപ്പടുത്തി.

16. ഉച്ഛമൻ–ഉല്കൃഷ്ടമോയ ശമം (ശോന്തി) ഉള്ളവൻ. ഈ വിഭു–സർവവ്യോപിയോയ ഇന്ദ്ര-

ൻ. അൻപ്=ആഹ്ലോദം. സ്വച്ഛകവികളോല്–പരിശുദ്ധരോയ അഗ്നിവോയുസൂര്യന്മോെര-

െക്കോണ്ട്. അവ–ജലങ്ങൾ. കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യിപ്പു–ആളുകെള സ്വസ്വകർമ്മവ്യോപൃത-

രോക്കുന്നു.

17. സൂര–�ഹ ജഗല്�പ്രരക. മുതല്ക്കോരും (ആളുകൾക്കു െപോറുക്കോൻ �വണ്ടുന്നവ െകോ-

ടുക്കുന്നവരും) മഖോർഹ(യജനീയ)മോരുമോയആ െവണ്കുറുമ്പികൾ (െവളുത്ത പകലും

കറുത്തരോത്രിയും) �പോവുകയുംവരികയും െചയ്യുന്നത്,അങ്ങയുെടപ്രോഭവത്തോലോകുന്നു.

�ന�ര നടക്കുന്ന=ഋജുഗതികളോയ. കോമ്യർ=കമനീയർ. സഖോക്കൾ–മരുത്തുകൾ.

െഗൌരവോല്–മഹിമോവിനോല്. വിഘ്നങ്ങൾ–കർമ്മം മുടക്കുന്നവർ.

18. സൂനൃ�തോക്തികെള കീഴ്െവയ്ക്ക–ഞങ്ങളുെട സത്യപ്രിയവോക്കുകൾക്കു) (സ്തുതികൾക്കു)

സ്വോമിയോവുക. വിസ്തൃതോയുസ്സ്–മരണരഹിതൻ. യിയോസു–യജ്ഞഗമ�നച്ഛു.

19. അംഗിരസ്തുല്യം=അംഗിരസ്സുകൾ അർച്ചിച്ച�പോെല. അപ്പുരോണെന–സനോതനനോയ
ഇന്ദ്രെന. �സവി=�സവിച്ചു�പോരുന്നവൻ. തോമസർ=ത�മോഗുണക്കോർ.

20. നിറയ്ക്ക–അക്ഷയജലമോക്കിനിർത്തിയോലും.

21. കറുമ്പർ–കർമ്മം മുടക്കുന്നഅസുരർ. �നർ=സത്യം. നല്കി�യോൻ–അംഗിരസ്സുകൾക്കു
ൈപക്കെള വീണ്ടുെകോടുത്തഇന്ദ്രൻ. പൂകിച്ച്–െതോഴുത്തിലോക്കി.

22. മുമ്പു വിവരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 32.

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

ഇന്ദ്ര, �സോ�മശ, കുടിയ്ക്കുകി�സ്സോമനീർ:

നന്ദ്യമധ്യോഹ്നസവനമിതോ, തവ.

യുക്തഹരികെള വിട്ടു തീററിയിഹ

മത്തടിപ്പിയ്ക്കൂ, മഘവന്നൃ,ജീഷി നീ! (1)

പോല്, കട�കോലിവ �ചർന്ന �സോമം നവം

നീ കുടിെയ്ക്ക;–ങ്ങൾ തരുന്നു, നിൻമത്തിനോയ്;

രുദ്രരും, വോഴ്ത്തും മരുത്തുക്കളുെമോത്തു

തൃപ്തി പൂണ്ടിന്ദ്ര വർഷിയ്ക്കൂ, വയറ്റില് നീ! (2)

�പർത്തിന്ദ്ര, �ത ബലം, �ശഷി �തജസ്സിവ

വോഴ്ത്തി വളർത്തി�യോര�ല്ലോ, മരുത്തുകൾ;

മധ്യോഹ്നികസവനത്തിലോ രുദ്രജ-

െരോത്തു കുടിയ്ക്കുക, വജ്രിൻ, സുശിപ്ര, നീ! (3)

ശക്തിയോയ്നിന്ന മരുത്തുക്കൾതെന്നയോ-

ണ,�ത്തൻവചസ്സോലിറക്കിയതിന്ദ്രെന:

തല്�പ്രരിതനിവൻ �നർക്കറിഞ്ഞോൻ, ധൃത-

ദർപ്പനോം വൃത്രെ� ദുർഗ്രഹമർമ്മവും! (4)

ഇന്ദ്ര, മനുവിെ��പോെല,െ� യജ്ഞത്തില്-

നിന്നു കുടിയ്ക്ക, നീരീടുറ്റ വീറിനോയ്;

വെന്നത്തു�കോ,ടിനടക്കുന്നയോജ്യ�രോ-

െടോന്നിച്ചു; ഹര്യശ്വ, െപയ്ക, ദി�വ്യോദകം! (5)

തത്തും ജലങ്ങെള മൂടി നിഗൂഢമോയ്

വർത്തിച്ച വൃത്രെന�പ്പോരിട്ടു െകോന്നു നീ

തണ്ണീർകെളയിന്ദ്ര, വിട്ടുവ�ല്ലോ, രണം-

തന്നി�ലോടോൻ തുരഗങ്ങെള�പ്പോല�വ; (6)

ആവളർന്ന മഹോനിന്ദ്രെന �സ്തോ�ത്രണ

�സവിപ്പു, ഞങ്ങളജരയുവോവിെന;

ഓമല്വോനൂഴികളിെല്ലോ,ന്നളന്നതി-

ല്ലീ, മഖ�യോഗ്യനോം സ്തുത്യെ� �മന്മെയ! (7)

ഇന്ദ്രെ� നല്ല കർമ്മങ്ങൾ, നോനോവ്രത-

െമന്നിവ തള്ളുന്നതില്ലോ,രുമുമ്പരില്:

�ദ്യോവൂഴിവോനങ്ങൾ നിർത്തിനോ,നിസ്സുക-

ർമ്മോവുയദിപ്പിച്ചോൻ, മുറയ്ക്കുഷസ്സൂര്യെര! (8)

സത്യ,മോ നിന്മഹിമോവിന്ദ്ര: �സോമനീ-

ര�ദ്രോഹ, നീ നുകർന്ന�ല്ലോ, പിറപ്പി�ല;

കല്യ, നിൻത്രോണിെയത്തട്ടിമോററില്ല വി-
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ണ്ണി,ല്ലഹസ്സി,ല്ല മോസങ്ങ,ളില്ലോണ്ടുകൾ! (9)

ഇന്ദ്ര, പിറപ്പി�ല �ശ്രഷ്ഠമോംസ്ഥോനത്തു

നിന്നു മത്തിന്നോയ്നുകർന്നു, നീ �സോമനീർ:

മന്നംബരങ്ങളുൾപ്പൂകിയ�ല്ലോ, ഭവോൻ;

പിെന്നപ്പഴകിയ കർമ്മകർത്തോവുമോയ് ! (10)

നീരില്പ്പരന്നുകിടന്ന െക�ല്പറിയ

കോറിെനബ്ഭൂരിധോതോ�വ, പിളർത്തി നീ;

�ദ്യോവറിഞ്ഞീല, തന്നോസനെമോന്നിനോല്-

ബ്ഭൂെവ മറച്ചുനി�ന്നോരു നിൻൈവഭവം! (11)

ഇന്ദ്ര, ഭവോെന വളർത്തുമ�ല്ലോ, മഖം:

നന്ദിപ്പു, �സോമം പിഴിഞ്ഞ �മധത്തില് നീ;

യഷ്ടോെവ രക്ഷിയ്ക്ക, യോജ്യ, നീ; കോക്കെട്ട,

വൃത്രവധത്തില് നിൻവജ്രെത്തയധ്വരം! (12)

പണ്ടുമിടയിലുമിന്നുമുള്ളനുതി-

െകോണ്ടു വളരു�വോനോമിന്ദ്രെനജ്ജനം

ത്രോണകൃത്തോം മഖംെകോണ്ടടുപ്പിയ്ക്കുന്നു;

ഞോനും വരുത്തുവൻ, പുത്തൻധനത്തിനോയ് ! (13)

ഇന്ദ്രെന വോഴ്ത്തണം ദൂരദൂരപ്പക-

ലിന്നു മുെമ്പന്നു �തോന്നു�മ്പോൾച്ചമച്ചുഞോൻ:

പോപം കടത്തോൻ വിളിപ്പതുമ�പ്പോ�ഴ,

പോർശ്വദ്വയസ്ഥർ െനൌഗോമിെയ�പ്പോല�വ! (14)

‘�സ്വോഹോ’ നിറ�ച്ചൻ കുടത്തില്, നിൻപീതിയ്ക്കു,

വീഴ്ത്തുകോരൻ ജലം �കോശത്തിലോംവിധം;

നിെന്ന വലംെവച്ചു ചുറ്റും നിരക്കെട്ട,

നിന്മത്തിനിന്ദ്ര, നല്സ്വോദുറ്റ �സോമനീർ! (15)

നിെന്നത്തടുക്കോ, പുരുഹൂത, ചുറ്റു�മ

നില്ക്കും മലകളുമോഴമുള്ളോഴിയും:

മിത്രോർത്ഥനോല്െക്കടുത്ത�ല്ലോ, ഭവോനിന്ദ്ര,

ഗർത്തസ്ഥനോം കരു�ത്തറുമൂർവെനയും! (16)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (17)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
1. �സോ�മശ=�സോമത്തിെ� അധിപ�ത. യുക്തഹരികെള വിട്ടു–�തരിന്നു പൂട്ടിയ

രണ്ടു ഹരികെള അഴിച്ചുവിട്ട്. മത്തടിപ്പിയ്ക്കൂ–ഇമ്പെപ്പടുത്തിയോലും. ഋജീഷി=
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ഋജീഷ�ത്തോടുകൂടിയവൻ; ഋജീഷം=നീർപിഴിെഞ്ഞടുത്ത�സോമലതയുെടചണ്ടി; ഇത്

ഇന്ദ്രന്നുള്ളത�ത്ര.

2. രുദ്ര�രോടും അങ്ങെയ സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മരുത്തുക്ക�ളോടുംകൂടി തൃപ്തി പൂണ്ടു (�സോമം മതിയോ-

�വോളം കുടിച്ചു) വയററില് വർഷിയ്ക്കൂ–ഉദരത്തില് ഒരു �സോമനീർമഴ െപയ്തോലും!

3. രുദ്രജർ=രുദ്രപുത്രർ, മരുത്തുക്കൾ. സുശിപ്ര=നല്ലഅണക്കടകളുള്ളവ�ന.

4. ശക്തി–ഇന്ദ്രന്ന് ഒരു ബലമോയിട്ടുള്ളവര�ത്ര, മരുത്തുക്കൾ. അ�ത്തൻ വചസ്സോല്–

‘ഞങ്ങളുണ്ട്, സഹോയിപ്പോൻ; അങ്ങു യുദ്ധത്തിലിറങ്ങിെക്കോള്ളുക’ എന്നു മധുരമോയി

പറഞ്ഞ്. തല്�പ്രരിതനിവനൻ–അവർ �പ്രരിപ്പിച്ച ഇന്ദ്രൻ. ധൃതദർപ്പൻ–എെന്ന

െകോല്ലോനോരുമമിെല്ലന്ന ഗർവു പൂണ്ട. ദുർഗ്രഹമർമ്മവും–കണ്ടുപിടിയ്ക്കോവതല്ലോത്ത മർ-

മ്മം�പോലും.

5. മനുവിെ��പോെല–അങ്ങു മനുവിെ� യജ്ഞത്തില് �സോമം കുടിച്ചുവ�ല്ലോ; അതു-

�പോെല. വീറ്=വീര്യം. ഓടിനടക്കുന്ന യോജ്യർ–മരുത്തുക്കൾ. ദി�വ്യോദകം–

അന്തരിക്ഷസ്ഥമോയ ജലം.

6. തത്തും–ഇളകിക്കളിയ്ക്കുന്ന. വിട്ടു–ഭൂമിയിെലെയ്ക്കോഴുക്കി.

7. �സ്തോ�ത്രണ–�സ്തോത്രംെകോണ്ട്, �സ്തോത്രങ്ങൾ െചോല്ലി. അജരയുവോവ്=ജരവരോത്ത
നിത്യതരുണൻ. ഓമല്വോനൂഴികൾ–പ്രിയെപ്പട്ട ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ഇല്ല, ഒന്നളന്നി-

ല്ല എന്നആവർത്തനംആദരത്തിന്നോണ്. �മന്മ–മികവ്, മഹിമ.

8. കർമ്മങ്ങൾ–പൃഥിവ്യോദിനിർമ്മോണം. നോനോവ്രതം–യജ്ഞോദികൾ. ഉമ്പരിലോരും

തള്ളുന്നതില്ല–�ദവന്മോെരല്ലോം ആദരിയ്ക്കുകതെന്ന െചയ്യുന്നു. വോനം–അന്തരിക്ഷം.

ഉഷസ്സൂര്യർ=ഉഷസ്സും സൂര്യനും.

9. നിന്മഹിമോവ് സത്യമോണ്, യഥോർത്ഥമോണ്. അ�ദ്രോഹ–�ദ്രോഹമില്ലോത്തവ�ന. പിറ-

പ്പി�ല=ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന. വിണ്ണും മറ്റും നിെ� ത്രോണിെയ അനുസരിയ്ക്കുകതെന്ന

െചയ്യുന്നു. കല്യ–ബലവോ�ന.

10. പഴകിയ–കുട്ടിയോെണങ്കിലും, പഴക്കംവന്ന. മന്നംബരങ്ങൾ=ഭൂവും �ദ്യോവും.
11. ഭൂരിധോതോ�വ=വളെര വസ്തുക്കെള സൃഷ്ടിച്ചവ�ന. ആസനെമോന്നിനോല്–ഒരോസനം

(കടിപ്ര�ദശം )െകോണ്ട്.

12. മഖം–ഞങ്ങളുെട ഈ യോഗം. നന്ദിപ്പു–സ�ന്തോഷിയ്ക്കുന്നു; �മധം (യജ്ഞം) അങ്ങയ്ക്കു

പ്രിയമോണ്.

13. ഇടയിലും–ഇടക്കോലത്തും. ത്രോണകൃത്തോം–തങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നതോയ.

14. ദൂരദൂരപ്പകലിന്നുമുമ്പ്–അതിദൂരസ്ഥമോയ പകല് വന്നു വിഘ്നമുണ്ടോക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ്.

ചമപ്പു–�സ്തോത്രം രചിയ്ക്കുന്നു. അ�പ്പോൾത്തെന്നയോണ്, പോർശ്വദ്വയസ്ഥർ (ഇരുവശ-

ത്തും നില്ക്കുന്നവർ) പോപം കടത്തിവിടോൻ ഇന്ദ്രെന വിളിയ്ക്കുന്നതും; പോർശ്വദ്വയസ്ഥർ

(നദിയുെട ഇരുകരയിലും നില്ക്കുന്നവർ) െനൌഗോമിെയ (�തോണിയില് �പോകുന്നവെന)

തങ്ങെളയും പുഴ കടത്തോൻ വിളിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

15. സ്വോഹോ–സ്വോഹോ എന്നുച്ചരിച്ച്. നിറ�ച്ചൻ–ഞോൻ �സോമനീർ കുടത്തില് നിറച്ചു. പീ-

തി=പോനം. വീഴ്ത്തുകോരൻ (വഴിയമ്പലത്തില്ആളുകൾക്കു െവള്ളം പകർന്നുെകോടുക്കു-

ന്നവൻ) കുെറ െവള്ളെമടുത്തു, പകർന്നുെകോടുക്കോൻ പറ്റിയ �കോശത്തില് (ഒരുതരം

പോത്രം) നിറച്ചുെവയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

16. മിത്രോർത്ഥനോല്–സഖോക്കളോയ �ദവകൾ അ�പക്ഷിച്ചതിനോല്. ഗർത്തസ്ഥൻ=

കുണ്ടിലിരിയ്ക്കുന്നവൻ. ഊർവൻ–ഔർവോഗ്നി.
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സൂക്തം 33.

വിശ്രോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

‘മലകളുെട മടിയില് നിന്നു, െകോതിയ്ക്കുന്ന വിപോട്ടും ശുതുദ്രിയും, വിമുക്തകളോയ

രണ്ടു െപണ്കുതിരകൾ�പോെല ഇമ്പംപൂണ്ടും, നക്കോനിച്ഛിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു തള്ളൈപ്പ-

ക്കൾ�പോെല �ശോഭിച്ചും, കുതി�ച്ചോടുന്നു. (1)
ഇന്ദ്രനോല് അയയ്ക്കെപ്പട്ടു വിട�ചോദിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളിരുവരും സമ്മിളിതകളോയി,

തിരകളോല് തഴപ്പിച്ചുെകോണ്ടു, രണ്ടു �തരോളികൾ �പോെല, �ന�ര സമുദ്രത്തിെലയ്ക്കു

�പോകയോണ്; പ്രഭോവതിക�ള, നിങ്ങളില് ഒരുവൾ മോറ്റവ�ളോടു �ചരുന്നു! (2)
ഞോൻ ഉറ്റമോതോവോയ സിന്ധുവിെന പ്രോപിച്ചു–ഞങ്ങൾ മഹതിയും സുഭഗയു-

മോയ വിപോട്ടിെ�അടുക്കെലത്തി. കുട്ടിെയ നക്കോൻ രണ്ടുതള്ളൈപ്പക്കൾ�പോെല,

ഒ�രസ്ഥലെത്തയ്ക്കു �പോവുകയോണിവർ!’ (3)
‘ഞങ്ങൾഈ െവള്ളത്തോല് തഴപ്പിച്ചുെകോണ്ടു, തമ്പുരോനരുളിയസ്ഥലെത്ത-

യ്ക്കു �പോവുകയോണ്; യോത്രയില് പിന്തിരിയലില്ല. എന്തിനോണീ വിപ്രൻ നദികെള

വിളിയ്ക്കുന്നത്?’ (4)
‘തരംഗിണിക�ള, ഞോൻ �സോമത്തിന്നു �പോവുകയോണ്; നിങ്ങളുെട ഓട്ടം

ഇത്തിരി�നരെത്തയ്ക്കുനിർത്തുവിൻ. കുശികെ� മകനോയഞോൻവലിയസ്തുതിെകോ-

ണ്ടു രക്ഷ �നടോൻ�വണ്ടി സിന്ധുവിെന �നരിട്ടു വിളിയ്ക്കുന്നു.’ (5)
‘ഇന്ദ്രനോണ്, ഞങ്ങെള കുഴിച്ചത്: ആ വജ്രപോണി ജലത്തില് ചുഴന്നുനിന്ന �മ-

ഘെത്ത പിളർത്തി; സവിതോവും �ശോഭനഹസ്തനുമോയ തമ്പുരോൻ ഞങ്ങെള െകോ-

ണ്ടു�പോയി. തെ� അരുളപ്പോടിനോലോണ്, െവള്ളം നിറഞ്ഞഞങ്ങൾ �പോകുന്നത്.

(6)
ഇന്ദ്രെ� ആ വീരകർമ്മം–�മഘെത്ത �ഛദിച്ചത്–എെന്നന്നും വർണ്ണനീയ-

മോകുന്നു. ചുഴന്നുകൂടിയവെരയും വജ്രംെകോണ്ടു വധിച്ചു. അതിനോല് തണ്ണീരുകൾ

സ്ഥോനം �തടി �പോയ്ത്തുടങ്ങി. (7)
�സ്തോതോ�വ, ഭവോൻ െകോട്ടി�ഗ്ഘോഷിച്ചുവ�ല്ലോ, ആ വോക്കു മറക്കരുത്: �മലി-

െല യുഗങ്ങളില്, ഉക്ഥം ചമയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങളില് വന്നുെകോൾക; ഇ�പ്പോൾ

ഞങ്ങെളആണുങ്ങളോക്കരുത്; ഭവോനു നമസ്കോരം!’ (8)
‘സ�ഹോദരിമോ�ര, �സ്തോത്രക്കോരെ� വോക്കു നിങ്ങൾ �കൾക്കുകതെന്ന �വ-

ണം: അകലത്തുനിന്നു, വണ്ടിയും �തരുമോയി നിങ്ങെളപ്രോപിച്ചിരിയ്ക്കയോണു്,ഞോൻ;

നദിക�ള, നിങ്ങൾ നന്നോയി തോഴുവിൻ, കരകൾ സുഗമങ്ങളോക്കുവിൻ, െവള്ളം

അച്ചുതണ്ടിൻെറ തോ�ഴനിർത്തുവിൻ!’ (9)
�സ്തോതോ�വ, തോങ്കൾ പറഞ്ഞതു ഞങ്ങൾ �കൾക്കോം: വണ്ടിയും �തരുമോയി

ദൂരത്തുനിന്നു വന്നിരിയ്ക്കയോണ�ല്ലോ, തോങ്കൾ. മുലെകോടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീെയന്ന�പോ-

െലയും,–പുരുഷെനപ്പുണരോൻ ഒരുയുവതിെയന്ന�പോെലയുംഞങ്ങൾതോങ്കൾക്കു-

�വണ്ടി, തോങ്കൾക്കു�വണ്ടി കുനിയോം!’ (10)
‘എന്നോല് ഭരതർ നിങ്ങെള കടക്കും–നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതുെകോണ്ടും, ഇന്ദ്ര-

നോല് അയയ്ക്കെപ്പട്ടതോകെകോണ്ടും, സംഘം മോടുകെള കടത്തും: �പോെയ്ക്കോള്ളോൻ

മുമ്പ്അനുജ്ഞതന്നുവ�ല്ലോ; യജ്ഞോർഹകളോയ നിങ്ങെളഞോൻ വഴി�പോെലസ്തു-

തിയ്ക്കുന്നു.’ (11)
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ഭരതർ മോടുക�ളോടുകൂടി കടന്നു. വിപ്രൻ വഴി�പോെല നദികെള സ്തുതിച്ചു:–

‘നിങ്ങൾ അന്നവും നല്ല ധനവും ഉല്പ്പോദിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു �തോടുകെള തഴപ്പിയ്ക്കുവിൻ

–അവെയ നിറയ്ക്കുവിൻ! ഇനി, �വഗത്തില് �പോെയ്ക്കോള്ളുവിൻ. (12)
ഓളം കയറുകളുെട തോ�ഴ �പോകെട്ട; െവള്ളം കടിഞോണുകെള െതോടരുതു്;

ദുഷ്കൃതവും ദുരിതവുമില്ലോത്ത ദുർദ്ധഷമോ�ര, നിങ്ങൾ െപോങ്ങിക്കളയരു�ത!’ (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. െകോതിയ്ക്കുന്ന–സമുദത്തിെലത്തോനിച്ഛിയ്ക്കുന്ന. വീപോട്ടും ശുതുദ്രിയും–രണ്ടു നദികൾ. വി-

മുക്തകൾ=അഴിച്ചുവിടെപ്പട്ട. നക്കോൻ–കുട്ടിെയ. ഈ നദികൾതെന്നയോയിരിയ്ക്കോം,

പുരോണങ്ങളിെല വിപോശയും ശതദ്രുവും.

2. തഴപ്പിച്ചുെകോണ്ടു–പരിസരങ്ങളില് സസ്യസമൃദ്ധിവരുത്തിെക്കോണ്ട്. ഒരുവൾ മറ്റവ-

�ളോടു �ചരുന്നു–പരസ്പൈരക്യം െകോള്ളുന്നു.

3. സിന്ധു–നദി, ശുതുദ്രി.

4. ഇങ്ങെന സ്തുതിച്ച വിശ്വോമിത്ര�നോടു നദികളിരുവരും പറയുന്നു: തമ്പുരോൻ–ഇന്ദ്രൻ.
നദികെള–ഞങ്ങെള.

5. വിശ്വോമിത്രെ� മറുപടി:
6. നദികൾ: സവിതോവ്=ജഗല്�പ്രരകൻ. െകോണ്ടു�പോയി–സമുദ്രം നിറയ്ക്കോൻ. തെ�–
അ�ദ്ദഹത്തിെ�.

7. ചുഴന്നുകൂടിയവർ–പ്രതിബന്ധകോരികളോയഅസുരന്മോർ.

8. െകോട്ടി�ഗ്ഘോഷിച്ചുവ�ല്ലോ–ഞങ്ങെള �കമമോയി സ്തുതിയ്ക്കുകയും മറ്റും െചയ്തുവ�ല്ലോ.

ആണുങ്ങളോക്കരുത്–ഏെറ സംസോരിപ്പിയ്ക്കരുത്. ഭവോനു നമസ്കോരം–�പോെയ്ക്കോൾക

എന്നുസോരം. സ്ത്രീകൾ പ്രകൃത്യോ മിതഭോഷിണികളോണ്.

9. �സ്തോത്രക്കോരൻ–ഞോൻ. െവള്ളം അച്ചുതണ്ടിെ� കീഴ്ഭോഗംവെര�യ ഉള്ളു എങ്കില്,

വണ്ടിയും �തരും െകോണ്ടു�പോകോമ�ല്ലോ. ഇതു വിശ്വോമിത്രവോക്യമോണ്.

10. നദികൾ: തോങ്കൾക്കു�വണ്ടിഎന്നതിെ�ആവർത്തനംആദര�ദ്യോതകമോകുന്നു. കുനി-

യോം=കുമ്പിടോം, തോഴോം.

11. വിശ്വോമിത്രൻ: ഭരതന്മോർ–ഭരത�ഗോത്രക്കോർ, ഞങ്ങൾ. സംഘം–എെ�ആളുകൾ.
13. കയറുകൾ–മോടുകളുെട, െപോങ്ങിക്കളയരു�ത–ഞങ്ങൾഅക്കരയിെലത്തുന്നതിന്നുമു-

മ്പ്.
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സൂക്തം 34.

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

ഇന്ദ്രൻ പുരന്ദരൻ ഖ്യോപകോർത്ഥൻ പരോ-

സ്കന്ദി മഹസ്സോല് വളർത്തീ, പകലിെന;

വോഴ്ത്തലില്�ത്തോഷോല്ത്തിരുൈമ തടിയ്ക്കയോല്

വോനൂഴി രണ്ടും നിറച്ചു, ബഹ്വോയുധൻ! (1)

െകല്പുറ്റ പൂജ്യനോമങ്ങെയ വർണ്ണിച്ചു,

ഹൃല്�പ്രരിതെമോന്നു െചോല്വന,ന്നോർത്ഥിഞോൻ:

മുൻനടക്കുന്നവന�ല്ലോ, ഭവോനിന്ദ്ര,

വൃന്ദോരകർക്കും മനുഷ്യവൃന്ദത്തിനും! (2)

ഇന്ദ്രൻ തടുത്തു, വൻെചയ്തിയോല് വൃത്രെന;-

െക്കോന്നു, മോയോപരന്മോെര നിവോരകൻ;

കോടെനക്കോംക്ഷയോ �തോൾ െവട്ടി വീഴിച്ചു;

കോട്ടീ പുറത്ത,ല്ലിലുൾെപ്പട്ട �ഗോക്കെള! (3)

വിണ് നല്കുമിന്ദ്രനുണ്ടോക്കീ പകലിെന;

െവന്നു, ൈസന്യെത്തയമർത്തംഗി�രോയുതൻ;

മർത്ത്യന്നു�വണ്ടി വിളങ്ങിച്ചു സൂര്യെന;

െമത്തിയ �പോരിന്നു �നടീ െവളിച്ചവും! (4)

ഇന്ദ്രൻ കടന്നോൻ, നരൻ�പോെല �യോധർക്കു

കന്നിച്ച �കോപ്പുമോയ്, െമത്തിയ ഹിംസ്രരില്;

െചോല്ലിവിട്ടോൻ, സ്തുതി�പ്പോന്നീയുഷസ്സിെന;-

യുല്ലസിപ്പിച്ചോനി,തിന്നു െവളുപ്പിതും! (5)

വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നു, വമ്പോളുമീയിന്ദ്രെ�

വോയ്പുറ്റവയോം വളെര നല്െച്ചയ്തികൾ:

മോപോപികെളച്ചതച്ചോൻ കരുത്തിനോല്,

മോയയോല് ദസ്യുക്ക�ളയുമരിന്ദമൻ! (6)

കുന്നിച്ച �പോരോല്ദ്ധനം നല്കി, വോഴ്ത്തു�വോ-

ർക്കിന്ദ്രൻ, സതോംപതി, മർ�ത്ത്യഷ്ടപൂരകൻ;

ഇെച്ചയ്തികെള യഷ്ടോവിൻ ഗൃഹത്തില്െവ-

ച്ചുൈച്ചഃ സ്തുതിച്ചുപോടുന്നു, �മധോവികൾ! (7)

െക�ല്പകമിന്ദ്രെന,ജ്ജിഷ്ണുെവ, വിണ്ണിലും

തൃപ്പയസ്സിങ്കലും വോഴും വ�രണ്യെന,

വോനൂഴിയന്തരിക്ഷങ്ങൾപകു�ത്തകി-

�യോെനശ്ശരിയ്ക്കനു�മോദിപ്പു, വോഴ്ത്തികൾ! (8)

നല്കി,യശ്വങ്ങെള; നല്കി, ദി�നശെന;

നല്കി,യിന്ദ്രൻ പുരു�ഭോഗ്യയോം �ഗോവിെന;

നല്കി, െപോന്നിന്മുതല്; ദസ്യുക്കെളെക്കോന്നു
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നന്നോയി രക്ഷിച്ചിതോര്യവർണ്ണങ്ങെള! (9)

നല്കി, സസ്യങ്ങെളയിന്ദ്രൻ ദിനെത്തയും;

നല്കി, വൃക്ഷങ്ങെളയന്തരിക്ഷെത്തയും;

കീറി, �മഘെത്ത; വലച്ചൂ രിപുക്കെള;-

പ്പോരോതടക്കി,െയതിർത്തകരുത്തെര! (10)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�റ്റകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. ഖ്യോപകോർത്ഥൻ–തെ�മഹിമെയപ്രഖ്യോപിയ്ക്കുന്നധനങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ;സമ്പത്സ-

മൃദ്ധിെകോണ്ടറിയോം, തെ� മഹിമ. പരോസ്കന്ദി=ശത്രുക്കെളആക്രമിയ്ക്കുന്നവൻ, ഹനിയ്ക്കു-

ന്നവൻ. പൂർവോർദ്ധം ഇന്ദ്രെ� സൂര്യോത്മകത്വെത്ത വ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ബഹ്വോയുധൻ=

വളെരആയുധമുള്ളവൻ.

2. പ്രത്യക്ഷവചനം: ഹൃല്�പ്രരിതമോെമോന്നു–ഹൃദയത്തില്നിന്നു പുറെപ്പട്ട ഒരുസ്തുതി.

3. മോയോപരന്മോർ–അസുരന്മോർ. നിവോരകൻ–പരപ്രഹോരങ്ങെള തടുക്കുന്നവൻ. കോ-
ടൻ–�ഗോക്കെള അപഹരിച്ചു വനങ്ങളില് ഒളിച്ചു നടന്ന അസുരൻ. കോംക്ഷയോ–

ശത്രുവധോഭിലോഷത്തോല്. അങ്ങെനഅല്ലിലുൾെപ്പട്ട (രോത്രിയില് തി�രോഹിതകളോയ)

�ഗോക്കെള പുറത്തുകോട്ടീ, വീണ്ടുെകോണ്ടു�പോന്നു.

4. ൈസന്യം–ശത്രു�സന. അമർത്ത്–കീഴടക്കി.

5, നരൻ�പോെല–ഒരു മനുഷ്യൻ െപോരുതോൻ �പോകുന്നതു�പോെല. �യോധർക്കു–

പടയോളികൾക്കു െകോടുക്കോൻ. െമത്തിയ–യു�ദ്ധോത്സോഹത്തോല് തഴച്ച. ഹിംസ്രർ

=�ദ്രോഹികൾ. ഇത്–ഉഷസ്സ്. െവളുപ്പിതും (ഈ െവളുപ്പ് ) ഉല്ലസിപ്പിച്ചോൻ–തെ�

�തജസ്സുെകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

6. വോയ്പുറ്റവ=മഹത്തുക്കൾ.

7. �പോരോല്–യുദ്ധംെകോണ്ടു ധനം �നടി �സ്തോതോക്കോൾക്കു െകോടുത്തു.

8. െക�ല്പകം–ദുർബ്ബലർക്കു (യോചിച്ചോല്) ബലം െകോടുക്കുന്ന. തൃപ്പയസ്സ്–ദിവ്യജലം.

പകു�ത്തകി�യോെന–അവിടങ്ങളിെല നിവോസികൾക്ക്. അനു�മോദിപ്പു–ഇന്ദ്രെന

�മോദിപ്പിച്ചു, തങ്ങളും �മോദിയ്ക്കുന്നു.

9. മരുത്തുകൾക്കു് അശ്വങ്ങെള നല്കി; �ലോകത്തിന്നു സൂര്യെന; യജ്ഞപ്രവൃത്തർക്കു �ഗോ-

വിെന; അർത്ഥികൾക്കു െപോന്നിന്മുതല് (സ്വർണ്ണമയമോയ ധനം).

10. ഉപ�ഭോക്തോക്കൾക്കുസസ്യങ്ങെളയും ആയുർന്നിർണ്ണയത്തിനു ദിവസങ്ങെളയും നല്കി

യജഞത്തിനു വൃക്ഷങ്ങെളയും, സഞ്ചരിപ്പോൻഅന്തരിക്ഷെത്തയും നല്കി.
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സൂക്തം 35.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

വോയു നിയുത്തുക്കെള�പ്പോെല, �തരിനു

നീയോ ഹരികെളപ്പൂട്ടി നിെന്നങ്ങളില്

വന്നനുജ്ഞോതനോയ്�സ്സോമം നുകർന്നോലു:-

മിന്ദ്ര, �ത സ്വോഹോ തരോ,െമങ്ങൾ മത്തിനോയ് ! (1)

പൂട്ടിനിർത്തോം, പുരുഹൂതെ� �തർമുന്നി-

�ലോട്ടത്തിനോശുഹര്യശ്വദ്വയെത്തഞോൻ:

െകോണ്ടുവരെട്ട,യെതല്ലോവിഭവും

െകോണ്ടു നിറെഞ്ഞോരീ യജ്ഞത്തിലിന്ദ്രെന! (2)

ശത്രുഭീ �പോക്കും യുവോരുണോശ്വങ്ങെള-

െയത്തിച്ചഴിച്ചുവിടുകി,ങ്ങു തിന്നുവോൻ;

അന്നവോൻ വർഷി നീെയോത്ത െപോരിയവി-

ലന്വഹം ഭക്ഷിയ്ക്ക; രക്ഷിയ്ക്ക, കർമ്മിെയ! (3)

മ�ന്ത്രണപൂട്ടുവൻ, �പോരില്ത്തുണയ്ക്കുന്ന

മന്ത്ര�യോക്തവ്യരോം നിൻദ്രുതോശ്വങ്ങെള

നന്നോയറിഞ്ഞു,റ�പ്പറും സുഖ�ത്തരില്

വന്നോലുമിന്ദ്ര, �സോമത്തിനുസൂരി നീ! (4)

അന്യയഷ്ടോക്കൾസുഖിപ്പിെയ്ക്കോലോ, പുറം

മിന്നും വൃഷോക്കളോം നിെ� ഹരികെള:

വിദ്രുതം മു�മ്പ വരികിങ്ങു; ഞങ്ങൾ �ത

തൃപ്തി വരുത്തോം, പിഴിഞ്ഞ �സോമങ്ങളോല്! (5)

�സോമമിതോ, തവ: വന്നോലുമിങ്ങി,തു

കോമം നുകർന്നോലു,മുള്ളം െതളിഞ്ഞുനീ-

വോരുറ്റതോമീ മഖത്തിലിരുന്നിന്ദ്ര,

നീരിെതമ്പോടും നിറയ്ക്ക, തൃക്കുക്ഷിയില്! (6)

ദർഭ വിരിച്ചു, പിഴിഞ്ഞു �സോമം തവ;

നല്െപ്പോരി തീർത്തു, ഹരികൾക്കുതിന്നുവോൻ;

ഇങ്ങിരിയ്ക്കും പുരുസ്തുത്യൻ മരുദ്യുത-

നങ്ങയ്ക്കു തന്നൂഹവിസ്സിന്ദ്ര, വർഷക. (7)

�നതോക്കളമ്മി, തണ്ണീരുെമോന്നിച്ചു �ത

പോല് തൂകിയുണ്ടോക്കിനോരീ,യിനിപ്പുനീർ:

സ്വസ്തുതി �കട്ടു വന്നിന്ദ്ര, നുകർന്നോലു-

മുൾെത്തളി�വോടിതു സുന്ദരൻസൂരി നീ! (8)

ഏവെരെക്കോണ്ടോടി �സോമത്തിലിന്ദ്ര, നീ;-

�യവർ നിെന്ന വളർത്തോ�ര;വർ നിെ�യോയ്;

ആ മരുത്തുക്കെളോത്തിന്ദ്ര, െകോതിെയോടി-
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�സ്സോമം കുടിയ്ക്ക, നീയഗ്നിതൻ നോക്കിനോല്! (9)

െഞക്കിപ്പിഴിഞ്ഞതു �സവിയ്ക്കുകിന്ദ്ര, നീ;-

യഗ്നിനോക്കോ�ലോ കുടിയ്ക്ക, യഷ്ടവ്യ, നീ;

അധ്വര്യു�വോ �ഹോമകോര�നോ ൈകെക്കോണ്ട

ശുദ്ധമോം ഹവ്യോംശമുണ്ണുക, ശക്ര, നീ! (10)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
1. നിയുത്തുക്കൾ എന്ന െപണ്കുതിരകള�ത്ര, വോയുവിെ� �തർ വലിപ്പോൻ. നിന്നു്–

ഇത്തിരി�നരം നിന്നിട്ടു, പിെന്ന �തരില് �കറി. അനുജ്ഞോതനോയ്–ഞങ്ങളുെടഅനു-

മതിയ്ക്കു�ശഷം. �ത=അങ്ങയ്ക്ക്.

2. ആശുഹര്യശ്വദ്വയം=ശീഘ്രഗോമികളോയ ഹരികെളന്ന രണ്ടു കുതിരകൾ. ഓട്ടത്തിന്–

�തർ വലിച്ച്ഓടോൻ. അത്–രഥം.

3. യുവോരുണോശ്വങ്ങൾ=യുവോക്കളോയ െചംകുതിരകൾ. എത്തിച്ച്–െകോണ്ടുവന്ന്. ഒത്ത

–സമോനരൂപമോയ, ഒ�ര മട്ടിലുള്ള.

4. മ�ന്ത്രണ=മന്ത്രംെകോണ്ട്. മന്ത്ര�യോക്തവ്യർ=മന്ത്രംെകോണ്ടു പൂട്ടോവുന്നവ. സുഖ�ത്തർ

=നല്ല ദ്വോരങ്ങളുള്ള രഥം. �സോമത്തിനു–�സോമം കുടിപ്പോൻ.

5. അന്യയഷ്ടോക്കൾ (മറ്റുയോഗകർത്തോക്കൾ) സുഖിപ്പിെയ്ക്കോലോ–ഞങ്ങൾതെന്ന �വണം,

സുഖിപ്പിയ്ക്കുക. മു�മ്പ–മറ്റുള്ളവർ വരുന്നതിന്നുമുമ്പ്.

6. കോമം–ധോരോളം. വോരുറ്റത്–സമൃദ്ധം.
7. നല്െപ്പോരി=നല്ല െപോരിയവില്. ഇങ്ങ്–ദർഭവിരിപ്പില്.
8. ഇനിപ്പുനീർ–മോധുര്യമുള്ള �സോമരസം. സ്വസ്തുതി=തെന്നക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതി. സൂരി–

കർമ്മോഭിജ്ഞൻ.

9. �സോമത്തില് െകോണ്ടോടി–�സോമഭോഗം ഏർെപ്പടുത്തി, എന്നർത്ഥം. വളർത്തോർ–

യുദ്ധത്തില് �പ്രോത്സോഹിപ്പിച്ചു. നിെ�യോയ്=ഭവദീയർതെന്നയോയ്. നോക്ക്–ജ്വോല.

10. �സവിയ്ക്കു–കുടിച്ചോലും. ൈകെക്കോണ്ട–അങ്ങയ്ക്കുതരോൻ കയ്യിെലടുത്ത.
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സൂക്തം 36.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

എന്നുെമന്നും മരുത്സംഗമപ്രോർത്ഥി നീ

നന്നോയ്ഗ്രഹിയ്ക്ക, ധനോർത്ഥമി�സ്സോമനീർ:

വോയ്ക്കും, പിഴിഞ്ഞോല്പ്പിഴിഞ്ഞോലവിസ്സിനോല്,

ശ്ലോഘ്യകർമ്മങ്ങൾെകോ�ണ്ടററം പുകഴ്ന്നവൻ! (1)

ഇന്ദ്രൻ മഹോൻ വൃഷപർവോവു, മത്തോടി,

മുൻനോൾകളില്ദ്ദത്തമോയ �സോമത്തിനോല്;

അമ്മികൾെകോണ്ടു പിഴിഞ്ഞസുവർഷിയോ-

മിമ്മന്ത്രനീരിന്ദ്ര, വോങ്ങിക്കുടിയ്ക്ക, നീ! (2)

ഇന്ദ്ര, ഭവോനു മുല്പോ�ട പിഴിഞ്ഞതോ-

ണി�സ്സോമെമല്ലോം: കുടിയ്ക്ക, തടിയ്ക്ക, നീ;

ഇന്ദ്ര, നുത്യർഹ, മുൻ�സോമം നുകർന്ന�പോ-

ലിന്നും കുടിയ്ക്കുക, നവ്യനവ്യൻ ഭവോൻ! (3)

�പോരിലമർത്തു�വോൻൈകകൾ െകോട്ടുന്നവൻ

പോറിപ്പു, ധൃഷ്ണുവോമുഗ്ര�തജസ്സിെന;

പോരിങ്കലുെമോതുങ്ങോറില്ല, തൃ�സ്സോമ-

നീരോല് മദം െകോൾെകഹര്യശ്വനീ മഹോൻ! (4)

വോയ്ക്കുന്നു, വീര്യത്തിനിന്ദ്രനുഗ്രൻ മഹോൻ;

വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നൂ, കവികളോല് വർഷകൻ;

ഭക്ഷ്യമി�സ്സവ്യന്നു നല്കുന്നു, �ധനുക്കൾ;

ദക്ഷിണയോയും ഭവിപ്പിത,�നകകൾ! (5)

കൂറോല്ഗ്ഗമിയ്ക്കും നദികൾതൻ �തോയങ്ങൾ

�തരോളർ�പോെലത്തുമ�ല്ലോ,പ�യോധിയില്;

ഇത്ഥ,മീ വോനിെനക്കോൾ�പ്പോരുമിന്ദ്രെന-

ത്തൃപ്തിെപ്പടുത്തു,െമോരിത്തിരി �സോമനീർ. (6)

ആഴിയില്�ച്ചരോൻ െകോതിയ്ക്കും നദികൾ�പോ-

ലോ,ളുകളിന്ദ്രന്നു �സോമനീർ തീർക്കുവോൻ

വള്ളി പിഴിഞ്ഞ,തിൻ ധോരയോല്ശ്ശുദ്ധമോ

യുളള കയ്യോല് െവടുപ്പോക്കുന്നു, �തനിെന! (7)

ഇന്ദുനീരിൻ കയമോണിവെ� വയ;-

റിന്ദ്രനണയുന്നു, മുസ്സവനങ്ങളില്;

വൃത്രോരി ഭക്ഷ്യങ്ങൾ മുല്പോടശിയ്ക്കയോ-

ല�ത്ര വിഭജിച്ചു, �സോമരസങ്ങെള! (8)

ഇങ്ങോശു െകോണ്ടുവരികോ,ർ വിലക്കുവോ?-

െനങ്ങൾക്കറിയോം; വസൂത്തമസ്വോമി, നീ;

ഇന്ദ്ര, നിൻതൃക്കയ്യിലുള്ള മഹോധനം
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തന്നരു�ളണ,െമങ്ങൾക്കുഹര്യശ്വ, നീ! (9)

ഇന്ദ്ര, മഘവ,ന്നൃജീഷിൻ, ശുഭഹ�നോ,

തന്നരുൾെക,ങ്ങൾക്കുകോമ്യം ബഹുധനം;

നൂറോണ്ടു െവയ്ക്കുെക,ങ്ങൾക്കുജീവിയ്ക്കുവോൻ;

ഭൂരിവീരന്മോെരയും തരികിന്ദ്ര, നീ! (10)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. മരുത്സംഗമപ്രോർത്ഥി=മരുത്തുക്കളുെട സംഗമം (കൂടി�ച്ചരല്) ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ. ഗ്രഹിയ്ക്ക

=സ്വീകരിച്ചോലും. ധനോർത്ഥം–ഞങ്ങൾക്കുധനമുണ്ടോവോൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം.

പിഴിഞ്ഞോല്പ്പിഴിഞ്ഞോല്–�സോമം പിഴിയു�മ്പോെളോെക്ക. അവിസ്സ്=ഹവിസ്സ്.

2. വൃഷപർവോവ്–ഫലവർഷികളോയ കോലോവയവങ്ങ�ളോടു(വർഷോദിഋതുക്ക�ളോടു)കൂടി-

യവൻ; കോലസ്വരൂപെനന്നർത്ഥം. സുവർഷി–സ്വർഗ്ഗോദിഫലങ്ങെള െപയ്തുെകോടുക്കു-

ന്നത്. മന്ത്രനീർ–മന്ത്രം ജപിയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമരസം.

3. നവ്യനവ്യൻ–അതിനവീനൻ. ആദരോതിശയത്തോലോണു്, ഇന്ദ്രപദോവൃത്തി.

4. അമർത്തു�വോൻ–ശത്രുക്കെള. ൈകകൾ െകോട്ടുന്നവൻ–ശത്രുക്കെള യുദ്ധത്തിന്നു

ൈകെകോട്ടിവിളിയ്ക്കുന്നവൻ. ധൃഷ്ണു=ധർഷകം. പോറിപ്പൂ–എങ്ങും പ്രസരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. പോ-

രിങ്കലും–പര�പ്പറിയ ഭൂമിയില്�പ്പോലും.

5. വീര്യത്തിന്–വീര്യം പ്രകടിപ്പിയ്ക്കോൻ. ഭക്ഷ്യം–ക്ഷീരോദി. അ�നകകൾ–വളെര �ധനു-

ക്കൾ, ദക്ഷിണയോയും ഭവിയ്ക്കുന്നു; ഇ�ദ്ദഹത്തോല് ദോനംെചയ്യെപ്പടുന്നു.

6. കൂറോല്–സമുദ്ര�പ്രമത്തോല്. എത്തുമ�ല്ലോ–എത്തി പ�യോധിെയ പ്രീതിെപ്പടുത്തുമ-

�ല്ലോ. ഇത്ഥം (ഇപ്രകോരം) ഒരിത്തിരി �സോമനീർ വോനിെനക്കോൾ �പോരും (അന്തരി-

ക്ഷെത്തക്കോൾ വലുപ്പമുള്ള) ഇന്ദ്രെന തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു. അല്പജലവും സമുദ്രെത്ത പ്രീ-

ണിപ്പിയ്ക്കും; അതു�പോെല, അല്പ�സോമം ഇന്ദ്രെനയും തൃപ്തനോക്കും.

7. വള്ളി–�സോമലത. �തൻ–മധുരമോയ �സോമരസം.
8. ഇന്ദുനീരിെ� (�സോമരസത്തിെ�) ഒരുകയമോണ്, ഇന്ദ്രെ�വയർ;അതില്വളെരനീ-

ർ ഒതുങ്ങും. മുസ്സവനങ്ങൾ=മൂന്നുസവനങ്ങൾ. വിഭജിച്ചു–മധ്യോഹ്നസവനത്തില് �ദവ-

ന്മോർക്കു വീതിച്ചുെകോടുത്തു.

9. െകോണ്ടുവരിക–ധനം. ആർ വിലക്കുവോൻ–ആരും തടുക്കില്ല. വസൂത്തമസ്വോമി–

മികച്ച ധനങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻ.

10. എങ്ങൾക്കു ജീവിയ്ക്കുവോൻ നൂറോണ്ടു െവയ്ക്കുക–ഞങ്ങെള ശതോയുസ്സുകളോക്കിയോലും. വീ-

രന്മോർ–പുത്രന്മോർ.
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സൂക്തം 37.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര�ന, ഞങ്ങൾ വൃത്രെ� വധത്തിന്നുള്ള െകല്പിനും

പടെയ�പ്പർത്തമർത്തോനു�മർെപ്പടുത്തെട്ട,യങ്ങെയ! (1)

ഇന്ദ്ര, നിൻതിരുവുള്ളെത്ത,ത്തിരു�നോട്ടെത്തയും സമം

ഇ�ങ്ങോട്ടോക്കെട്ട, യജ്ഞത്തില് �സ്തോത്രം െചോല്�വോർ ശതക്ര�തോ! (2)
ഇന്ദ്ര, നിൻതിരുനോമങ്ങെളല്ലോെച്ചോല്ലുകൾെകോണ്ടു�മ

യോചിയ്ക്കും, ഞങ്ങൾ �മനിക്കോ�രോെടതിർെക്കർശ്ശതക്ര�തോ! (3)

പൂജിപ്പൂ, ഞങ്ങളപരി�മയ�തജസ്സ�മതെന,

മനുഷ്യെരബ്ഭരി�പ്പോെന,പ്പുരുസ്തുതെന,യിന്ദ്രെന! (4)

ഞോനിന്ദ്രെന വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, വൃത്രസംഹരണത്തിനും,

യുദ്ധങ്ങളില്ദ്ധനം കിട്ടുവോനുമോയ്പ്പുരുഹൂതെന! (5)

യുദ്ധങ്ങളിലമർത്തോലും, ഭവോനിന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ,

ഞങ്ങളങ്ങെയോടർത്ഥിപ്പൂ, വൃത്രെനെക്കോലെചയ്യുവോൻ! (6)

സ്വത്തില്,പ്പടപുറപ്പോടില്,�പ്പോർ െവല്�വോരില്,ബ്ബലത്തിലും

െഞളിച്ചി�ലവർക്ക;വെരക്കീഴമർ�ത്തണ,മിന്ദ്ര, നീ! (7)

ഉണർവുറ്റു കരു�ത്തോ�ട തിളങ്ങും �സോമനീരിെന

കുടിയ്ക്ക, നീ ഞങ്ങളുെട രക്ഷഷ്ക്കിന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ! (8)

ഇന്ദ്ര, നിൻപഞ്ചവർഗ്ഗത്തിന്നുള്ള െകല്പുക�ളവ�യോ,

ഭവദീയങ്ങളവ �മ ൈകവരോവൂ, ശതക്ര�തോ! (9)

അെങ്ങത്തെട്ട,യനല്പോന്നം; നല്ക, നീ ദുസ്തരം ധനം;

ഞങ്ങളിന്ദ്ര, തഴപ്പിയ്ക്കോം, ഭവോനുെട കരുത്തിെന! (10)

വജ്രിൻ, വരിക, ചോര�ത്തോദൂര�ത്തോനിന്നു ശക്ര, നീ-

ഉയർന്ന നിന്നുലകില്നിന്നിെങ്ങഴുന്നള്ളുകി,ന്ദ്ര നീ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
1. ഇന്ദ്ര�ന–�ഹ ഇന്ദ്ര. പട–ശത്രുൈസന്യം.
2. സമം–ഒരു�പോെല.
3. നോമങ്ങൾ=�പരുകൾ, അഥവോ ബലങ്ങൾ. െചോല്ലുകൾ–സ്തുതികൾ. �മനിക്കോർ–
ഗർവിഷ്ഠരോയ ശത്രുക്കൾ.

5. വൃത്രസംഹരണം=വൃത്രവധം. വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ–�സോമപോനത്തിന്ന്. ധനം–ശത്രുവിജയംെകോണ്ട്.

6. അമർത്തോലും–ശത്രുക്കെള.

7. �പോർ െവല്�വോർ–ശൂര�യോദ്ധോക്കൾ. െഞളിച്ചില്–ഡംഭ്.
9. പഞ്ചവർഗ്ഗം–�ദവഗന്ധർവപിതൃക്കളുംഅസുരരക്ഷസ്സുകളും. ഭവദീയങ്ങൾ–ഭവോെ�തെന്നയോണ�ല്ലോ,

ആ െകല്പുകൾ.
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10. അങ്ങ്–ഭവോെ�അരികില്. തഴപ്പിയ്ക്കോം–ഹവിസ്സുകൾെകോണ്ട്.
11. ഉയർന്ന നിന്നുലക്–സ്വർഗ്ഗം.
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സൂക്തം 38.

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

‘തച്ചൻകണ�ക്ക മിനുക്കൂസ്തവെത്തനീ;-

യശ്വം ഭരം വഹി�ച്ചോടുന്നതിൻവിധം

�ചണുറ്റതോം പ്രിയ�മർെപ്പട്ടനുഷ്ഠിച്ചു

കോണോവു, സന്മതി ഞോനക്കവികെള!’ (1)

�ചോദിയ്ക്ക, നോഥ�രോടക്കവിസംഭവം:

�ച�തോയമോല്ത്തീർത്തു, വിണ്ണസ്സുകൃതികൾ;

ചിത്ത�വഗെത്തോെടത്ത�ട്ട, ഭവോങ്ക,ലീ-

യധ്വ�ര െചോല്ലുന്ന വർദ്ധകഗീതികൾ! (2)

�ഗോപ്യമിെങ്ങങ്ങു�മ െചയ്തു, ധനത്തിനോയ്-

�ക്കോപ്പണിയിച്ചി,ട�ചർന്ന ഭൂ�ദ്യോക്കെള

അദ്രികൾ െകോണ്ടളന്ന,മ്മ�ഹോർവികെള

നിർത്തി,യതിർക്കുള്ളില്; നോട്ടി,യൂന്നുമവർ! (3)

�തരില് വോ�ഴ്വോെനച്ചമയിച്ചു, സർവരും:

�തജസ്സുടുത്തുചരിപ്പൂ സ്വയംപ്രഭൻ;

�പ്രരകനോം വൃഷോവിെ�യത്തൃത്തനു

വോരുറ്റ�ത! വോഴ്വു, വിശ്വരൂപൻ ജ�ല! (4)

മൂത്തവനോയ ചിരന്തനൻ വർഷകൻ

തീർത്തത�ല്ലോ, െപരുതോമിക്കുളിർജലം;

തുംഗോഭയഷ്ടസ്തുതികളോല്ൈക്കെക്കോൾവു,

നിങ്ങൾ വിണ് തോങ്ങുമിരുപുരോന്മോർ ധനം! (5)

നിങ്ങൾ പുരോന്മോർ മഖത്തില്ച്ചമയിപ്പു,

തിങ്ങിയ വോരുറ്റ മുസ്സവനങ്ങെള:

അങ്ങു വരില്ല�യോ! ക�ണ്ടൻ, ക്രതുവിതില്

ത്വംഗല്പ്രകോശരോം ഗന്ധർവെര ഹൃദി. (6)

ഈവൃഷോവിെനവർ �ധനുനോമോഢ്യയോം

�ഗോവിങ്കല്നിന്നസ്സു�ഭോജ്യം കറന്നു�വോ;

നവ്യോസുരെക്കല്പുടുത്തഥ മോയയോ

സ്വവ്യക്തി �ചർത്തോരിവങ്കലളന്നവർ! (7)

എണ്ണുമോരി,സ്സവിതോവോകുെമന്നുെട

െപോെന്നോളി?–�യവനിതിെനബ്ഭജിയ്ക്കു�മോ;

ഒെക്കപ്പുലർത്തുന്ന ഭൂ�ദ്യോക്കെളക്കയ്യില്

െവയ്ക്കും, കിടോങ്ങെള സ്ത്രീ�പോെലയോ സ്തുതൻ; (8)

വോനവ�ശ്രയസ്സിെനോത്ത ഭവ്യം സ്തുതി-

�പ്പോ�നകു�വോർ നിങ്ങെളങ്ങളില് നില്ക്കണം:

�ദവക�ളവരും കോണുന്നു, കോക്കുന്ന
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നോവുള്ള നിത്യെ�ൈനകകർമ്മങ്ങെള! (9)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. യജമോനൻ �സ്തോതോവി�നോടു പറയുന്നു: തച്ചൻകണ�ക്ക–ആശോരി മരത്തിന്നു മി-

നുസം വരുത്തുന്നതു�പോെല. പ്രിയം–ഇന്ദ്രന്നു പ്രീതികരമോയ കർമ്മം. സന്മതി–

വിശുദ്ധമനസ്കൻ. കവികൾ–മുമ്പുയജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ചു �ദവത്വം പ്രോപിച്ചവർ. ഞോൻസ്വർ-

ഗ്ഗവോസം ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നുഎന്നർത്ഥം.

2. ഇന്ദ്ര�നോടു �നരിട്ട്: അക്കവികളുെട ഉല്പത്തിയും മറ്റും ഭവോൻ നോഥ�രോടു (ഗുരുനോഥ-

ന്മോ�രോടു) �ചോദിച്ചോലും: ആസുകൃതികൾസ്വർഗ്ഗം തീർത്തതു (സ്വർഗ്ഗവോസം �നടിയതു)

�ച�തോയമ(മനസ്സംയമ)ത്തോലോകുന്നു. വർദ്ധകഗീതികൾ=വളർത്തുന്നപോട്ടുകൾ, സ്തു-

തികൾ.

3. �ഗോപ്യം–രഹസ്യകർമ്മങ്ങൾ. �കോപ്പണിയിച്ച്–ഭൂമിെയ ഓഷധികൾെകോണ്ടും �ദ്യോ-
വിെന �ദവകെളെക്കോണ്ടുംഅലംകരിച്ച്. അമ്മ�ഹോർവികെള–മഹതികളും ഉർവി(വി-

ശോല)കളുമോയ ഭൂ�ദ്യോക്കെള. അവർ–കവികൾ

4. �തരില് വോഴ്�വോെന–രഥസ്ഥനോയ ഇന്ദ്രെന. സർവരും–കവികെളല്ലോവരും. വോരു-

റ്റ�ത–മഹത്തുതെന്ന. ജ�ല വോഴ്വു–വരുണരൂപനോയി െവള്ളത്തില് വസിയ്ക്കുന്നു.

5. മൂത്തവൻ–വയ�സ്സറിയവൻ. തുംഗോഭയഷ്ട്യസ്തുതികൾ=�ശോഭ�യറിയ യഷ്ടോവിെ�

സ്തുതികൾ. ധനം ൈകെക്കോൾവു–ഞങ്ങൾക്കു തരോൻ കയ്യില് െവയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ–

ഇന്ദ്രവരുണന്മോ�രോടു പറയുന്നതോണിത്: ഇരുപുരോന്മോർ=രണ്ടു രോജോക്കന്മോർ.

6. തിങ്ങിയ–വിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ. വോരുറ്റ=വിശോലങ്ങളോയ. ചമയിപ്പു–മൂന്നു സവന-

ങ്ങൾക്കും ഒരലങ്കോരമോണ്, നിങ്ങളുെടസന്നിധോനം. ഗന്ധർവെര–�സോമരക്ഷകരോയ

സ്വോനപ്രഭൃതിഗന്ധർവന്മോെര. ഞോൻഹൃദോ (മനസ്സുെകോണ്ടു) കണ്ടു. ത്വംഗല്പ്രകോശർ

=പ്രസരിയ്ക്കുന്നപ്രഭ�യോടുകൂടിയവർ.

7. �ധനുനോമോഢ്യ=�ധനുവിെ� �പരുകളുള്ള. സു�ഭോജ്യം–ക്ഷീരോദി. അവർ–കവികൾ.
നവ്യോസുരെക്കല്പുടത്ത്–പുതിയ അസുരബലം ധരിച്ച്. സ്വവ്യക്തി=സ്വന്തംരുപം ഇവ-

ങ്കല്അളന്നുതിട്ടെപ്പടുത്തി �ചർത്തു. അർത്ഥം ചിന്ത്യം.

8. ഇന്ദ്രൻ തോൻതെന്ന പറയുന്നു: െപോെന്നോളി=കനകതുല്യമോയ കോന്തി. എെ� െപോ-

െന്നോളിെയ ഭജിയ്ക്കുന്നസ്തുതന്നുവോനൂഴികൾ, ഒരമ്മയ്ക്കുകിടോങ്ങെളന്ന�പോെല വശത്തോ-

കും.

9. ഇന്ദ്രവരുണന്മോ�രോട്: ഭവ്യം=നന്മ. നില്ക്കണം–രക്ഷകരോകണം. ഉത്തരോർദ്ധം

പ�രോക്ഷവചനം: കോക്കുന്ന നോവുള്ള–‘�പടി�യ്ക്കണ്ടോ’ എന്നും മറ്റും ആശ്വസിപ്പി-

ച്ചു, ഭക്തെര രക്ഷിയ്ക്കുന്ന. നിത്യെ�–ശോശ്വതനോയ ഇന്ദ്രെ�. ൈനകകർമ്മങ്ങൾ–

വൃത്രവധോദികളോയ വളെര കർമ്മങ്ങൾ.
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സൂക്തം 39.

ഋഷിച്ച�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

�സ്തോതോക്കൾ നിർമ്മിച്ച മോനസ�പ്രോക്തമോം

�സ്തോത്രമണയുന്നു, നോഥനോമിന്ദ്രനില്:

െചോല്ലും, മഖത്തിലുണർച്ചയ്ക്കിത;–ങ്ങെയ-

െച്ചോല്ലി ഞോൻ നിർമ്മിപ്പതുൾെക്കോള്ളുകി,ന്ദ്ര നീ! (1)

പോ�ട പിറക്കുന്നുസൂര്യെ�യും മുമ്പു,

പോടെപ്പടുന്നൂ മഖത്തിലുണർവിനോയ്,

മംഗളശുഭ്രവസ്ത്രങ്ങളുടുക്കുന്നു,

ഞങ്ങൾതൻൈപതൃകം, പ�ണ്ടത്തതി,സ്തുതി! (2)

െപറ്റോളിണെയ,യിരട്ടെപറുന്നവൾ;

െചറ്റല്ലിളകുന്നു നോവിെ� തുമ്പിഹ;

കൃത്യങ്ങളില്�ച്ചർന്നിടുന്നൂ, പകല്�ച്ചോട്ടി-

െലത്തിയ നോശിതധ്വോന്തരോ രണ്ടു�പർ! (3)

�ഗോതതിയ്ക്കോയിെപ്പോരുതിയഞങ്ങൾതൻ-

തോതെര നിന്ദിയ്ക്കുകിെല്ലോരു മർത്ത്യനും:

വമ്പുറ്റ കർമ്മവോനിന്ദ്രന�ല്ലോ, സ്വയം

സംഭരി�ച്ചകി, യിവർക്കു പശുക്കെള! (4)

നിന്നസഖോക്കൾ നവഗ്വെരോത്തുസഖോ-

വിന്ദ്രൻ കുനിെഞ്ഞങ്ങുപൂകി�യോ �ഗോക്കളില്;

അങ്ങു ദശഗ്വർ പത്തോെളോത്തുകെണ്ടത്തി,-

യല്ലില്ക്കിടക്കുന്നസത്യനോം സൂര്യെന. (5)

ഉണ്ടു �തൻ �ഗോവിങ്കെലന്നറിഞ്ഞണ്ടർ�കോൻ

െകോണ്ടു�പോന്നൂ, കോല്കുളമ്പുള്ളൈപക്കെള;

കുണ്ടില് മറ�ഞ്ഞോെന, വോനിെലോളി�ച്ചോെന

മണ്ടിപ്പിടിച്ചോൻ, വലംൈകക്കു ദോനവോൻ! (6)

�ശോഭ പൂണ്ടോനി,രുൾ വിട്ടുെതളിഞ്ഞവൻ!

പോപമകെന്നങ്ങൾ നിർഭയരോകണം:

�സോമപ, �സോമപ്രവൃദ്ധ, പരന്തപൻ

നീയിന്ദ്ര, �കട്ടോലു,മി�സ്തോതൃഗീതികൾ! (7)

സൂരൻ മഖോർത്ഥം ലസിയ്ക്ക, വോനൂഴിയില്;-

ബ്ഭൂരിയോം പോപമടുക്കരുെതങ്ങളില്;

�നരിടുവിച്ചിടോവുന്ന വസുക്ക�ള,

വോരുറ്റ സമ്പത്തു �നടണം, ത്യോഗവോൻ. (8)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-
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െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന. (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
1. മോനസ�പ്രോക്തം=മനസ്സിനോല് െചോല്ലെപ്പട്ടത്; ഹൃദയത്തില്നിന്നു പുറെപ്പട്ടത്. നോ-

ഥൻ–സർ�വശ്വരൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഞോൻ നിർമ്മിപ്പത്–എെ�

�സ്തോത്രം. ഉൾെക്കോള്ളുക=മനസ്സില് െവയ്ക്കുക; �കട്ടു പ്രസോദിച്ചോലും.

2. ഞങ്ങളുെട ൈപതൃകമോയ (പരമ്പരോസിദ്ധമോയ) ഈ പുരോതനസ്തുതി സൂര്യനുദിയ്ക്കുന്ന-

തിന്നുമുമ്പു പിറക്കും; ഉഷസ്സില് ഉച്ചരിയ്ക്കെപ്പട്ടുതുടങ്ങും. വസ്ത്രങ്ങൾ–�തജസ്സ്.

3. ഉഷസ്സിെനപ്പററി: ഇരട്ടെപറുന്നവൾ–ഉ�ഷോ�ദവത. ഇണെയ–രണ്ടുകുട്ടികെള,

അശ്വി�ദവന്മോെര; അശ്വികെള സ്തുതിയ്ക്കുക ഉഷഃകോലത്തോകയോല്, അതിെന പ്രസ-

വമോക്കിക്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഇവരിരുവെര ഒപ്പം പ്രസവിയ്ക്കുന്നതിനോലോണ്, ഉ�ഷോഭിമോ-

നി�ദവത ഇരട്ടെപറുന്നവളോയതും. ഇഹ (ഇ�പ്പോൾ) എെ� നോവിെ� തുമ്പു തു�ലോം

ഇളകുന്നു, അശ്വികെള സ്തുതിപ്പോൻ. പകല്�ച്ചോട്ടില്–പുലരിയില്. നോശിതധ്വോന്തർ=

ഇരുട്ടിെന നശിപ്പിച്ചവർ. ആ രണ്ടു�പർ–അശ്വികൾ.

4. �ഗോതതി=�ഗോസമൂഹം. ഞങ്ങൾതൻ തോതർ–അംഗിരസ്സുകൾ.
5. നവഗ്വ–ദശഗ്വെരപ്പററി മുമ്പു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്ന–ഇന്ദ്രെ� നോലുവശത്തും സ്ഥി-

തിെചയ്തു. കുനിഞ്ഞ്–ഗുഹയിെലയ്ക്കിറങ്ങു�മ്പോൾ തല മുട്ടോതിരിപ്പോൻ. അല്ല്=ഇരുട്ട്.

സത്യൻ–യഥോർത്ഥപ്രകോശൻ.

6. �തൻ–മധുരമോയ പോല്. കുണ്ടില് (ഗുഹയില്) മറകയും വോനില് (അന്തരിക്ഷത്തി-

ല്) ഒളിയ്ക്കകയും െചയ്തിരുന്ന അസുരെന മണ്ടിെച്ചന്നു വലംൈകക്കുപിടിച്ചു. ദോനവോൻ

–ഔദോര്യശോലി.

7. അവൻ–സൂര്യോത്മകനോയ ഇന്ദ്രൻ. �സ്തോതൃഗീതികൾ=�സ്തോതോവിെ� പോട്ടുകൾ, സ്തു-
തികൾ. �നരിടുവിച്ചിടോവുന്ന–സ്തുതിെകോണ്ട്അഭിമുഖീകരിയ്ക്കെപ്പടോവുന്ന. വസുക്ക�ള–

ഇന്ദ്രോദിക�ള. ത്യോഗവോൻ=ദോനശീലൻ.

രണ്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 40.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, �സോമം പിഴിെഞ്ഞങ്ങൾ വർഷിതോവോകുമങ്ങെയ

വിളിയ്ക്കുന്നു: കുടിച്ചോലും, മത്തുണ്ടോക്കുന്നനീർ ഭവോൻ! (1)

ഇന്ദ്രബുദ്ധികരം �സോമം പിഴിഞ്ഞതുസെകൌതുകം

കുടിയ്ക്ക, തൃപ്തിയ്ക്കുദരം നിറയ്ക്കുക, പുരുസ്തുത! (2)

ഇന്ദ്ര, വോഴ്ത്തെപടു�ന്നോ�ന, സർവ�ദവോന്വിതൻ ഭവോൻ

വളർത്തുെക,ങ്ങൾതൻഹവ്യം �ചർന്ന യജ്ഞം മരുല്പ�ത! (3)

ഇതോ, പിഴിഞ്ഞശുചിയോമിമ്പ�മകുന്ന �സോമനീർ

പൂകുന്നു, നിൻതിരുവയർക്കുള്ളിലിന്ദ്ര, സതോംപ�ത! (4)

നിറുത്തുകിന്ദ്ര, പിഴിയെപ്പട്ട �സോമം വയറ്റില് നീ:

നിൻ�ദ്യോവില് �മവു�വോന്ന�ല്ലോ വരണീയമിതുജ്ജ്വലം! (5)

കുടിയ്ക്കുെകങ്ങൾതൻ �സോമം മധുധോരോർദ്രനോയ്ബ്ഭവോൻ:

സ്തുതി�സവ്യ, ഭവോനോല്ത്തോനന്നമിന്ദ്ര, വി�ശോധിതം! (6)

ഇന്ദ്രങ്കല�ല്ലോ, പൂർണ്ണങ്ങൾ �സവകെ� വിഭൂതികൾ

െചന്നു�ചരുന്നു: �സോമത്തിൻപോനോല് വളരു�വോനവൻ! (7)

ചോരത്തുനി�ന്നോ ദൂരത്തുനി�ന്നോ വെന്നത്തുെകങ്ങളില്;

വൃത്രഘ്ന, നീ െചവിെക്കോള്ളുകീ, ഞങ്ങളുെട വോക്കുകൾ! (8)

ദൂരോന്തികങ്ങൾക്കിടയിെലങ്ങർച്ചിയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ;

അങ്ങുനിന്നിവിടത്തിങ്കെലഴുന്ന�ള്ളണമിന്ദ്ര, നീ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
2. ബുദ്ധികരം=പ്രജ്ഞോജനകം.

3. മരുല്പതി=മരുത്തുക്കളുെട അധിപതി.

5. ഇത്–�സോമം.
6. മധുധോരോർദ്രൻ–മോദകമോയ �സോമനീർെകോണ്ടു നനഞ്ഞവൻ. ഞങ്ങളുെട അന്നം വി-

ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നതു ഭവോൻതെന്നയോണ�ല്ലോ.

7. �സവകെ� (�സവിയ്ക്കുന്നവെ�) പുർണ്ണങ്ങ(അന്യൂനങ്ങ)ളോയ വിഭവങ്ങൾ ഇന്ദ്രങ്കലോ-
ണ്, െചന്നു�ചരുന്നത്.

8. ഈവോക്കുകൾ–സ്തുതികൾ.

9. ദൂരോന്തികങ്ങൾ–ദൂര�ദശവും സമീപ�ദശവും.
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സൂക്തം 41.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

വജ്രിൻ, വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടീടുമങ്ങിന്ദ്ര, ഹരിയുക്തനോയ്

വരിെക,ൻപക്കെലയ്ക്കോശുഞങ്ങൾതൻ �സോമമുണ്ണുവോൻ! (1)

�ഹോതോവിരുന്നൂ, �നര�ത്ത; വിരിയ്ക്കെപ്പട്ടു ദർഭകൾ;

തമ്മില്�ച്ചർന്നൂ, പ്രഭോതത്തിെലങ്ങൾതൻ ചതകല്ലുകൾ! (2)

ഇതോ, നുത്യർഹ, നുതികളുച്ചരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു �ത:

ഇരിയ്ക്ക, ദർഭയില്ശ്ശൂര; പു�രോഡോശമശിയ്ക്ക നീ! (3)

രമിയ്ക്ക, ഞങ്ങളുെടയീ �സ്തോത്രത്തില്,സ്സവനങ്ങളില്,

ഉക്ഥങ്ങളിലുമങ്ങിന്ദ്ര, വൃത്രഘ്ന, നുതി�സവ്യ�ന! (4)

ബ�ലശനോം മഹോനോയ �സോമം നുകുരുമിന്ദ്രെന

നക്കുന്നു, കുട്ടിെയത്തള്ളൈപ്പക്കൾ�പോലിസ്ത�വോക്തികൾ! (5)

ആനീ ഹർഷിയ്ക്ക, െമ�യ്യോ�ട �സോമത്തോല് വൻധനത്തിനോയ്:

നിന്ദയ്ക്കു പോത്രമോെക്കോ�ല്ല, �സ്തോത്രകർത്തോവിെനബ്ഭവോൻ! (6)

ഇന്ദ്ര, നിെന്നെക്കോതിെച്ചങ്ങൾ വോഴ്ത്തുന്നു, ഭൃതഹവ്യരോയ്;

വ�സോ, ഞങ്ങെളയിച്ഛി�പ്പോനോയിത്തീ�രണമങ്ങയും! (7)

അഴിച്ചുവിെടോലോ, ഞങ്ങളറിയോെത ഹരിപ്രിയ:

വരികി�ങ്ങോട്ട;–ന്നവോനോമിന്ദ്ര, മത്തോടുകിങ്ങു നീ! (8)

ൈനതൂകുമ�ക്കസരികളിന്ദ്ര, നല്�ത്തരിലങ്ങെയ

ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടു�പോര�ട്ട, ദർഭപ്പോയിലിരുത്തുവോൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
2. �നര�ത്ത=സമയത്തുതെന്ന. ചതകല്ലുകൾ–അമ്മിയും അമ്മിക്കുഴയും.

3. �ത–അങ്ങയ്ക്കോയി.
4. അങ്ങ്=ഭവോൻ. നുതി�സവ്യ�ന=�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു �സവിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവ�ന.

5. ബ�ലശൻ–ബലത്തിെ� ഉടമസ്ഥൻ. ഈ സ്ത�വോക്തികൾ–ഞങ്ങളുെട സ്തുതികൾ.

നക്കുന്നു–സുഖിപ്പിയ്ക്കുന്നു; ഇന്ദ്രങ്കലണയുന്നുഎന്നുസോരം.

6. ആ–അപ്രകോരമിരിയ്ക്കുന്ന. നീ �സോമത്തോല് (�സോമംകുടിച്ചു) െമ�യ്യോ�ട ഹർഷിയ്ക്ക–

�ദഹത്തിലോെക ഇമ്പം പൂണ്ടോലും. വൻധനത്തിന്നോയ്–ഞങ്ങൾക്കു വമ്പിച്ച മുതല്

തരോൻ.

7. ഭൃതഹവ്യർ=ഹവിെസ്സോരുക്കിയവർ.
8. ഞങ്ങളറിയോെത ഹരികെള അഴിച്ചുവി�ട്ടയ്ക്കരു�ത; അവെയ �തരിനു പൂട്ടിത്ത�ന്ന

ഇ�ങ്ങോട്ടു വരിക. ഇങ്ങു–യജ്ഞത്തില് �സോമം കുടിച്ചു മദംെകോണ്ടോലും.

9. ൈന–ഓട്ടത്തോലുണ്ടോയ വിയർപ്പ്. �കസരികൾ=അശ്വങ്ങൾ. നല്�ത്തരില്–

സുഖകരമോയ രഥത്തില്. ദർഭപ്പോയില്–ദർഭവിരിപ്പില്.
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സൂക്തം 42.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

പിഴിഞ്ഞുഞങ്ങൾപോല് �ചർത്ത �സോമത്തിന്നോഗമിയ്ക്ക, നീ:

ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങെളയിച്ഛിെപ്പോന്ന�ല്ലോ, നിൻ ഹരിവോഹനം! (1)

കല്ലോല്പ്പിഴിഞ്ഞ മധുനീർ െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു ദർഭയില്:

വരികിന്ദ്ര; ജവോ�ലറ്റം കടിയ്ക്ക, മതിയോംവെര! (2)

ഏവംഞോൻ െചോന്ന െമോഴികളിങ്ങുനിന്നുടനിന്ദ്രനില്

�ന�ര െച�ല്ലണ�മ, �സോമപോനത്തിന്നു വരുത്തുവോൻ! (3)

ഉക്ഥ�സ്തോമങ്ങൾെകോെണ്ടങ്ങൾ �സോമപോനത്തിനിന്ദ്രെന

വിളിയ്ക്കുന്നു, പലവുരു;–വവനിങ്ങു വ�രണ�മ! (4)

ഇതോ, പിഴിഞ്ഞ �സോമങ്ങളി,ന്ദ്ര, കർമ്മപ്രവർത്തക;

വയററില് നിർത്തുകി,വെയത്തിരു�മനി ശതക്ര�തോ! (5)

അറിവൂഞങ്ങൾ: നീ �പോരിലോക്രമി�പ്പോൻ, ധനഞ്ജയൻ;

അതിനോെലങ്ങൾ യോചിപ്പൂ ഭവോനുെട ധനം ക�വ! (6)

അമ്മിെകോണ്ടു പിഴിെഞ്ഞങ്ങൾനറുംപോലും യവങ്ങളും

�ചർത്തുെവച്ചതിതോ: വന്നു കുടിച്ചരുളികിന്ദ്ര നീ! (7)

സ്വസ്ഥോനെത്തയ്ക്കയയ്ക്കു�ന്നൻ, �സോമെത്തയിവിെടയ്ക്കുതോൻ

കുടിപ്പോനിന്ദ്ര: നിൻെനഞ്ചില് വിളയോടുകി,തങ്ങെന! (8)

ഇന്ദ്ര, പൂർവകനോം നിെന്ന�സ്സോമനീരു കുടിയ്ക്കുവോൻ

വിളിപ്പൂ, രക്ഷ �തടുന്നഞങ്ങൾ, െകൌശികവംശജർ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. ആഗമിയ്ക്ക=വന്നോലും. ഹരിവോഹനം–ഹരികെള പൂട്ടിയ രഥം.
2. കല്ലോല്–അമ്മിക്കുഴെകോണ്ടു ചതച്ച്.

3. െമോഴികൾ–സ്തുതികൾ
6. ധനഞ്ജയൻ–ശത്രുക്കളുെട ധനമടക്കുന്നവൻ.

7. �ചർത്തുെവച്ചത്–�സോമനീർ.

9. പൂർവകൻ–പുരോതനൻ.
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സൂക്തം 43.

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

�ത�രറിയിങ്ങു വന്നോലും: വിഭോഗോനു-

സോ�രണ നിെ�തോൻ �സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ;

െപോന്നുസഖോക്കെളദ്ദർഭോന്തി�ക വിടൂ;

നിെന്നയിതോ, വിളിയ്ക്കുന്നു, ഹവിർദ്ധരർ! (1)
വെന്നത്തുെക,ല്ലോെരയും കടന്നോ ഹരി-

ദ്വന്ദ്വെമോെത്തങ്ങൾതന്നോശയില്സ്വോമി നീ:

ഇന്ദ്ര, വിളിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ, സഖിത്വമോ-

ർന്നിന്നുതികോരർതൻ ചിന്തകളങ്ങെയ! (2)

ഇന്ദ്ര, ഹരികെളോെത്തോ,പ്പം െതളിഞ്ഞോശു

വന്നോലു,െമങ്ങൾതൻ ഭൂര്യന്നമോം മ�ഖ:

നിെന്ന വിളിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ, സ്തുതിച്ചു െന-

യ്യന്നെത്തോടും �ദവ, �തനിടെത്തയ്ക്കു, ഞോൻ! (3)

നിെന്ന വഹിയ്ക്കെട്ട,യീ വൃഷോക്കളു,ടല്

മിന്നും ഹരികൾ, സഖോക്കൾ, ധുരന്ധരർ:

വന്നു �കൾക്ക, െപോരി �ചരും സവനത്തി-

ലിന്ദ്രൻസഖോവു, സഖോവിൻ സ്തുതികെള! (4)

�പോരോ, ജനെത്ത രക്ഷിപ്പവനോക്കുക;

�പോരോ, പുരോനോക്കുെക,െന്നയൃജീഷവൻ;

�പോരോ, ഋഷിയോക; �സോമപനോക, ഞോൻ;

�പോരോ, മഘവൻ,സ്ഥിരസ്വത്തു നല്ക �മ! (5)

അങ്ങെയെക്കോണ്ടിങ്ങു �പോരെട്ട, പൂട്ടിയ

തുംഗതുരംഗങ്ങളിന്ദ്ര, സഹർഷരോയ്

വർഷകൻ െതോട്ടുത�ലോടുമീ ൈവരിഘ്നർ

വോൻ വിട്ടിറങ്ങുന്നു, ദിക്കു രണ്ടോംവിധം! (6)

ഏതു, െകോതിച്ച ഭവോനു ഖഗോഹൃത;-

�മതിെ� മത്തില് നീ വീഴ്ത്തുന്നു, മർത്ത്യെര;

ഏതിെ� മത്തില്ത്തുറന്നു, നീ കോർകെള;-

യിന്ദ്ര, കുടിയ്ക്കുകോ,ക്കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞനീർ! (7)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
1. വിഭോഗോനുസോ�രണ നിെ� തോൻ–ക്രമമനുസരിച്ചു ഭവോ��തുതെന്നയോയ. െപോന്നു-

സഖോക്ക�ള–ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ട ചങ്ങോതീകളോയ ഹരികെള.

2. എല്ലോവെരയുംകടന്ന്–മറ്റുള്ളവരുെട അടുക്കല് �പോകുന്നതിന്നു മുമ്പ്. എങ്ങളുെട

ആശയില് വെന്നത്തുക; ഭവോൻ വന്നു �സോമം കുടിയ്ക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള അസ്മ-

ല്പ്രോർത്ഥനെയ ൈകെക്കോള്ളുക. ഇന്നുതികോരർ=സ്തുതികർത്തോക്കൾ. ചിന്തകൾ

–ഭോവനകൾ.

3. ഒപ്പം െതളിഞ്ഞ്–സമോനപ്രീതി പൂണ്ട്. ഭൂര്യന്നമോം മ�ഖ=വളെര അന്നങ്ങ-

ളുള്ള യോഗത്തില്. െനയ്യന്നം–ൈന �ചർത്ത ഹവിസ്സ്. �തനിടെത്തയ്ക്കു–

മധുര�സോമസ്ഥോനെത്തയ്ക്കു.

4. വൃഷോക്കൾ–യുവോക്കൾ. ധുരന്ധരർ–ഭോരം നന്നോയി വഹിയ്ക്കുന്നവർ. ഉത്തരോർദ്ധം

പ�രോക്ഷവചനം: െപോരി–െപോരിയവില്. സഖോവ്–�സ്തോതോവ്.

5. �പോരോ–എനിയ്ക്കു �വെറയുംപ്രോർത്ഥനകളുണ്ട്. എെന്നഎന്നപദംഒന്നോംപോദത്തിലും

�ചർക്കണം. �സോമപൻ–യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ചവൻ. സ്ഥിരസ്വത്ത്=അക്ഷയസമ്പത്ത്.

6. തുംഗതുരംഗങ്ങൾ=വലിയ കുതിരകൾ. സഹർഷർ=സമോനഹർഷർ. ഉത്തരോർദ്ധം

പ�രോക്ഷം: വർഷകൻ–ഇന്ദ്രൻ. െതോട്ടുത�ലോടും–മുതുകത്തു സ�സ്നഹംത�ലോടുന്ന.

ഈൈവരിഘ്നർ–ശത്രുക്കെള െകോല്ലുന്ന തുരംഗങ്ങൾ. വോൻ വീട്=വോനില്നിന്ന്. ദി-

ക്കു രണ്ടോംവിധം–ദിക്കുകെള വിഭജിച്ചുെകോണ്ട്.

7. ഖഗോഹൃതം–സുപർണ്ണപക്ഷിയോല് െകോണ്ടുവരെപ്പട്ടു. മർത്ത്യർ–എതിരോളികളോയ

മനുഷ്യർ.
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സൂക്തം 44.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ബൃഹതി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (അന്നനട)

ഇതോ, തിരു�മനിയ്ക്കിരിയ്ക്ക�ട്ട, രമ്യം

ധൃതികരം കല്ലില്പ്പിഴിഞ്ഞ �സോമനീർ:

തുരംഗയുക്തമോകിയ പച്ച�ത്തരി-

ലിരുന്നരുൾകി,ന്ദ്ര; വരിക, ഞങ്ങളില്! (1)

സകോമൻ നീയുഷസ്സിെനെക്കോണ്ടോടുന്നു;

സകോമൻ നീ സൂര്യെന്നോളി വരുത്തുന്നു;

ഹരിഹയ, ബുധൻ ഭവോനറിഞ്ഞിന്ദ്ര,

െപരുകിപ്പൂ, ഞങ്ങൾക്കഖിലഭൂതികൾ! (2)

ഹരില്പ്രഭ�ദ്യോവിെനയും, ഹരിദ്വർണ്ണ-

ധരെയയു,മിവയുെട നടുവിലോയ്

ചരിപ്പവനിന്ദ്രൻഹരി നിറുത്തിനോൻ,

ഹരിദ്വയത്തിനു തു�ലോം തീററിെയയും! (3)

ഹരില്പ്രഭനോയിപ്പിറന്ന വർഷകൻ

പരി�ശോഭിപ്പിപ്പൂ, സമസ്ത�രോചനം;

ഹരിയോയ ഹരില്പ്രഭം വജ്രോയുധം

ധരിയ്ക്കുന്നു, ഹരിഹയൻ തൃൈക്കകളില്; (4)

സിത�യോഗോല് െവളുത്തതോയ്,സ്സ�വഗമോയ്,-

ച്ചതകല്ലോല്പ്പിഴിഞ്ഞതോം നറും�സോമം

നിരോവരണമോക്കിനോൻ; �ധരുക്കെള-

ക്ക�രററിനോൻ, ഹരിഹയയുതനിന്ദ്രൻ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
1. ധൃതികരം=പ്രീതികരം. പച്ച�ത്തർ–പച്ചനിറത്തിലുള്ള �തർ.

2. സകോമൻ–�സോമത്തില് അഭിലോഷമുള്ളവൻ. ബുധൻ=വിദ്വോൻ. അറിഞ്ഞ്–

ഞങ്ങളുെട അഭിമതംമനസ്സിലോക്കി. െപരുകിപ്പൂ=വളർത്തുന്നു. അഖിലഭൂതികൾ=

എല്ലോസ്സമ്പത്തുകളും.

3. ഹരിദ്വർണ്ണധര–സസ്യങ്ങളോല് പച്ചപിടിച്ച ഭൂമി. ദ്യോവോപൃഥിവികെള തന്മധ്യസഞ്ചോ-
രിയോയ ഇന്ദ്രൻ നിറുത്തിനോൻ–ഉറപ്പില്നിർത്തി; തീററിെയയും, (പുല്ലുംമറ്റും) നിർത്തി

–ഏർെപ്പടുത്തി.

4. സമസ്ത�രോചനം–�രോചനെമന്ന�ലോകം മുഴുവൻ. ഹരിയോയ–ശത്രക്കളുെട പ്രോണ-
െനഅപഹരിയ്ക്കുന്ന.

5. സിത�യോഗോല്–െവളുത്തവ(ക്ഷീരോദികൾ) �ചർത്തതിനോല്. സ�വഗം–ക്ഷിപ്രവ്യോപി.

നിരോവരണമോക്കിനോൻ–െവളിെപ്പടുത്തി. ക�രറ്റിനോൻ–അസുരഗുഹയില്നിന്ന്.

ഹരിഹയയുതൻ=ഹരികെളന്നഹയ (അശ്വ)ങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ.
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സൂക്തം 45.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക)

വരിക, മയിലി��തിന്നു തുല്യമോം �രോമ-

നിരെയോത്തിമ്പം നല്കും ഹരികെളോന്നിച്ചിന്ദ്ര:

തടെയോല്ലോരും നിെന്ന,പ്പക്ഷിെയ �വടൻ�പോ�ല;

തടസ്സം മരു�പോ�ല കടന്നു വന്നോലും നീ! (1)

വൃത്രെന വിഴുങ്ങി�യോൻ, �മഘെത്തപ്പിളർത്തി�യോൻ,

നല്ത്തണ്ണീർ െചോരിഞ്ഞവൻ, പുരികളുടച്ചവൻ,

�നരിലി�ങ്ങോ�ട്ടോടിപ്പോൻ ഹരിയുക്തമോം �തരി-

�ലറു�വോനി,ന്ദ്രൻ െകല്പന്മോെരയും ചതയ്ക്കു�വോൻ! (2)

�ഗോഗണത്തിെന ന�ല്ലോരിടയൻ�പോ�ല ഭവോൻ

യോഗെത്തത്തടിപ്പിപ്പൂ, വൻകടലിെന�പ്പോ�ല:

�ഗോവുകൾ പുല്ച്ചോർത്തിലും �തോടുകൾ കയത്തിലും

െചല്വതു�പോ�ല, നിങ്കല് വന്നു�ചരുന്നൂ, �സോമം! (3)

ഞങ്ങൾക്കുകരു�തണം, ൈവരിെയ �നോവിയ്ക്കും സ്വ-

ത്തങ്ങിന്ദ്ര, ത��ടംെവച്ചവന്നു വീതം�പോ�ല;

പഴത്തിന്നോയി�ത്തോട്ടി�യന്തി�യോൻ വൃക്ഷെത്ത�പ്പോ-

ല,ഴകില്ക്കുലുക്കുക, �വ�ണ്ടോളം ധനെത്തനീ! (4)

വിണ്ണിെ� െപരുമോളുമിന്ദ്ര, നീ ധനവോനും

പുണ്യഭോഷിയും പുഷ്ടകീർത്തിശോലിയുമ�ല്ലോ;

അങ്ങെനയുള്ള ഭവോ�നോജസ്സോല് വളർന്ന,തി-

മംഗളോന്നനോയ്ത്തീരുെകങ്ങൾക്കുബഹുസ്തുത! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.
1. മയിലി��തിന്നു–മയിലിെ� �രോമത്തിന്നു. വഴി�പോക്കർ മരുഭൂമി പിന്നിടുകഅതി�വ-

ഗത്തിലോയിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല തടസ്സം കടന്നു, വന്നു�ചർന്നോലും.

2. വിഴുങ്ങി�യോൻ–നശിപ്പിച്ചവൻഎന്നർത്ഥം. പുരികൾ–ശത്രുനഗരങ്ങൾ.

3. യോഗെത്തത്തടിപ്പിപ്പൂ–യജമോനന്ന് അഭീഷ്ടം നല്കി, യോഗെത്ത �പോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

വൻകടലിെന�പ്പോെല–സമുദ്രങ്ങെള വളർത്തിയത്, ഇന്ദ്രൻതെന്നയോണ�ല്ലോ.

4. ൈവരിെയ �നോവിയ്ക്കും–ൈവരിയ്ക്ക് അസൂയയോല് മ�നോ�വദനയുണ്ടോക്കുന്ന. സ്വത്തു

ഞങ്ങൾക്കു കരുതണം; ഞങ്ങൾക്കു തരോൻ െവയ്ക്കണം. ത��ടംെവച്ച മകന്ന് അച്ഛ-

ൻ സ്വത്തിെ� ഒരു ഭോഗം നീക്കിെവയ്ക്കുന്നതു�പോെല. പഴത്തിന്നോയി–പഴങ്ങൾ വീഴി-

പ്പോൻ. �വ�ണ്ടോളം–ഞങ്ങൾക്കു മതിയോ�വോളം ധനെത്തവീഴ്ത്തിത്തരിക.

5. പുണ്യഭോഷി=നല്ലതു പറയുന്നവൻ. എങ്ങൾക്ക് അതിമംഗളോന്നനോയ്ത്തീരുക–

ഞങ്ങൾക്കു മികച്ചഅന്നം െകോണ്ടുവരിക എന്നുസോരം.
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സൂക്തം 46.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (�കക)

�പോരോളി, സമ്പത്തിെ� തമ്പുരോൻ, പ്രവർഷകൻ,

കോരണവനോം യുവോവോ,ക്രമിയ്ക്കു�വോനു,ഗ്രൻ,

പോരിങ്കല് വിളിെപ്പ�ട്ടോനി,ന്ദ്ര, നിർജ്ജരൻ, വജ്ര-

ധോരി, നീ–മഹത്തുക്കൾ, മഹോനോം നിൻ വീര്യങ്ങൾ! (1)

മഹിത, മഹോനുഗ്രനങ്ങുന്നുധനങ്ങെള

മറുതീരെത്തത്തി�പ്പോൻ, വീര്യത്തോലരിന്ദമൻ;

പോരിെനോക്കയുെമോറ്റെപ്പരുമോളോമബ്ഭവോൻ

�പോരിടുക;–രുളുക, ജനങ്ങൾക്കോവോസവും! (2)

ആരുെമോന്നളന്നിട്ടില്ലോത്തവനൃജീഷവോൻ

ഭൂരിവർച്ചസനിന്ദ്രൻ െകല്പില് വോ�നോെരക്കോളും,

ഭൂധരങ്ങെളക്കോളും, വോനൂഴികെളക്കോളും

�മദുരോന്തരിക്ഷെത്തക്കോളുമുന്നതി �നടീ! (3)

�സ്തോത്രപോലകൻ, ഗഭീരോശയൻ, സർവവ്യോപി,

ൈത്യവ ഭയങ്കരൻ, െപരുമെപ്പ�ട്ടോനിന്ദ്രൻ-

അണഞ്ഞതവനില്ത്തോന�ല്ലോ, മുൻദിനങ്ങളില്-

പ്പിഴിഞ്ഞ �സോമങ്ങളു,മോർകളോഴിയില്�പ്പോ�ല! (4)

അങ്ങെയെക്കോതിച്ചൂഴിവോനുക�ളെതോന്നിെന-

യമ്മ ഗർഭെത്ത�പ്പോ�ല വർഷക, വഹിയ്ക്കുന്നു;

അ�സ്സോമമിന്ദ്ര, ഭവോന്നർപ്പിപ്പിതധ്വര്യുക്ക;-

ളങ്ങയ്ക്കു കുടിപ്പോനോയ്െവടുപ്പും വരുത്തുന്നു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
1. കോരണവനോം യുവോവ്–ചിരന്തനനോെണങ്കിലും െചറുപ്പക്കോരൻ.
2. മറുതീരെത്തത്തി�പ്പോൻ–ദോന�ഭോഗത്യോഗങ്ങൾെകോണ്ടുതികച്ചുംപ്ര�യോജനെപ്പടുത്തു-

ന്നവൻ. �പോരിടുക–�ദ്രോഹികെള െപോരുതി െകോല്ലുക: എന്നിട്ടു ജനങ്ങൾക്കുപോർപ്പി-

ടം അരുളുകയുംെചയ്യുക.

3. ആരുെമോന്നളന്നിട്ടില്ലോത്തവൻ–ആരും ആളോവില്ല, ഇന്ദ്രെ� വലുപ്പം ഇത്ര എന്നറി-

ഞ്ഞുെവപ്പോൻ. ഭൂരിവർച്ചസൻ=വളെര �തജസ്സുള്ളവൻ. ഭൂധരങ്ങൾ=പർവതങ്ങൾ,

�മദുരം=തടിച്ചത്, വിശോലം. ഉന്നതി–ആധിക്യം.

4. �സ്തോത്രപോലകൻ=�സ്തോത്രങ്ങെളരക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. ജോൈത്യവഭയംകരൻ–പ്രകൃത്യോത�ന്ന
ശത്രുഭീഷണൻ. ആർകൾ=നദികൾ.
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സൂക്തം 47.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മൃ�മ്പത്തവ. (�കക)

ഇന്ദ്ര, വർഷക, സോന്നം �സോമനീർ മരുത്തുക്ക-

െളോന്നിച്ചു കുടിയ്ക്ക, നീ മല്ലിനും മത്തിന്നുമോയ്-

തിരതല്ല�ട്ട, മധു നിൻതൃക്കുക്ഷിയിെലങ്ങും:

െപരുമോള�ല്ലോ, ഭവോൻ മുൻദിന�സോമങ്ങൾക്കും! (1)

ഇന്ദ്ര, വൃത്രഘ്നൻ മരുത്സംയുതനഭിജ്ഞൻനീ-

െയോന്നിച്ചു കുടിച്ചോലും, �സോമനീർ ബലവോ�ന;

എന്നിട്ടു മുടിച്ചോലും മോറ്റെര, �ദ്രോഹികെള-

െക്കോന്നോലു;–െമങ്ങൾെക്കങ്ങും തന്നോലു,മഭയെത്ത! (2)

എവരിലണഞ്ഞുനീ,െയവർ നിങ്കലു,മിന്ദ്ര,

തവ വൃത്രോ�ര, വീര്യമൃതുക്കെളവർ കൂട്ടീ;

ആ മരുത്തുക്കെളോടും മിത്ര�ദവകെളോടു-

മോ�മളിച്ചൃതുപൻ നീ കുടിയ്ക്കുക,സ്മല്�സോമം! (3)

ഏവർ വൃത്രോഘോതത്തി,�ലവർ ശംബര�പ്പോരി,-

�ലവരങ്ങെയയിന്ദ്ര, വളർത്തീ, �ഗോയുദ്ധത്തില്;

ഏവരിന്നിമ്പം �ചർപ്പൂ; മഘവൻ, ഹര്യശ്വ, നീ-

യോ വിപ്രമരുത്തുക്കെളോത്തശിച്ചോലും �സോമം! (4)

മോരി െപയ്യി�ച്ചോൻ, മരുദന്വിതൻ, വളരു�വോൻ,

ൈവരികൾ െപരുകി�യോൻ, ശോസിതോവി;ന്ദ്രൻ, ദിവ്യൻ-

ആെരയുമമർത്തുമോബ്ബലദോയകനോയ

�ഘോരെന വിളിയ്ക്കോവൂ, പുതുരക്ഷയ്ക്കിെങ്ങങ്ങൾ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. സോന്നം=അന്ന�ത്തോടു(പു�രോഡോശോദി�യോടു)കൂടിയ. മല്ലിനും–ശത്രുക്ക�ളോടു െപോരു-

തോനും. മധു–മദകരമോയ �സോമം. മുൻദിന�സോമങ്ങൾക്കും–ഇന്ന�ത്തതിന്നുമോത്രമല്ല,

മുൻദിവസങ്ങളില് പിഴിഞ്ഞ �സോമങ്ങൾക്കും ഭവോൻ െപരുമോള�ല്ലോ, അധിപതിയോ-

ണ�ല്ലോ.

2. ഒന്നിച്ചു–�ദവക�ളോടുകൂടി.
3. ഋതുക്കൾ=മരുത്തുക്കൾ. മിത്ര�ദവകൾ=സഖോക്കളോയ �ദവന്മോർ. ആ�മളിച്ച്=

�ചർന്ന്. ഋതുപൻ–കോലനിർവോഹകനോകയോല് ഋതുക്കെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ.

4. വൃത്രോഘോതം=വൃത്രവധം. ശംബര�പ്പോര്=ശംബര�നോടുണ്ടോയ യുദ്ധം. �ഗോയുദ്ധം–
�ഗോക്കെള വീെണ്ടടുക്കോൻ െചയ്ത യുദ്ധം. വളർത്തീ–സ്തുതിച്ചു പ്രവൃ�ദ്ധോത്സോഹനോക്കി.

വിപ്രർ–�മധോവികൾ.

5. വളരു�വോൻ–ഉത്സോഹംെകോണ്ട്. ൈവരികൾെപരുകി�യോൻ–വളെരഅസുരന്മോെര

െകോന്നവൻ എന്നു സോരം. ബലദോയകൻ–�യോദ്ധോക്കൾക്കുബലം െകോടുക്കുന്നവൻ.

�ഘോരൻ–ശത്രുഭയങ്കരൻ.
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സൂക്തം 48.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

ആ മഴ െപയ്യിയ്ക്കുമോജന്മസുന്ദരൻ

�സോമം പിഴി�ഞ്ഞോെന രക്ഷിച്ചു�പോന്നവൻ;

�വണുന്ന �വണുന്ന �നരെമോന്നോമതോയ്-

ത്തോനോസ്വദിയ്ക്ക, നീ പോല്�ചർത്തനല്ല നീർ! (1)

െപറ്റുവിണ�ന്ന കുടിച്ചു, നീ ദോഹെമോ-

ന്നററിടോനദ്രിസ്ഥ�സോമലതോമൃതം:

െപറ്റമ്മ മുല്പോടത�ല്ലോ, തവ വോയി-

ലിറ്റിച്ചു, വമ്പോളുമച്ഛെ� മന്ദി�ര! (2)

�ചോറിനു െകോഞ്ചിയിരന്നിട്ടു തോയതൻ

മോറത്തുകണ്ടു, കടും�സോമമണ്ടർ�കോൻ;

ൈവരികെള വിറപ്പിച്ചു നടന്ന,ട-

�വറിയ െമയ്യുമോയ്െച്ചയ്തോൻ, െപരുംെതോഴില്! (3)

ഭീമൻ, തുരോഷോട്ടു, ധർഷെകൌജസ്സിവൻ

കോമരുപത്വമുടല്ക്കു വരുത്തിനോൻ;

ത്വഷ്ടോവിെനബ്ബലോല്ക്കീഴമർത്തണ്ടർ�കോൻ

കട്ടുകുടിച്ചോൻ, ചമസസ്ഥ�സോമനീർ! (4)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�റ്റകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. �സോമം പിഴി�ഞ്ഞോൻ–യജമോനൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഒന്നോമതോയ്ത്തോൻ

–മറ്റു�ദവന്മോർ കുടിയ്ക്കുന്നതിന്നുമുമ്പുതെന്ന.

2. അദ്രിസ്ഥ�സോമലതോമൃതം=മലയില് നില്ക്കുന്ന �സോമലതയുെട അമൃത്; അമൃതമധുര-

മോയ നീർ. െപറ്റമ്മ–അദിതി. മുല്പോട്–മുല തരുന്നതിനുമുമ്പ്. അത്–�സോമനീർ.

വമ്പോളുമച്ഛെ�–മഹോനോയ കശ്യപെ�. മന്ദി�ര=ഗൃഹത്തില്െവച്ച്.

3. കടും�സോമം–സ്തന്യരൂപമോയ തീവ്ര�സോമം; അതു നുകർന്നു എന്നു വ്യംഗ്യം. അട-

�വറിയ െമയ്യുമോയ്–പടപ്പയെററോത്ത അവയവങ്ങ�ളോടുകൂടി. െപരുംെതോഴില്–

വൃത്രവധവും മറ്റും.

4. തുരോഷോട്ട്–സത്വരം ശത്രുക്കെള �തോല്പിയ്ക്കുന്നവൻ; ഇന്ദ്രപര്യോയങ്ങളിെലോന്നോണിത്.
ധർഷെകൌജസ്സ്–ശത്രുക്കെള ആക്രമിയ്ക്കുന്ന ബല�ത്തോടുകൂടിയവൻ. കോമരൂപത്വം–

ഇഷ്ടം�പോെല രൂപം മോററോെമന്ന അവസ്ഥ. ത്വഷ്ടോവ്–ഒരസുരൻ. ഇക്കഥയും മുൻമ-

ണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ട്.
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സൂക്തം 49.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

സ്വർഗ്ഗസ്ഥെരോത്തിരുെപ്രൌഢമോർ സൃഷ്ടിച്ച

സല്ക്കർമ്മി, വൃത്രഘ്ന,നോരജസ്ഥോപിതൻ;

ആരോല് നരജോതി �സോമം കുടിച്ചിഷ്ട-

മോർജ്ജിച്ചു; നീ വോഴ്ത്തുകോ, മഹോനിന്ദ്രെന! (1)

�പോരിലിരു�ചരി നിർത്തി ഹരി�ത്തരി-

�ലറും പുരോെനക്കടക്കിെല്ലോരുത്തനും:

അഗ്ര്യ�നതോവോ മ�ഹശൻസമിത്രനോയ്-

ച്ചിെക്കന്നു െചെന്നോടുക്കുന്നു, ദസ്യുക്കെള! (2)

�പോർ വോജി�പോ�ല കടക്കു�വോ,നൂർജ്ജിതൻ,

�ദ്ദ്യോവിലും ഭൂവിലും വ്യോപ്തൻ, ധനി,യവൻ

യ�ജ്ഞഭഗൻ�പോെല ഹവ്യൻ, സ്തവങ്ങൾെക്കോ-

രച്ഛൻ, ശുഭോഹ്വോന,നന്നവോൻ, സുന്ദരൻ! (3)

�ദ്യോവന്തരിക്ഷങ്ങൾതോങ്ങു�വോൻ, �തർ�പോെല

�മല്വശം പൂകു�വോൻ, വ്യോപ്തൻ, മരുത്സഖൻ,

രോവു മറച്ചുദിപ്പിയ്ക്കുന്നു, സൂര്യെന;–

ബ്ഭോവുകെച്ചോല്�പോെല വീതിപ്പു, നല്ഫലം! (4)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോപിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
1. യജമോനൻ �സ്തോതോവി�നോടു പറയുന്നു: ഇരുെപ്രൌഢമോർ (ദ്യോവോപൃഥിവികൾ)സ്വർഗ്ഗ-
സ്ഥെരോത്ത്(�ദവന്മോ�രോെടോരുമിച്ച് )സൃഷ്ടിച്ചസുകർമ്മോവുംവൃത്രഘ്നനുമോയആർഅജ-

നോല് (ബ്രഹ്മോവിനോല്) സ്ഥോപിതനോ�യോ, �ലോകോധിപത്യത്തില് വോഴിയ്ക്കെപ്പട്ടു�വോ;

നരജോതി (മനുഷ്യവർഗ്ഗം) �സോമം കുടിച്ച് ഇഷ്ടംആർജ്ജിച്ചത്ആരോ�ലോ;ആഇന്ദ്രെന

നീ വോഴ്ത്തുക.

2. കടക്കില്ല=ലംഘിയ്ക്കില്ല; മ�ഹശൻ–വലിയ �സനോപതി. സമിത്രനോയ്–മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടി.

3. ഒരുവോജി(കുതിര)�പോെല �പോർകടക്കു�വോൻ–ശത്രുൈസന്യെത്തഅതിലംഘിയ്ക്കുന്നവൻ.

ഭഗൻ=പൂഷോവ്. ഹവ്യൻ=ഹവനീയൻ, യജനീയൻ. സ്തവങ്ങൾെക്കോരച്ഛൻ–അച്ഛൻ

മക്കെളെയന്ന�പോെല, �സ്തോത്രങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. ശുഭോഹ്വോനൻ–ഇന്ദ്രെന വിളി-

യ്ക്കുന്നതുശുഭമോണ�ല്ലോ.

4. �തർ�പോെല �മല്വശം പൂകു�വോൻ–തെ� രഥം�പോെലതെന്ന �മ�ല്പോട്ടു �പോകുന്ന-

വൻ. ഭോവുകെച്ചോല് (ആ�ലോചനക്കോരുെട വോക്ക്, തീർപ്പ് ) ഗൃഹങ്ങളില് ധനവിഭോഗം

കഴിപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, നല്ല ഫലം കർമ്മികൾക്കു വീതിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 50.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

സ്വോഹോ കുടിയ്ക്കെട്ട, വന്നു തൻ�സോമനീ;-

രീ ഹവിസ്സോല് വൃഷോവുഗ്രൻ മരുദ്യുതൻ

തൃപ്തനോകി,ന്ദ്രൻ തു�ലോം വ്യോപ്ത–നീയന്ന-

മത്തിരുൈമക്കിയറ്റെട്ട,യിഷ്ടോപ്തിെയ! (1)

പൂട്ടുവൻ �ത വരോൻ, പൂർവനോം നിെന്ന ന-

�ല്ലോട്ടമോെയ്ക്കോണ്ടു�പോം നിന്നിരുഭൃത്യെര:

എത്തിയ്ക്കുകി,ങ്ങോ ഹരികൾ നിെന്ന;–യഴ-

െകോത്തതോമീ നീർ സുഹ�നോ, കുടിയ്ക്ക നീ! (2)

സുപ്രോപനോം വർഷകോമന്നു വോഴ്ത്തിക-

ളർപ്പിപ്പു, പോല്നീർ മഹത്ത്വോയുരിച്ഛയോ:

�സോമം കുടിച്ചിമ്പമോർന്നിന്ദ്ര, ഞങ്ങൾക്കു

�ഗോമണ്ഡലെത്തയയയ്ക്കുകൃ,ജീഷി നീ! (3)

ഇെക്കോതി �ഗോവോജിദീപ്തധനങ്ങളോ-

െലോെക്ക നിറ�വറ്റി വോയ്പിയ്ക്ക, ഞങ്ങെള;

ഇന്ദ്രനോമങ്ങയ്ക്കു തീർത്തോർ, മനു�സ്തോത്ര-

െമോന്നറി�വറും കുശികർ, നോൈകഷികൾ (4)

ഞങ്ങൾവിളിയ്ക്കുന്നു, �കൾക്കുമോറിന്ദ്രെന,-

യിങ്ങു െകോ�ററകും ര�ണ വോയ്ക്കുമുഗ്രെന,

സ്വത്തടക്കും മഘവോവിെന, ത്രോണോർത്ഥ,-

െമോത്ത �നതോവിെന,�പ്പോരില് വൃത്രഘ്നെന! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. ഉഗ്രൻ–കർമ്മം മുടക്കുന്നവെരഹിംസിയ്ക്കുന്നവൻ. ഈഅന്നംഅത്തിരുൈമക്ക് (ഇന്ദ-

െ� ശരീരത്തിന്ന് ) ഇഷ്ടോപ്തിെയ ഇയറ്റെട്ട–പൂർണ്ണകോമത വരുത്തെട്ട.

2. �ത വരോൻ–അങ്ങയ്ക്ക് ഇവിെട വെന്നത്തോൻ. നിന്നിരുഭൃത്യെര–അങ്ങയുെട ഹരിക-

െള. പൂട്ടുവൻ–ഞോൻ �തരിനു െകട്ടോം. എത്തിയ്ക്കുക–െകോണ്ടുവരെട്ട. ഈ നീർ–

�സോമരസം. സുഹ�നോ=നല്ലഅണക്കടകളുള്ളവ�ന.

3. വർഷകോമൻ–.�സ്തോതോക്കൾക്ക് അഭീഷ്ടഫലം െപയ്തുെകോടുക്കുന്നതില് തല്പരൻ.

വോഴ്ത്തികൾ=�സ്തോതോക്കൾ. പോല്നീർ–പോല്�ചർത്ത �സോമരസം. മഹത്ത്വോയുരി-

ച്ഛയോ–മഹത്ത്വവും ആയുസ്സും ലഭിപ്പോൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷം; �ഗോമണ്ഡലം=

�ഗോവൃന്ദം. അയയ്ക്കുക–അയച്ചുതരിക.
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സൂക്തം 51.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും അനുഷ്ടൂപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

(�കക)

മർത്ത്യെര�പ്പോറ്റുന്നവൻ, മഘവോവുക്ഥസ്തുത്യൻ,

പ്രത്യഹം നല്�സ്തോത്രത്തോല്സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നവൻ,

വർദ്ധി�പ്പോൻ, പുരുഹൂതൻ, മൃത്യുവർജ്ജിത,നിന്ദ്രൻ-

അത്തിരുവടിയ്ക്കണിയോക, വോെയ്പോക്കും വോക്യം! (1)

അർ�ണ്ണോവോൻ, മഴെപയ്യിയ്ക്കുന്നവൻ, ശതക്രതു

വിണ്ണുമന്നവും സ്വത്തും നല്കു�വോന,രിന്ദമൻ,

സത്വരൻ, പുരന്ദരൻ, മരുത്ത്വോൻ, �നതോവി,ന്ദ്രൻ-

അത്തിരുവടിയുെട ചുററും െചെല്ക,ൻവോക്യങ്ങൾ! (2)

വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നൂ, �പോരില്ൈവരിസൂദനനിന്ദ്ര;-

നോസ്ഥയോ െകോണ്ടോടുന്നൂ, നിർ�ദ്ദോഷസ്തുതികെള;

ആത്തഹവ്യെ� ഗൃഹത്തിങ്കലോഹ്ലോദിയ്ക്കുന്നൂ;

�നർത്തമർത്തുമശ്ശത്രുധ്വംസിെയ സ്തുതിയ്ക്ക, നീ! (3)

മർത്ത്യർക്കു മഹോ�നതോവോയ വീരനോം നിെന്ന

സ്തുത്യുക്ഥങ്ങളോല് �ന�ര പൂജിപ്പിതൃത്വിക്കുകൾ;

െകല്പിന്നോെയോരുങ്ങു�മ, പുരുകർമ്മോവോമവ;-

നപ്പുരോതന�നകനീ ഹവിസ്സിനു നോഥൻ! (4)

മർത്ത്യർക്കു വിവിധമോമനുശോസനം നല്കു-

മിത്തിരുവടിയ്ക്കൂഴിയുൾെക്കോൾവൂ, ബഹുദ്രവ്യം;

ഇന്ദ്രന്നോയ്ദ്ധനങ്ങെളെവച്ചു�പോരുന്നൂ, നര-

വൃന്ദ,�മോഷധി, തണ്ണീർ, കോടു വോനുലകവും! (5)

അങ്ങയ്ക്കുനുതി,യങ്ങയ്ക്കുക്ഥവും െചോല്വൂ �നരോ;-

യങ്ങിന്ദ്ര, ഹരിയുക്ത, �കട്ടരുൾകി,തുകെള;

അറിക, പുതുതോണീ ഹവിസ്സു; സ�ഖ, വ�സോ;

തരിക, പുകഴ്ത്തു�വോർക്കശനം വ്യോപ്തൻ ഭവോൻ! (6)

ഹര്യശ്വ, കുടിയ്ക്ക, നീയി�സ്സോമം മരുത്ത്വോ�ന,

ശര്യോതിസുതദത്തമോസ്വദിച്ചതു�പോ�ല;

തവ നല്സ്ഥോ�ന �മവും കവികൾസുയജ്ഞന്മോ-

രവിസ്സോല് നിെന്നശ്ശൂര, സം�സവിപ്പവര�ല്ലോ! (7)

ഇന്ദ്ര, കോംക്ഷി�പ്പോൻ ഭവോൻ ചങ്ങോതിമരുത്തുക്ക-

െളോന്നിച്ചു കുടിയ്ക്കുകി,െങ്ങങ്ങൾതൻ �സോമത്തിൻനീർ:

െകല്പുകൂടിയ തിരു�മനിെയയ�ല്ലോ, വോ�നോ-

െര�പ്പരും പുരുഹുത, വൻ�പോരിന്നണിയിച്ചു! (8)

വൃഷ്ട്രികർമ്മത്തില്ത്തുണച്ചതിനോലീയിന്ദ്രങ്കല്-

ത്തുഷ്ടിയുൾെക്കോണ്ടോര�ല്ലോ, ബലദർ മരുത്തുക്കൾ;
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അവെരോത്തശിയ്ക്ക�ട്ട, �സോമനീർ വൃത്രോരോതി,

ഹവിസ്സു നല്കു�ന്നോെ� തനതോം സദനത്തില്! (9)

ചതച്ചു പിഴിയെപ്പട്ടതിതോ: ധനപ�ത,

സ്തുതിസം�സവ്യ, മുറയ്ക്കിതു നീ കുടിച്ചോലും! (10)

നിന്നമീത്തിന്നോയ്പ്പിഴിഞ്ഞതിതുൈകെക്കോണ്ടോലും:

നിന്നുള്ളിലിെതോരിമ്പം �സോമോർഹ, കിളിർത്ത�ട്ട! (11)

�സ്തോത്രവത്തിതിന്ദ്ര, നിൻ വയറ്റില്പ്പരക്ക�ട്ട,

�പർത്തുടലിലും, ശൂര, ധനോർത്ഥംൈകകളിലും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
1. വോെയ്പോക്കും വോക്യം–നമ്മുെട വലിയസ്തുതിഅത്തിരുവടിയ്ക്ക് ഒരോഭരണമോയിത്തീരെട്ട;

അ�ദ്ദഹത്തിന്നനുരൂപമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട.

2. അർ�ണ്ണോവോൻ=ജലസഹിതൻ. എൻവോക്യങ്ങൾ, എെ�സ്തുതികൾ ചുറ്റും െചല്ക, െച-
ന്നു�ചരെട്ട.

3. ആത്തഹവ്യൻ=ഹവിെസ്സോരുക്കിയവൻ, യജമോനൻ. �നർത്തമർത്തും–െചറുത്തു

�തോല്പിയ്ക്കുന്ന. ഇതു വിശ്വോമിത്രൻ, ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നതോണ്: നീ–വിശ്വോമിത്രൻ.

4. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം:

6. െചോല്വൂ–ഋത്വിക്കുകൾ െചോല്ലുന്നു. ഇതുകൾ–സ്തുതിയും ഉക്ഥവും. അശനം=

ആഹോരം.

7. ശര്യോതിസുതദത്തമോസ്വദിച്ചതു�പോെല–ശര്യോതിയുെട മകനോയ രോജോവു തന്ന �സോ-

മം നുകർന്നതു�പോെല. ഇ�സ്സോമം–ഞങ്ങളുെടയോഗത്തിെല �സോമം. തവനല്സ്ഥോ-

�ന–അങ്ങയുെട നിർബോധമോയ പോർപ്പിടത്തില്. കവികൾ–38-ോം സൂക്തത്തിെല

ഒന്നോം ഋക്കിെ� ടിപ്പണി �നോക്കുക.

8. കോംക്ഷി�പ്പോൻ–�സോമകോമൻ. വൻ�പോരിന്നണിയിച്ചു–വലിയ യുദ്ധത്തിന്നയപ്പോൻ

ആഭരണോദികൾെകോണ്ടലംകരിച്ചു.

9. ഹവിസ്സു നല്കു�ന്നോൻ–യജമോനൻ.

11. അമീത്ത്–അമ�റത്തു്. കിളിർത്ത�ട്ട–മുളപ്പിയ്ക്ക�ട്ട, ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട.

12. �സ്തോത്രവത്ത്=�സ്തോത്രസഹിതം.
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സൂക്തം 52.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ് ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര,ഞങ്ങളുെട െപോരി, തയിർമലർെപ്പോടി, അപ്പം, എന്നിവ�യോടും �സ്തോത്ര-

�ത്തോടുംകൂടിയ �സോമം അങ്ങുപ്രഭോതത്തില്ൈകെക്കോണ്ടോലും! (1)
ഇന്ദ്ര, പചിയ്ക്കെപ്പട്ട പു�രോഡോശംൈകെക്കോണ്ടു ഭക്ഷിപ്പോെനോരുങ്ങുക: അങ്ങ-

യ്ക്കോയി ഹവിസ്സുകൾ വരുന്നു. (2)
അങ്ങു ഞങ്ങളുെട പു�രോഡോശം ഭക്ഷിയ്ക്കുക; ഞങ്ങളുെട സ്തുതിെയ, ഒരു െപ-

ണ്െകോതിയൻസ്ത്രീെയെയന്ന�പോെലൈകെക്കോള്ളുകയും െചയ്യുക! (3)
ഇന്ദ്ര, പഴമയില് പുകഴ്ന്നവ�ന, ഞങ്ങളുെട പു�രോഡോശം പ്രോതസ്സവനത്തില്

ഭുജിച്ചോലും: വലുതോണ�ല്ലോ, അങ്ങയുെട കർമ്മം! (4)
ഇന്ദ്ര, പരിചരിച്ചുംെകോണ്ട്, ഒരു കോളയുെട മട്ടില് െവമ്പിനടക്കുന്ന �സ്തോതോവ്

അരികില് സ്തുതികൾ െചോല്ലുന്നെതെപ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ അവിടുന്ന്ഇവിെട മധ്യോ-

ഹ്നസവനത്തിെല െപോരിയവിലും കമനീയമോയ പു�രോഡോശവും കല്പിച്ചുഭക്ഷിച്ചോ-

ലും! (5)
ബഹുസ്തുത, മൂന്നോം സവനത്തില് ഞങ്ങളുെട െപോരിയവിലിെനയും �ഹോമിച്ച

പു�രോഡോശെത്തയും അവിടുന്നു മോനിച്ചോലും: ക�വ, അന്നെമോരുക്കിയ ഞങ്ങൾ

ഋഭുക്ക�ളോടും വോജ�നോടും കൂടിയ നിന്തിരുവടിെയ സ്തുതിച്ചു പരിചരിയ്ക്കോം. (6)
പൂഷോ�വോടുകൂടിയ ഭവോനു ഞങ്ങൾ തയിർമലർെപ്പോടിയും, കുതിരക�ളോടുകൂ-

ടിയ ഹര്യശ്വനോയ ഭവോന്നു െപോരിയവിലും ഉണ്ടോക്കോം. മരുദ്ഗണോന്വിതനോയ

ഭവോൻ അപ്പം തിന്നോലും; ശൂര, വൃത്രഹന്തോവും വിദ്വോനുമോയ ഭവോൻ �സോമം കുടി-

ച്ചോലും! (7)
പുരുഷന്മോരില്െവച്ച് അതിവീരനോയ തന്തിരുവടിയ്ക്കു നിങ്ങൾ �വഗത്തില്

െപോരിയവില് ഒരുക്കുവിൻ. ധൃ�ഷ്ണോ, ഇന്ദ്ര, അങ്ങെയക്കുറിച്ചുഞങ്ങൾ നോളില് നോ-

ളില് ഒ�രമട്ടില് സ്തുതിയ്ക്കുന്നത്അങ്ങയ്ക്കു �സോമപോനത്തില് ഉത്സോഹമുണ്ടോക്കെട്ട!

(8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. തയിർമലർെപ്പോടി–തയിരില്ക്കുഴച്ച മലർെപ്പോടി.
4. പഴമയില് പുകഴ്ന്നവൻ–പുരോതനെനന്നു പ്രസിദ്ധൻ. വലുതോണ�ല്ലോ–അതിനോല്

പ്രോതല്അത്യോവശ്യം!

5. പരിചരിച്ചുംെകോണ്ട്–അങ്ങെയ.
6. മോനിച്ചോലും–അവിടുന്നുഭക്ഷിച്ചോല്അവയ്ക്കുബഹുമതിയോയി. വോജൻ–ഋഭുക്കളിെലോരോൾ;
എടുത്തുപറഞ്ഞുഎ�ന്ന ഉള്ളു.

8. പ്രഥമവോക്യം യജമോനൻഅധ്വര്യുക്ക�ളോടു പറയുന്നത്.
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സൂക്തം 53.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഗോയത്രിയുംഅനുഷ്ടുപ്പുംബൃഹതിയുംഛന്ദ-

സ്സുകൾ; ഇന്ദ്രോപർവതന്മോരും ഇന്ദ്രനും വോക്കും രഥോംഗവും �ദവതകൾ.

ഇന്ദ്രോപർവതന്മോ�ര, നിങ്ങൾ വലിയ �തരില്, നല്ല പുത്രന്മോ�രോടുകൂടിയ സ്പൃ-

ഹണീയങ്ങളോയഅന്നങ്ങൾ െകോണ്ടുവന്നോലും; �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങളിരുവരും യോഗ-

ങ്ങളില് ഹവിസ്സു ഭക്ഷിപ്പിൻ; ഹവിസ്സുെകോണ്ട്ഇമ്പം പൂണ്ടു, സ്തുതികളോല് വർദ്ധി-

പ്പിൻ! (1)
മഘവോ�വ, അങ്ങു സുഖമോയി ഇരിയ്ക്കുക–തിരിച്ചു�പോകരുത്: ഞോൻ അങ്ങ-

െയ നന്നോയിപ്പിഴിയെപ്പട്ട �സോമംെകോണ്ടുയജിയ്ക്കെട്ട; ശക്തിമോനോയ ഇന്ദ്ര,ഞോൻ

അതിമധുരമോയ െകോഞ്ചല്െകോണ്ട്അങ്ങയുെട വസ്ത്രത്തുമ്പു, മകൻ അച്ഛൻ�റ്റെത-

ന്ന�പോെല പിടിയ്ക്കുന്നു! (2)
അധ്വ�ര്യോ, നമുക്കു ശസ്ത്രം െചോല്ലോം: തോങ്കൾ ഏറ്റുപോടുകു; നോം ഇന്ദ്രന്നു പ്രി-

യമോയ �സ്തോത്രം െചയ്യുക. തോങ്കൾ യജമോനെ�ഈ ദർഭയില് ഇരിയ്ക്കു; എന്നിട്ട്

ഇന്ദ്രെന നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കോം. (3)
മഘവോ�വ, പത്നിയ�ത്ര, ഗൃഹം; അവിെടത്തെന്നയോണ�ല്ലോ, െച�ല്ലണ്ടത്.

അതിനോല് പൂട്ടിയ ഹരികൾ അങ്ങെയ അ�ങ്ങോട്ടുതെന്ന െകോണ്ടു�പോെയ്ക്കോള്ളെട്ട.

ഞങ്ങൾ വല്ല�പ്പോഴും �സോമം പിഴിയും; അ�പ്പോൾ, ദൂതൻ അഗ്നി അങ്ങയുെട അടു-

ക്കെലത്തും! (4)
മഘവോ�വ, ഇന്ദ്ര, ഒന്നുകില് തിരിച്ചു�പോെയ്ക്കോൾക; അെല്ലങ്കില്, വന്നു-

െകോൾക. ഭ്രോതോ�വ, രണ്ടിലുമുണ്ട്, അവിെടയ്ക്കു കോര്യം. (�പോകയോെണങ്കില്)

വലിയ �തരിലിരിയ്ക്കോം; (വരികയോെണങ്കില്) െചനയ്ക്കുന്ന കുതിരെയ അഴിച്ചുവിടോം!

(5)
ഇന്ദ്ര, �സോമം കുടിച്ചിട്ടു, ഗൃഹത്തിെലയ്ക്കു �പോയ്െക്കോൾക: ഭദ്രയോയ ഭോര്യയും

പോട്ടുമുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോെ� ഗൃഹത്തില്. (�പോകയോെണങ്കില്) വലിയ �തരിലിരിയ്ക്കോം;

അെല്ലങ്കില്, കുതിരെയഅഴിച്ചുവിട്ടു തീറ്റോം! (6)
ഈെസൌദോസന്മോർ, പലപലഅംഗിരസ്സുകൾ, �ദവകെളക്കോൾബലവോനോ-

യവെ�പുത്രരോയവീരന്മോർഎന്നിവെരല്ലോം വിശ്വോമിത്രന്ന്അശ്വ�മധത്തില്ധനം

തരും, ആയുസ്സും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കും! (7)
മഘവോവു മോയ പ്ര�യോഗിച്ചു, തെ� ശരീരം വിവിധരൂപങ്ങളിലോക്കും: മന്ത്ര-

ങ്ങൾെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടോല്, സ്വർഗ്ഗത്തില്നിന്ന് ഒ�ര സമയത്തു പ�ലടത്തും–

അതും മൂന്നുതവണ–െചല്ലും; കോലത്തുംഅകോലത്തും �സോമം കടിയ്ക്കും! (8)
മഹോനോയ ഋഷിയും, �തജസ്സുകെള ജനിപ്പിച്ചവനും, �തജസ്സുകളോല് ആകൃ-

ഷ്ടനും, �നതോക്കെള �നോക്കുന്നവനുമോയ വിശ്വോമിത്രൻ െവള്ളംനിറഞ്ഞ പുഴെയ

അനങ്ങോതോക്കി; അ�ദ്ദഹം സുദോസ്സിെന യജിപ്പിച്ച�പ്പോൾ, ഇന്ദ്രൻ കുശിക�രോെടോ-

പ്പം ഒരുസുഹൃത്തോയി െപരുമോറി! (9)
�മധോവിക�ള, ഋഷിക�ള, �നതോക്കെള �നോക്കുന്നവ�ര, കുശിക�ര, യോഗ-

ത്തില് ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞു, സ്തുതിയോല് ഇമ്പംെകോള്ളിയ്ക്കുന്നനിങ്ങൾ, അരയന്നങ്ങൾ-

�പോെല, �സ്തോത്രം പോടുവിൻ; �ദവന്മോെരോന്നിച്ചു �സോമരസം കുടിയ്ക്കുകയും െച-

യ്വിൻ! (10)
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കുശിക�ര, െചല്ലുവിൻ, മനസ്സിരുത്തുവിൻ–സുദോസ്സിെ� കുതിരെയ ധനോർ-

ത്ഥം വിടുവിൻ: കിഴക്കുംപടിഞ്ഞോറും വടക്കുംഅസുരെനതമ്പുരോൻവധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു;

ഇനി, നെല്ലോരു പ്ര�ദശത്തുയോഗം തുടങ്ങോം! (11)
ഈവോനൂഴികൾ രണ്ടിെ�യുമിടയില് �മവുന്നഇന്ദ്രെനഞോൻസ്തുതിച്ചുവ�ല്ലോ;

വിശ്വോമിത്രെ�ഈ �സ്തോത്രം ഭരത�ഗോത്രക്കോെര രക്ഷിയ്ക്കും. (12)
വജ്രപോണിയോയ ഇന്ദ്രന്നു വിശ്വോമിത്രർ �സ്തോത്രം രചിച്ചു; അ�ദ്ദഹം നമുക്കു

നല്ലഅന്നം തരും! (13)
കീകടത്തിെലൈപ്പക്കൾ അങ്ങെയ്ക്കന്തു െചയ്യും? �സോമത്തിന്നു �വണ്ടുന്ന

പോല് െകോടുക്കില്ല; പോല്ക്കലം ചൂടുപിടിപ്പിയ്ക്കില്ല. ഹുണ്ടികക്കോരെ� കുടുംബസ്വ-

ത്തുഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവരിക–മഘവോ�വ, അധമവർഗ്ഗത്തിെ� ധനംഅവിടുന്നു

ഞങ്ങളുെടഅധീനതയിലോക്കുക! (14)
ജമദഗ്നികൾ തന്നഅജ്ഞോനനോശിനിയോയ സസർപ്പരി അത്യന്തം ശബ്ദിയ്ക്കു-

ന്നു;ആസൂര്യപുത്രിയ�ത്ര, �ദവന്മോരില്അക്ഷയമോയഅമൃതോന്നം വ്യോപിപ്പിക്കുന്ന-

ത് ! (15)
സസർപ്പരി ഇയ്യുള്ളവർക്കു പഞ്ചജനപ്രജകളുെട അന്നം കൂടുതലോയി �വഗ-

ത്തില് െകോണ്ടുവരെട്ട: നരച്ച ജമദഗ്നികളോല് നല്കെപ്പട്ട ആ സൂര്യപുത്രി എനിയ്ക്കു

പുതിയഅന്നം തന്നളരുെട്ട! (16)
കുതിരകൾ രണ്ടും ഉറച്ചുനില്ക്കെട്ട; അച്ചുതണ്ട്ഒടിയരുത്; ഇരുപ്പടി വീഴരുത്; നു-

കം മുറിയരുത്; ആണി ഇളകോതിരിപ്പോൻ ഇന്ദ്രൻ പിടിയ്ക്കെട്ട; അരിഷ്ട�ന�മ, നീ

ഞങ്ങൾക്കിണങ്ങുക! (17)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നുഞങ്ങളുെട �ദഹത്തിന്നുബലമുണ്ടോക്കുക; ഞങ്ങളുെട വണ്ടി-

ക്കോളകൾക്കു ബലമുണ്ടോക്കുക; ഞങ്ങളുെട പുത്രെപൌത്രർക്കും ജീവിച്ചിരിപ്പോൻ

ബലമുണ്ടോക്കുക. ബലപ്രദനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന് ! (18)
അവിടുന്നു കരിങ്ങോലിക്കോതല്എങ്ങും തറയ്ക്കുക; �തരിെല ഇരുമുൾമരത്തിന്നു

ബലം കൂട്ടുക. ഉറപ്പുള്ള, ഉറപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട അച്ചുത�ണ്ട, നീ ഉറച്ചുനില്ക്കുക; ഓടുന്ന �തരി-

ല്നിന്നുഞങ്ങെള വീഴ്ത്തിക്കളയരുതു് ! (19)
ഈ മരം ഞങ്ങെള ത്യജിയ്ക്കരുത്; അപോയെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യരുത്. ഗൃഹ-

ത്തിെലത്തുന്നതുവെര, നില്ക്കുന്നതുവെര, അഴിച്ചുവിടുന്നതുവെര, ശുഭം ഭവിയ്ക്കെട്ട! (20)
ശൂര, മഘവോ�വ, ഇന്ദ്ര, അവിടുന്ന് ഈഅവസരത്തില് ഹിംസിയ്ക്കുന്നഞങ്ങ-

െള മികച്ചഅ�നകരക്ഷകൾെകോണ്ട്ആശ്വസിപ്പിച്ചോലും; ആർഞങ്ങെള �ദ്വഷിയ്ക്കു-

ന്നു�വോ, അവൻ നികൃഷ്ടനോയി അധഃപതിയ്ക്കെട്ട; ആെര ഞങ്ങൾ �ദ്വഷിയ്ക്കുന്ന�വോ,

അവെന പ്രോണൻ െവടിയെട്ട! (21)
അവൻ മഴു�വറ്റ വൃക്ഷം�പോെല സങ്കടെപ്പടെട്ട; ഇലവിൻ പൂവു�പോെല അറ്റു-

വീഴെട്ട; ഒഴുകി�പ്പോകു�മ്പോൾ മറിഞ്ഞതളിക�പോെല നുര തുപ്പെട്ട! (22)
‘ആളുക�ള, അറുതിെപ്പടുത്തുന്നവെന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല: മിണ്ടോതിരിയ്ക്കു-

ന്നവെന മോെടന്നു കരുതി െകോണ്ടു�പോകുന്നു. വിദ്വോൻ മൂഢെന പരിഹസിയ്ക്കോറില്ല;

കുതിരയ്ക്കു മു�മ്പ കഴുതെയ നടത്തോറില്ല!’ (23)
ഇന്ദ്ര, ഈ ഭരത�ഗോത്രക്കോർ അകലുക�യെചയ്യു, അടുക്കില്ല. യുദ്ധത്തില്

സ്വോഭോവികനോയ ശത്രുവിെ� �നർെക്കന്ന�പോെല കുതിരെയ വിടും; വില്ലും കുലയ്ക്കും.

(24)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
1. ഇന്ദ്രോപർവതന്മോർ–ഇന്ദ്രൻപർവതനും. നല്ലവീരന്മോ�രോടുകൂടിയ–സല്പു�ത്രോല്പോദനസമർത്ഥങ്ങളോയ.

2. െകോഞ്ചല്–സ്തുതി.
3. �ഹോതോവ് അധ്വര്യുവി�നോട്:
4. ഞങ്ങളുെട ദൂതൻഅറിയിച്ചോല�പ്പോൾ, അവിടുന്ന് ഇ�ങ്ങോട്ടു വരണം.
5. അഴിച്ചുവിടോം–ഇവിെട വിശ്രമിപ്പിയ്ക്കോം.
6. ഭദ്ര=മംഗളകോരിണി.
7. െസൌദോസന്മോർ–സുദോസ്സിൻവംശ്യരോയക്ഷത്രിയർ. ബലവോനോയവെ� (രുദ്രെ�) പു-
ത്രരോയ വീരന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ. വിശ്വോമിത്രന്ന്–എനിയ്ക്ക്.

9. �നോക്കുന്നവൻ–�നതോക്കളില്ശ്രദ്ധിയ്ക്കുന്നവൻ. കുശികർ–സ്വ�ഗോത്രക്കോർ.
10. ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞു–�സോമലത. ഇമ്പംെകോള്ളിയ്ക്കുന്ന–�ദവന്മോെര.

11. െചല്ലുവിൻ–അശ്വത്തിെ� അടുക്കല്. ധനോർത്ഥം–ദിഗ്ജയം െകോണ്ടു ധനം സംഭരി-

പ്പോൻ.

14. കീകടം–അനോര്യർ നിവസിയ്ക്കുന്ന ഒരു രോജ്യം. എന്തു െചയ്യും–ആ നോസ്തികനോട്ടില്

യോഗവും മറ്റുമില്ല�ല്ലോ. ഹുണ്ടികക്കോരൻ–ധർമ്മം െചയ്യോെത പണം പലിശയ്ക്കു െകോടു-

ക്കുന്നവൻ. െകോണ്ടുവരിക–അതു കിട്ടിയോല്, ഞങ്ങൾ ധർമ്മം െചയ്യും.

15. ജമദഗ്നികൾ–ഭൃഗുവംശ്യരോയ ഋഷിമോർ. തന്ന–എനിയ്ക്കുപ�ദശിച്ച. സസർപ്പരി–

വോ��വത. ആസൂര്യപുത്രി–വോ��വതസൂര്യെ� മകള�ത്ര.

16. പഞ്ചജനങ്ങൾ മുമ്പു വിവരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നരച്ച–കിഴവരോയ, ദീർഗ്ഘോയുഷ്കരോയ.

17. യജനോനന്തരം സുദോസ്സിെ� യോഗശോലയില്നിന്നു പുറെപ്പട്ട വിശ്വോമിത്രൻ �തർ പൂ-

ട്ടിയിട്ടു, �തരിെ� അവയവങ്ങെള സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഇരുപ്പടി–നുകത്തണ്ടിെ� ഇരുവശ-

ത്തുംെവയ്ക്കുന്നപലക. അരിഷ്ട�ന�മ–�കെടോന്നുമില്ലോത്തഉരൾച്ചു�ററോടുകൂടിയ രഥ�മ.

ഇണങ്ങുക–അനുകൂലമോയി ഗമിച്ചോലും.

19. കരിങ്ങോലിക്കോതല്െകോണ്ട�ത്ര, �തരിെ� ആണി. ഇരുമുൾമരം െകോണ്ടോണ്, അടി-
പ്പലക.

20. ഈമരം–�തരുണ്ടോക്കിയ മരം. അഴിച്ചുവിടുന്നതുവെര–അശ്വങ്ങെള.

21. ഹിംസിയ്ക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള ശപിപ്പോൻതുടങ്ങുന്ന. ആർ ഞങ്ങെള എന്നു തുടങ്ങിയ വോ-

ക്യം ശോപമോകുന്നു.

22. തളിക മറിഞ്ഞോല്, അകത്തു െവള്ളം �കറുകയും, അതില്നിന്നു നുര പുറെപ്പടുകയും-

െചയ്യുമ�ല്ലോ; അവൻ വോയില്നിന്നു നുര തുപ്പുന്ന ഒരു �രോഗിയോയിത്തീരെട്ട.

23. മുെമ്പോരിയ്ക്കല്,തപസ്സുക്ഷയിയ്ക്കുെമന്നുകരുതിശപിയ്ക്കല്നിർത്തി െമൌനംപൂണ്ടവിശ്വോ-

മിത്രെന വസിഷ്ഠപുത്രന്മോർ ബന്ധിച്ചുെകോണ്ടു�പോയി. അ�പ്പോൾ അവ�രോടു വിശ്വോമി-

ത്രൻ പറഞ്ഞതോണിത്: അറുതിെപ്പടുത്തുന്നവെന–നശിപ്പിയ്ക്കോൻ ശക്തനോയ വിശ്വോ-

മിത്രെന. �ശഷം വസിഷ്ഠെന ധിക്കരിയ്ക്കലോണ്: ഞോൻ വിദ്വോൻ, വസിഷ്ഠൻ മൂഡൻ;

ഞോൻ കുതിര, വസിഷ്ഠൻ കഴുത. എ�ന്നോടു മത്സരിപ്പോൻഅർഹനല്ല, അവൻ.

24. അകലുക�യെചയ്യൂ–സജജനസംസർഗ്ഗത്തിന്നർഹതയില്ലോത്തവരോണ്, വസിഷ്ഠനും

കൂട്ടരും.



178 ഋ�ഗ്വദം [അ. 3: അ. 3]

സൂക്തം 54.

വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

യജ്ഞത്തില് ജനിച്ച സ്തൂത്യനോയ മഹോന്നോയി ഈ സുഖകരമോയ �സ്തോത്രം

പലവുരു ഉച്ചരിച്ചു�പോരുന്നു;ആഅഗ്നി അടക്കോൻ �പോന്ന �തജസ്സു പൂണ്ടുനമ്മുെട

�സ്തോത്രം �കൾക്കെട്ട–സദോ ദിവ്യ�തജ�സ്സോ�ട �കൾക്കെട്ട! (1)
മഹതിയോയ �ദ്യോവിെനക്കുറിച്ചും, മഹതിയോയ ഭൂവിെനക്കുറിച്ചും അറിവുള്ള

തോങ്കൾ �സ്തോത്രം ചമയ്ക്കുക: എെ� മനസ്സു െകോതിച്ചുനടക്കുകയോണ്. മനുഷ്യെ�

യോഗങ്ങളില് ഇവെര സ്തുതിച്ചോല്, പൂജ�നച്ഛുക്കളോയ �ദവന്മോർ ഒപ്പം ഇമ്പെപ്പടുമ-

�ല്ലോ! (2)
ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, നിങ്ങളുെട കനിവു യഥോർത്ഥമോകെട്ട; നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ-

ക്കു വലിയ അഭ്യുദയം വരുത്തണം: അ�ഗ്ന, ഇതോ, വോനൂഴികൾക്കു നമസ്കോരം–

ഞോൻഅന്നംെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുന്നു; രത്നം യോചിയ്ക്കുന്നു! (3)
സത്യവതികളോയ ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, പ�ണ്ടെത്ത സൂനൃതഭോഷികൾ നിങ്ങ-

ളില്നിന്ന്ഇഷ്ടം �നടിയ�ല്ലോ; പൃഥിവി, ഇ�ന്നെത്തആളുകളും ശൂരർക്കു �നട്ടമുണ്ടോ-

ക്കുന്നയുദ്ധത്തില് നിങ്ങെളഅറിഞ്ഞുവന്ദിയ്ക്കന്നു! (4)
ആർ �ന�ര അറിയും, ഇതില് ആർ പറഞ്ഞുതരും? ഏതോണ്, �ദവന്മോരി-

ല് െചല്ലോൻ �നർവഴി? ഇവരുെട കീ�ഴ്പോട്ടു �നോക്കുന്നസ്ഥോനങ്ങൾ കോണുന്നുണ്ട്;

എന്നോല്, ദുർ�ജ്ഞയങ്ങളകോയ ഉത്തമ കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ടു െചല്ലോവുന്നവ എവ-

യോയിരിയ്ക്കും? (5)
അന്തരിക്ഷത്തില്ആഹ്ലോദിയ്ക്കുന്നഇവരിരുവെര മനുഷ്യദ്രഷ്ടോവോയ കവി �നോ-

ക്കി�പ്പോരുന്നു: ഒ�ര കർമ്മംെകോണ്ട്ഉള്ളിണങ്ങിയ ഇവർ പക്ഷിക്കൂെടന്ന�പോെല

പല തരത്തിലുള്ളസ്ഥോനം നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (6)
ഉള്ളിണങ്ങിയവരും �വർെപട്ടവരും അറുതിയില്ലോത്തവരുമോയ ഇവർ അന-

ശ്വരപദത്തില് ഉണർ�വോ�ടസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു: സ�ഹോദരിമോരോണ്,ഈ തരുണി-

കൾ; അതിനോല് ഇരട്ട�പ്പരുകൾെകോണ്ടു വ്യവഹരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (7)
ഇവർ ഭൂതജോതെത്തെയല്ലോം �വർതിരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; �ദവന്മോെരയും മഹത്തുക്ക-

െളയും തളർച്ച കൂടോെത വഹിയ്ക്കുന്നു. ജംഗമവും സ്ഥോവരയുമോയ ജഗത്തു് ഒന്നില്

വർത്തിയ്ക്കുന്നു; നടക്കുന്നതും ചിറകുള്ളതും നോനോരൂപമോയി നടുവില് വർത്തിയ്ക്കുന്നു.

(8)
പോലിയ്ക്കുന്ന മഹതിയോയ മോതോവും ഞങ്ങളും തമ്മില് പ�ണ്ടയുള്ളസനോതന-

മോയ ആ ചോർച്ചെയ ഞോനി�പ്പോൾ സ്മരിയ്ക്കുന്നു. ഈ �ദ്യോവിെ� മധ്യത്തില് വി-

വിക്തമോയ വിശോലമോർഗ്ഗത്തില�ത്ര, സ്തുതിയ്ക്കുന്ന �ദവന്മോർ സ്വവോഹനങ്ങ�ളോ�ട

പോർപ്പുറപ്പിച്ചത് ! (9)
ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള,ഈ �സ്തോത്രം ഞോൻ െചോല്ലുന്നു: മൃദുവോയ വയറും അഗ്നി-

യോകുന്ന നോവുമോയി തു�ലോം വിളങ്ങുന്ന യുവോക്കളും കവികളും കർമ്മിഷ്ഠരുമോയ മി-

ത്രവരുണോദി�ദവന്മോർ �കട്ടരുളെട്ട! (10)
സ്വർണ്ണപോണിയും �ശോഭനജിഹ്വനുമോയ സവിതോവു യോഗത്തില് മൂന്നുരു വോ-

നത്തുനിന്നു വന്നണയുന്നു: സവിതോ�വ, അവിടുന്നു �സ്തോതോക്കളുെട �സ്തോത്രം ശ്ര-

വിയ്ക്കുക; എന്നിട്ടു ഞങ്ങൾക്കുസർവഫലവും കിട്ടിയ്ക്കുക! (11)
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നന്നോയി സൃഷ്ടിച്ചവനും �ശോഭനഹസ്തനും ധനവോനും സത്യസങ്കല്പനുമോയ �ദ-

വൻ ത്വഷ്ടോവ്അെതോെക്ക രക്ഷയ്ക്കോയി ഞങ്ങൾക്കു തരെട്ട! ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ പൂ-

ഷോ�വോടുകൂടി ഇമ്പെപ്പടുത്തുവിൻ: അമ്മിക്കുഴ െപോക്കി, യോഗം തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു!

(12)
മിന്നെല്ക്കോത്ത �ത�രോടും ചുരിക�യോടുംകൂടി വിളങ്ങുന്നവരും, െകോല്ലുന്നവരും,

ജ�ലോല്പോദകരും, സഞ്ചോരശീലരും, യജ്ഞോർഹരുമോയ മരുത്തുക്കളും സരസ്വ-

തിയും �കൾക്കുവിൻ; സത്വരം വീരസ�മതമോയ ധനം തന്നരുളുവിൻ! (13)
ധനകോരികൾ�പോലിരിയ്ക്കുന്ന �സ്തോമങ്ങളും ശസ്ത്രങ്ങളും യജ്ഞത്തില് ബഹു-

കർമ്മോവോയ വിഷ്ണുവിങ്കല് െചന്നണയെട്ട: അ�ദ്ദഹത്തിെ� തൃക്കോല്െവപ്പു വമ്പി-

ച്ചതോണ�ല്ലോ; തെ� െചോല്ക്കീഴിലോണ്, ജനിപ്പിയ്ക്കുന്ന യുവതികളോയ ദിക്കുകെളല്ലോം!

(14)
എല്ലോവീര്യങ്ങളും വന്നിണങ്ങുന്നഇന്ദ്രൻമഹിമോവുെകോണ്ടുവോനൂഴികൾ രണ്ടി-

െനയുംനിറച്ചു; പുരന്ദരനുംവൃത്രഹന്തോവുംധർഷക�സനോന്വിതനുമോയനിന്തിരുവടി

ഞങ്ങൾക്കുവളെരപ്പശുക്കെളസംഭരിച്ചുതന്നോലും! (15)
നോസത്യ�ര, ബന്ധുക്ക�ളോടു �ചോദിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളിരുവരും എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കു-

മോറോകണം. അശ്വികളുെട �ചർച്ച എത്ര കമനീയം! ധനങ്ങളില്െവച്ചു മികച്ച

ധനംഞങ്ങൾക്കുതരുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ; തിരസ്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലോത്തനിങ്ങൾ

ഹവിർദ്ദോതോവിെന സല്ക്കർമ്മംെകോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കണം! (16)
കവിക�ള, നിങ്ങളുെട ആ കനത്ത കർമ്മം കമനീയംതെന്ന: നിങ്ങെളല്ലോ-

വരും ഇന്ദ്ര�ലോകത്തു �ദവന്മോരോയ�ല്ലോ! പുരുഹൂത, പ്രിയെപ്പട്ട ഋഭുക്കൾക്ക് ഒരു

സഖോവോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്. നിങ്ങൾഈസ്തുതിെയ ഞങ്ങൾക്കു ധനം കിട്ടോൻ സ്വീ-

കരിച്ചോലും! (17)
സൂര്യൻ, അദിതി, യജ്ഞോർഹർ, അനപോയകർമ്മോവോയ വരുണൻഎന്നിവ-

ർ ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കെട്ട: നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട വഴിയില് നിന്ന്അധഃപതനങ്ങെള

നീക്കിയോലും; ഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തില്സന്തതിയും പശുക്കളുമുണ്ടോകെട്ട! (18)
വളെരയോളുകളോല്അയയ്ക്കെപ്പടുന്ന �ദവദൂതൻ,ഞങ്ങൾഅനപരോധരോെണ-

ന്ന് എല്ലോടത്തുംഅരുളിെചയ്യെട്ട! ഭൂവും �ദ്യോവും ജലവും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങൾനി-

റഞ്ഞഅത്തരിക്ഷവുംഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രം �കൾക്കെട്ട! (19)
നിലയിളകോത്ത വൃഷോക്കളോയ പർവതങ്ങൾ ഹവിസ്സിനോല് മത്തുപിടിച്ചു

ഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രം �കൾക്കെട്ട; പുത്രോന്വിതയോയ അദിതിയും ഞങ്ങളുെട �സ്തോ-

ത്രം �കൾക്കെട്ട; മരുത്തുക്കൾഞങ്ങൾക്കു മംഗളകരമോയ സുഖം തരെട്ട! (20)
ഞങ്ങളുെട മോർഗ്ഗം സദോ സുഗമവും അന്നയുക്തവുമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട; �ദവന്മോ-

�ര, നിങ്ങൾ സസ്യങ്ങെള മധുരജലംെകോണ്ടു നനയ്ക്കുവിൻ; അ�ഗ്ന, എെ� ധനം

നശിയ്ക്കോതിരിയ്ക്കോൻ സഹോയിയ്ക്കുക; ഞോൻ സമ്പത്തിെ�യും വളെര അന്നത്തിെ�-

യുംസ്ഥോനത്ത് എത്തി�ച്ചരുമോറോകണം! (21)
അ�ഗ്ന,അങ്ങ്ഹവിസ്സോസ്വദിയ്ക്കുക;അന്നംകോട്ടിത്തരിക–ഭക്ഷ്യങ്ങെളഞങ്ങ-

ളുെട മുമ്പിെലത്തിയ്ക്കുക; യുദ്ധങ്ങളില്ആശത്രുക്കെളെയല്ലോം ജയിയ്ക്കുക; മനംെതളി-

ഞ്ഞു,ഞങ്ങളുെട എല്ലോദ്ദിവസങ്ങെളയും �ശോഭിപ്പിയ്ക്കുക! (22)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. അഗ്നിെയപ്പറ്റി: അടക്കോൻ �പോന്ന–ശത്രുദമനസമർത്ഥമോയ.

2. �സ്തോതോവി�നോട്: െകോതിച്ചു–സർവ�ഭോഗങ്ങെളയുംഇച്ഛിച്ചു. ഇവെര–ദ്യോവോപൃഥിവികെള.
പൂജ�നച്ഛുക്കൾ–നമ്മുെട പൂജ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവർ.

3. രത്നം–�ശ്രഷ്ഠധനം.
4. സൂനൃതഭോഷികൾ–ഋഷിമോർ.
5. കീ�ഴ്പോട്ടു�നോക്കുന്നസ്ഥോനങ്ങൾ–നക്ഷത്രങ്ങൾ.

6. ഇവരിരുവെര–ദ്യോവോപൃഥിവികെള. കവി–സൂര്യൻ. ഒ�രകർമ്മം–അ�ന്യോന്യപ്രീണനം.
7. �വർെപട്ടവർ–തമ്മിലകന്നുനില്ക്കുന്നവർ. അനശ്വരപദത്തില്–അന്തരിക്ഷത്തില്.

ഇരട്ട�പ്പരുകൾ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ മുതലോയ �പരുകൾ.

8. ഒന്നില്–പൃഥിവിയില്. നടുവില്–അന്തരിക്ഷത്തില്.

9. മോതോവ്–�ദ്യോവ്. സ്തുതിയ്ക്കുന്ന–�ദ്യോവിെന.
11. സ്വർണ്ണപോണി–സവിതോവിെ� ൈകപ്പടങ്ങൾ ഒരിയ്ക്കല് മുറിഞ്ഞു �പോെയന്നും, അവ

അധര്യുക്കൾ സ്വർണ്ണംെകോണ്ടുണ്ടോക്കി പിടിപ്പിച്ചു എന്നും ഒരു കഥയുണ്ട്; ഞങ്ങൾക്കു

തരോൻസ്വർണ്ണം കയ്യില് െവച്ചവൻഎന്നുമോകോം.

12. അെതോെക്ക–ഞങ്ങൾഅ�പക്ഷിച്ചെതല്ലോം. ഇമ്പെപ്പടുത്തുവിൻ–ധനം തന്നുഞങ്ങ-

െളആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.

13. െകോല്ലുന്നവർ–ൈവരികെള. വീരസ�മതം–പുത്രസഹിതം.
14. ധനകോരികൾ�പോലിരിയ്ക്കുന്ന–ധനമുണ്ടോക്കിത്തരുന്ന,ജനിപ്പിയ്ക്കുന്ന–സർവജനയിത്രികളോയ.

15. പുരന്ദരനും എന്നുതുടങ്ങുന്നവോക്യം പ്രത്യക്ഷം:

16. ബന്ധുക്ക�ളോടു �ചോദിയ്ക്കുന്ന–ഹവിഷ്പ്രദോനത്തോല് ബന്ധുക്കളോയിത്തീർന്ന ഞങ്ങ�ളോ-

ട്, ‘എന്തു �വണം?’ എന്നു �ചോദിയ്ക്കുന്ന. തിരസ്കരിയ്ക്കുെപ്പട്ടിട്ടില്ലോത്ത–ആരും തള്ളിയിട്ടി-

ല്ലോത്ത, എല്ലോവരും മോനിച്ച.

17. കവികൾ–�ദവന്മോർ.
18. യജ്ഞോർഹർ–�ദവന്മോർ. രണ്ടും മൂന്നും വോക്യം പ്രത്യക്ഷം; അധഃപതനങ്ങൾ–

തല്കോരണങ്ങളോയ കർമ്മങ്ങൾ.

19. വളെരയോളുകളോല്–വളെര യജമോനന്മോരോല്.
20. പർവതങ്ങൾ–ഗ്രോവോഭിമോനി�ദവകൾ.
22. ആ–ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്ന. �ശോഭിപ്പിയ്ക്കുക–കർമ്മ�യോഗ്യങ്ങളോക്കുകഎന്നർത്ഥം.
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പ്രജോപതി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

മുൻവന്ന ഉഷസ്സു പുലർന്നോല്, ഉദകപദത്തില്അക്ഷയമോയ �ജ്യോതിസ്സുദിയ്ക്കു-

ന്നു. അ�തോ�ട യജമോനൻ കർമ്മങ്ങെള �ദവന്മോരിെലത്തിയ്ക്കും. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ

പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (1)
അ�ഗ്ന,ഈസമയത്തു�ഭവന്മോ�രോ,അവരില്െച്ചന്നു�ചർന്നപൂർവപിതോക്ക-

ന്മോ�രോ ഞങ്ങെള െതല്ലും ഉപദ്രവിയ്ക്കുരുത്: രണ്ടു പുരോതനസ്ഥോനങ്ങളുെട ഇടയില്

സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കുകയോയി. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റപ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (2)
എെ� വളെര അഭിലോഷങ്ങൾ നോനോപ്രകോ�രണ നടക്കുകയോണ്; കർമ്മ-

ത്തിന്നോയി ഞോൻ പുരോതന�സ്തോത്രങ്ങെള ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കന്നു. അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചു-

കഴിഞ്ഞോല്, ഞങ്ങൾസത്യ�മ പറയൂ. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന!

(3)
വളെരയിടങ്ങളില് വോഴിയ്ക്കെപ്പട്ട സർവസോധോരണനോയ രോജോവു �വദികളി-

ല് പള്ളിെകോള്ളുന്നു; വനങ്ങളില് �വർതിരിഞ്ഞുവർത്തിയ്ക്കുന്നു. അമ്മമോരിരുവരില്

ഒരുവൾ കുഞ്ഞിെന �പോററുന്നു; മറ്റവൾ എടുക്കുന്നു. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം

വലുതുതെന്ന! (4)
പഴയവെയവിട്ടുപുതിയവ�യോടിണങ്ങുന്നവൻഅ�പ്പോൾപ്പിറന്നതരുണികളി-

ല്കടന്നുകൂടുന്നു;അവർ ‘ആരുമില്ലോെത’ ഗർഭം ധരിച്ചുപ്രസവിയ്ക്കുന്നു. �ദവന്മോരുെട

ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (5)
രണ്ടമ്മമോരുെട ഒറ്റമകൻ പടിഞ്ഞോറു പള്ളിെകോള്ളുന്നു; പിെന്ന, തടവില്ലോെത

നടക്കുന്നു; മിത്രെ�യും വരുണനെ�യും പണിയോണിത്. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബ-

ല്യം വലുതുതെന്ന! (6)
ഇരു�ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച, യജ്ഞങ്ങളില് �ഹോതോവോയ സമ്രോട്ട് മുകളില്

സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു; മൂലഭൂതനോയി ഭൂമിയില് �മവുന്നു. രമ്യവചനന്മോർ രമ്യങ്ങൾ പോടുന്നു.

�ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (7)
െപോരുതുന്നശുരെനഎന്ന�പോെല, സമീപത്തിരിയ്ക്കുന്നഅഗ്നിെയ �നരിടുന്ന-

വെരല്ലോം പിന്മോറുന്നതു കോണോം. ആ വിദിതൻ െവള്ളത്തിെ� ഉള്ളില് െകടോെത

സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (8)
ആ നരച്ച ദൂതനോയ മഹോൻ ഓഷധികളില് വ്യോപിച്ചുവോഴുന്നു; സൂര്യ�നോെടോ-

പ്പം നടുവില് നടക്കുന്നു; നോനോരൂപങ്ങൾ പൂണ്ടു നെമ്മ തൃക്കണ്പോർക്കുന്നു. �ദവ-

ന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (9)
വ്യോപിയോയി, പോലകനോയി, പ്രിയെപ്പട്ട അക്ഷയ�തജസ്സുകൾ പൂണ്ടവനോയ

അഗ്നിപരമപദെത്തപോലിച്ചു�പോരുന്നു;അവിെടയ്ക്കറിയോം, ഉലെകോെക്ക. �ദവന്മോ-

രുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (10)
ഇണയോയ ഇരുവർ നോനോരൂപങ്ങൾ ധരിയ്ക്കുന്നു: കറുത്തവളും െവളുത്തവളു-

മോയ സ�ഹോദരിമോരോണവർ; ഒന്നു വിളങ്ങുന്നു; മറ്റതു കറുത്തതോണ്. �ദവന്മോരുെട

ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (11)
അമ്മയും മകളുമോയി രണ്ടു കറവൈപ്പക്കൾ തമ്മില്�ച്ചർന്നു പോല് കുടിപ്പിയ്ക്കു-

ന്നുണ്ട�ല്ലോ; അവെരഞോൻയോഗശോലയ്ക്കുള്ളിലിരുന്നുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ

പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (12)
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ഒരുപയ്യ് മറ്റതിെ�കുട്ടിെയനക്കിനിലവിളിയ്ക്കുന്നു;അവളുെടഅകിട്ടില്വരണ്ട

ഭൂമി െവള്ളം തളിയ്ക്കുന്നുആപൃഥിവിെയ സൂര്യൻ ജലംെകോണ്ടു കഴുകുന്നു. �ദവന്മോരു-

െട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതു തെന്ന! (13)
വിവിധരൂപങ്ങളുടുത്തഭൂമി ഉയർന്നുനിന്ന്, ഒന്നരവയസ്സുെചന്നകുട്ടിെയ നക്കു-

ന്നു;ആസത്യഭൂതെ�ഇരിപ്പിടെത്തഅറിയുന്നഞോൻപരിചരിയ്ക്കുന്നു. �ദവന്മോരുെട

ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (14)
ദർശനീയങ്ങളോയ രോപകലുകൾ ആകോശമധ്യത്തില് െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു:

അവയില് ഒന്നു നിഗൂഢമോണു്; മറ്റതു പ്രകടവും. അവ രണ്ടിെ�യും �ചർച്ച സർ-

വരിലും വ്യോപിയ്ക്കുന്നു. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (15)
കറക്കെപ്പടോെത കുട്ടിയില്ലോെത കിടക്കുന്ന, പോല് ചുരത്തുന്ന, അതിനൂതനക-

ളോയ, യുവതികളോയ �ധനുക്കൾ പോല് തരുമോറോകെട്ട. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബ-

ല്യം വലുതുതെന്ന! (16)
യോെതോരു വൃഷഭൻ ഒ�രടത്തു മുക്രയിടുകയും മെറ്റോ�രടത്തു �രതെസ്സോഴുക്കുക-

യും െചയ്യുന്നു�വോ;അ�ദ്ദഹംതട്ടിനീക്കുന്നവനോകുന്നു,അ�ദ്ദഹം ഭഗനോകുന്നു,അ�ദ്ദ-

ഹം രോജോവോകുന്നു. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (17)
ആളുക�ള, വീരെ� �ശോഭനോശ്വങ്ങെള നോം ശീഘ്രം വർണ്ണിയ്ക്കുക. ഇതു �ദവ-

കൾക്കറിയോം: അവ ആെറണ്ണം അഞ്ചഞ്ചോയി പൂട്ടെപ്പട്ട്അ�ദ്ദഹെത്ത വഹിയ്ക്കുന്നു.

�ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (18)
സവിതോവോയ, വിശ്വരൂപനോയ, �ദവൻ ത്വഷ്ടോവു പലതരത്തില് പ്രജകെള

ഉല്പ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു, �പോററുന്നു;ഈ ഭുവനങ്ങെളോെക്കഅ�ദ്ദഹത്തിെ�യോണ്. �ദ-

വന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതു തെന്ന! (19)
ആഹോരം നല്കുന്ന സമ്മിളിതകളോയ രണ്ടു മഹതികെള ഇന്ദ്രൻ കുടുംബിനിക-

ളോക്കി; അവർെക്കങ്ങുമുണ്ട്, ഇ�ദ്ദഹത്തിെ� ധനം. ആ വീരൻ സമ്പത്തു കീഴടക്കു-

െമന്നോണ�ല്ലോ, �കൾവി. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (20)
വിശ്വകർത്തോവോയ നമ്മുെട തമ്പുരോൻഈ ഭൂമിയുെടയും അന്തരിക്ഷത്തിെ�-

യുംഅടുക്കല്ഒരുഹിതകോരിയോയ �സ്നഹിതൻ�പോെലവോണരുളുന്നു; തെ�അര-

മനയില്, മുന്നോളികളോയ വീരന്മോരുമുണ്ട്. �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുത-

െന്ന! (21)
ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നോണ്, സസ്യങ്ങെളവളർത്തുന്നതും, െവള്ളംവീഴ്ത്തുന്നതും;അങ്ങ-

യ്ക്കോയി ഭൂമി ധനം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെട സഖോക്കളോയി സമ്പത്തു �ന-

�ടണ�മ! �ദവന്മോരുെട ഉറ്റ പ്രോബല്യം വലുതുതെന്ന! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. മുൻ–സൂ�ര്യോദയത്തിനുമുമ്പ്. ഉദകപദം=ജലങ്ങളുെട ഇരിപ്പിടം, സമുദ്രം; അെല്ലങ്കില്

ആകോശം. �ജ്യോതിസ്സ്–സൂര്യൻ.

2. രണ്ടു പുരോതനസ്ഥോനങ്ങൾ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.

3. ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്നു–പോടുന്നു എന്നു സോരം. സത്യ�മ പറയൂ–അസത്യം പറഞ്ഞോല്

യജ്ഞത്തിന്നു �ദോഷം പറ്റും.
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4. സർവസോധോരണൻ–എല്ലോവരുെടയുമോണ�ല്ലോ, അഗ്നി. രോജോവ്–അഗ്നി. വനങ്ങൾ
–മരങ്ങൾ, അരണികൾ. അമ്മമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ഒരുവൾ–�ദ്യോവ്. മറ്റവൾ–

പൃഥിവി.

5. സസ്യങ്ങളില് വ്യോപരിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിെയപ്പററി: പഴയവയും മറ്റും ഓഷധികൾതെന്ന.

‘ആരുമില്ലോെത’–ഭർത്തോവില്ലോെത. പ്രസവിയ്ക്കുന്നു–പുഷ്പഫലോദികെള ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

6. രണ്ടമ്മമോരുെട (ദ്യോവോപൃഥിവികളുെട) ഒറ്റ മകൻ (സൂര്യൻ) പടിഞ്ഞോറു പള്ളിെകോള്ളു-

ന്നു–അസ്തമയത്തില്. പിെന്ന–ഉദയത്തില്.

7. സമ്രോട്ട്–അഗ്നി. മുകളില്സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു–സൂര്യരൂ�പണ. മൂലഭൂതൻ–എല്ലോക്കർമ്മങ്ങളുെടയും.
രമ്യവചനന്മോർ–�സ്തോതോക്കൾ. രമ്യങ്ങൾ–രമണീയ�സ്തോത്രങ്ങൾ.

8. െകടോെത–ൈവദ്യതോഗ്നിയോയി.
9. നരച്ച–പ്രോയ�മറിയ. നടുവില്–വോനൂഴിമധ്യത്തില്.

10. പരമപദം=ഉത്തമസ്ഥോനം, അന്തരിക്ഷം.

11. ഇണയോയ ഇരുവർ–പകലും രോത്രിയും. നോനോരൂപങ്ങൾ–െവളുപ്പും കറുപ്പും മറ്റും.

ഒന്നു–പകല്. മറ്റതു–രോത്രി.

12. അമ്മ–ഭൂവ്. മകൾ–�ദ്യോവ്. പോല് കുടിപ്പിയ്ക്കുന്നു–ഭൂവ്ആഹുതിയോകുന്ന രസം �ദ്യോ-

വിെനയും, �ദ്യോവു വൃഷ്ടിയോകുന്ന രസം ഭൂവിെനയും കുടിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

13. ഒരു പയ്യ്–�ദ്യോവ്. മറ്റതിെ� കുട്ടിെയ–ഭൂവിെ� കുട്ടിയോയ അഗ്നിെയ. നക്കി–

ജലധോരയോകുന്ന നോവുെകോണ്ട്. നിലവിളിയ്ക്കുന്നു–ഉമ്പയിടുന്നു, ഇടിെവട്ടുന്നു. അവളു-

െട അകിട്ടില്–�ദ്യോവോകുന്ന പയ്യിെ� അകിട്ടില്, �മഘത്തില്. െവള്ളം തളിയ്ക്കുന്നു–

നീരോവി �ചർക്കുന്നു.

14. വിവിധരുപങ്ങളുടുത്ത–സ്ഥോവരജംഗമരൂപങ്ങെളധരിച്ച. ഉയർന്നുനിന്ന്–യജ്ഞ�വദിയോയിച്ചമഞ്ഞ്.

ഒന്നരവയസ്സുെചന്നകുട്ടിെയ–അത്ര�പോന്നസൂര്യെന. ആസത്യഭൂതൻ–സൂര്യൻ. പരി-

ചരിയ്ക്കുന്നു–സൂര്യന്നുഹവിസ്സുകൾഅർപ്പിയ്ക്കുന്നു.

15. ഒന്നു–രോത്രി. മറ്റതു–പകല്.
16. �ധനുക്കൾ–ദിക്കുക്കൾക്കു�ധനുത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുയോണ്. പോല്–വർഷജലം; മഴ ശരി-

യ്ക്കുണ്ടോക�ട്ട എന്നുതോല്പര്യം.

17. വൃഷഭൻ–വൃഷോവ്; കോളെയന്നും. ഒ�രടത്തു–ചില ദിക്കുകളില്. മുക്രയിടല്

–ഇടിെവട്ടുക. മെററോ�രടത്തു–മറ്റുദിക്കുകളില്. �രതസ്സ്–വർഷജലം. കോള

ഒരു ൈപക്കൂട്ടത്തില് മുക്രയിടും; മറ്റു ൈപക്കളില് �രതെസ്സോഴുക്കും. അ�ദ്ദഹം–

പർജ്ജന്യരൂപനോയ ഇന്ദ്രൻ. തട്ടിനീക്കുന്നവൻ–ശത്രുക്കെള. ഭഗൻ–ഭജനീയൻ. രോ-

ജോവ്കർമ്മോനുരൂപമോയ ഫലം നല്കുന്നഅരചൻ.

18. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: വീരൻ–ഇന്ദ്രൻ. ഇതു–ഇന്ദോശ്വങ്ങളെട �ശോഭനത്വം. ആറ്ഋതുക്ക-
ള�ത്രഇന്ദ്രോശ്വങ്ങൾ;അവഅഞ്ചോയതു, �ഹമന്ത–ശിശിരങ്ങെള ഒന്നോക്കിയതിനോലോ-

കുന്നു. അ�ദ്ദഹെത്ത–കോലസ്വരൂപനോയ ഇന്ദ്രെന.

20. രണ്ടു മഹതികൾ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. കുടുംബിനികൾ–പ്രജോപശ്വോദിയോയ കുടുംബ-

�ത്തോടുകൂടിയവർ. സമ്പത്തു–ശത്രുക്കളുെട.

21. തമ്പുരോൻ–ഇന്ദ്രൻ. വീരന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ

മൂന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 56.

വിശ്വോമിത്ര�നോ പ്രജോപതി�യോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

(�കക)

�ദവകളുെടയുറ�പ്പറുമോ മുൻകർമ്മെത്ത

�നോവിപ്പതില്ലോ, മോയോവിക�ളോ, ധീരന്മോ�രോ,

സപ്രജകളോം കനിവുറ്റ വോനൂഴിക�ളോ;

സ്വല്പവും കുനിയിയ്ക്കുന്നില്ലു,യർമലകെള! (1)

സ്ഥോവരെമോന്നുണ്ടോറു ഭോരെത്ത വഹിയ്ക്കുന്നു;

െചല്വു, രശ്മികെളോരു �നരുറ്റ കിഴവങ്കല്.

നില്പുണ്ടു, മീ�ത മീ�ത മൂന്നു നിത്യമോം �ലോകം;

വിസ്പഷ്ട,മതിെലോന്നു; രെണ്ടണ്ണം മറവിലോം; (2)

മൂന്നു മോറിടവും മൂന്നകിടും മുദ്ധർമ്മവും

�ചർെന്നോരുസുവർഷിയോം െപരിയ നോനോരൂപി

ഏറിയ കിടോങ്ങ�ളോെടോത്തു വന്നണയുന്നു;

ഭൂരിമോതരില് വീര്യം തൂകന്നു, വൃഷോവവൻ; (3)

അവർതൻ ചോ�ര വോഴ്വൂ, സശ്രദ്ധം ജനിതോവോയ്.

ഇവനോദിത്യരുെട നല്ല �പർ െചോല്ലീടു�ന്നൻ!

അവന്നോയ്രമിയ്ക്കുന്നു, െവ�വ്വെറ നടെകോള്ളു-

മമൃത�ദവികളു,മഥൈകെവടിയുന്നു! (4)

മൂന്നുലകുകൾ, നിങ്ങളോർക�ള; സുരർ വോഴ്വൂ,

മൂന്നിലും; മൂന്നിൻ കർത്തോവധ്വ�ര െപരുമോളോം;

മൂന്നു �ദവിമോർ പയസ്വിനിമോർ സം�സവ്യമോർ

മൂന്നുരു വെന്നത്തുന്നൂ, നോൾ�തോറും ക്രതുക്കളില്! (5)

വിണ്ണില്നിന്നിെങ്ങത്തി നീ നല്ക, മൂന്നുരു നിത്യം

സ്വർണ്ണങ്ങൾസവിതോ�വ, �സവ്യനോമവിതോ�വ-

നോളില് മൂന്നുരുഞങ്ങൾ�ക്കകുക, മുസ്സമ്പത്തും

പോ�ലോലുമിനെത്തയും; ധിഷ�ണ, നല്ക, ധനം! (6)

നോളില് മൂന്നുരു നല്കുമോറോക, സവിതോവോ;

ശ്രീലഹസ്തരോം മിത്രോവരുണരോജോക്കളും

അന്തരിക്ഷവുമിടംെപട്ട വോനൂഴികളു-

മർത്ഥിപ്പൂ, സവിതോവിൻപക്കല്നിന്നർത്ഥങ്ങെള! (7)

മൂന്നിടമക്ഷയ്യമോയ്�ശ്രഷ്ഠമോയ്വിളങ്ങുന്നു:

മൂന്നു�പരങ്ങുദ്ഭോസിയ്ക്കുന്നു, കോലത്തിൻ പുത്രർ;

സത്യസംയുതർ, ശീഘ്രഗോമിക,ളദമ്യോഭ-

ര�ദ്ദവരഹസ്സില് മൂന്നുരു �ചരുക, യ�ജ്ഞ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. �നോവിപ്പതില്ലോ–തള്ളുന്നില്ല; മോനിയ്ക്കുന്ന�ത ഉള്ളു. മോയോവികൾ–അസുരന്മോർ. ധീര-
ന്മോർ–വിദ്വോന്മോർ. ദ്യോവോപൃഥിവികളില് �ദവ–മനുഷ്യെര നിവസിപ്പിച്ചതും, മലകെള

ഉയർത്തിനിർത്തിയതും മറ്റും �ദവന്മോരോണ്. അവരുെട ആ കർമ്മങ്ങെള ആരും മറി-

ച്ചോക്കുകയില്ല.

2. സ്ഥോവരെമോന്ന്–ഒരു സംവത്സരം. ആറു ഭോരം–ഷഡൃതുക്കൾ. കിഴവൻ–ആദിത്യൻ.

അതിെലോന്നു ഭൂമി. വിസ്പഷ്ടമോകുന്നു–കോണോം. രെണ്ടണ്ണം–�ദ്യോവും അന്തരിക്ഷവും.

മറവിലോം–കോണെപ്പടില്ല.

3. മൂന്നു മോറിടം–ഗ്രീഷ്മ–വർഷോ–�ഹമന്തങ്ങൾ. മൂന്നകിട്–വസന്തം, ശരത്ത്, ശിശി-

രം. മുദ്ധർമ്മം–ഉഷ്ണം, വർഷം, ശീതം. ഏറിയ കിടോങ്ങൾ–െനല്ലും മറ്റുമോകുന്ന വളെര

സന്തോനങ്ങൾ. ഭൂരിമോതർ=വളെര സ്ത്രീകൾ–ഓഷധികൾ. വീര്യം–ജലം. വൃഷോവ്–

�സചനസമർത്ഥൻ. അവൻ–മുൻഋക്കില് പ്രതിപോദിതനോയ സംവത്സരോഭിമോനി�ദ-

വൻ.

4. അവർ–ഓഷധികളോകുന്ന സ്ത്രീകൾ. ജനിതോവോയ്–പുഷ്പഫലോദ്യുല്പോദകനോയി.

ആദിത്യർ–പന്തിരണ്ടുമോസങ്ങൾ. അവൻ–സംവത്സരോഭിമോനി�ദവൻ. അമൃത�ദ-

വികൾ–തണ്ണീരുകൾ. രമിയ്ക്കുന്നു–വർഷിച്ചുെകോണ്ടു നോലുമോസം വിഹരിയ്ക്കുന്നു. അഥ

(പിെന്ന) എട്ടുമോസം ൈകെവടിയുന്നു.

5. ആർകൾ=നദികൾ, ജലങ്ങൾ. മൂന്നിലും–ഓ�രോ �ലോകവും മുമ്മൂന്ന�ത്ര; അ�പ്പോൾ,
സ്വർഗ്ഗത്തിെ� മൂന്നുലകും സുരവോസസ്ഥോനമോകുമ�ല്ലോ. മൂന്നിൻ കർത്തോവ്–

ത്രി�ലോകസ്രഷ്ടോവോയസംവത്സരം,അഥവോസൂര്യൻ. മൂന്നു�ദവിമോർ–ഇള,സരസ്വതി,

ഭോരതി. പയസ്വിനിമോർ=ജലവതികൾ. മൂന്നുരു–പ്രോതർമ്മധ്യോനസോയംസവനങ്ങൾക്ക്.

8. അവിതോവ്=രക്ഷിതോവ്. മുസ്സമ്പത്ത്–മോടുകളും, സ്വർണ്ണങ്ങളും, രത്നങ്ങളും. പോ�ലോലു-

മിനം–�ഗോവൃന്ദം. ധിഷണ–മോധ്യമികവോക്ക്.

7. നല്കുമോറോക–ഞങ്ങൾക്കു ധനം. ശ്രീലഹസ്തർ–കയ്യിന്നു ‘വർക്കത്തു’ള്ളവർ. ഞങ്ങൾ

മോത്രമല്ല, മിതവരുണോദികൾ�പോലും സവിതോവിങ്കല്നിന്ന്അർത്ഥങ്ങെള (ധനങ്ങ-

െള) അർത്ഥിയ്ക്കുന്നു (യോചിയ്ക്കുന്നു).

8. അക്ഷയ്യ്യം=നശിപ്പിയ്ക്കോവുന്നതല്ലോത്തത്. മൂന്നു�പർ–അഗ്നിയും വോയുവും സൂര്യനും.

അഹസ്സില്–ഒരു ദിവസത്തില്. യ�ജ്ഞ �ചരുക–ഞങ്ങളുെട യോഗത്തില് വരുമോ-

റോകെട്ട.
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വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത. (�കക)

പിരിഞ്ഞുതോ�ന �മയുമിടയനില്ലോൈപ്പ�പോ-

ലറിയെപ്പടെട്ട,െയൻപ്രണുതി വി�വകിയോല്:

അെപ്പോ�ഴ െപരുതന്നം ചുരത്തുമിതിനുെട-

യപ്പരിചഭിനന്ദിച്ചരുൾ�വോരി,ന്ദ്രോഗ്നികൾ! (1)

ഇന്ദ്രനും, പൂഷോവി,രുസുഹസ്തവൃഷോക്കളും

നന്ദിച്ചു കറക്കുന്നൂ, വോനില്നിന്നം�ഭോദെത്ത;

ഇങ്ങിമ്പെപ്പടുമ�ല്ലോ, �ദവകെളല്ലോം; ഞോനീ

നിങ്ങൾതൻപോരില്െസ്സൌഖ്യം �നടോവൂ, വസുക്ക�ള! (2)

�നരുന്നൂ, വൃഷോവിന്നു െകല്പ,വനുെട ഗർഭ-

കോരിത്വമറിഞ്ഞോനമിയ്ക്കു�മോഷധിവർഗ്ഗം:

�നരിട്ടു െചെന്നത്തുന്നു, െകോതി�യോട�ദ്ധനുക്കൾ

പോരിച്ച വടിവുകൾ പൂണ്ടസന്തോനങ്ങളില്! (3)

ശ്രദ്ധയോ സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നൻ �ചെലഴും �ദ്യോഭൂക്കെള,-

യധ്വരത്തിങ്കല്ച്ചതകല്ലുപ�യോഗിയ്ക്കും ഞോൻ.

മിന്നിെക്കോണ്ടുയരുന്നൂ, മോനുഷകർമ്മങ്ങൾക്കോയ്

നിന്നുെട പുരുവ�രണ്യങ്ങളീ യഷ്ടവ്യങ്ങൾ! (4)

അംഭെസ്സോത്തറിവുണ്ടോക്കുന്നനി��തോം യോെതോ-

ന്നുമ്പരിെലെയ്ക്കമ്പോടുമയയ്ക്കെപ്പടുന്നി�തോ;

അന്നോക്കോലിരുത്തുകിങ്ങർച്ച്യെരെയല്ലോം രക്ഷ;-

െയ്ക്കോന്നിച്ചു കടിപ്പിയ്ക്ക, മധുവും ഭവോന�ഗ്ന! (5)

അ�ഗ്ന, നിൻ വിചിത്രമോം യോെതോന്നു വിടോെതനി-

ന്ന,ഭ്രത്തിൻ മഴ�പോ�ല �ദവ, ൈകവളർത്തു�മോ;

അത്തിരുവുളളം െവയ്ക്കുെകങ്ങളില്; വിശ്വഹിതം

ബുദ്ധിനന്മയും നല്ക, ജോത�വദ�സ്സ, വ�സോ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
1. പിരിഞ്ഞു–കൂട്ടംവിട്ട്. പ്രണുതി=സ്തുതി. വി�വകി–ഇന്ദ്രൻ, അെല്ലങ്കില് അഗ്നി. ഇടയ-

നില്ലോയ്കയോല് യ�ഥഷ്ടം �മഞ്ഞുനടക്കുന്നപയ്യിെന ഉടമസ്ഥൻകണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതു�പോ-

െല, എെ� സ്തുതിെയ ഇന്ദ്ര�നോ അഗ്നി�യോ അറിയുമോറോകെട്ട. അെപ്പോ�ഴ=ഉടനടി.

ഇതിനുെട–സ്തുതിയോകുന്നപയ്യിെ�. അപ്പരിച്–തല്ക്ഷണംഅന്നം (പോല്,ആസ്വോ-

ദ്യമോയ ഫലം) നല്കുന്ന മട്ട്; ഇതിെന ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ–മറ്റു�ദവന്മോരും–അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നു.

2. ഇരുസുഹസ്തവൃഷോക്കൾ–�ശോഭനപോണികളോയ രണ്ടു വൃഷോക്കൾ, മിത്രോവരുണന്മോ-

�രോ അശ്വിക�ളോ. അം�ഭോഭദെത്ത കറക്കുന്നു–ജലം വർഷിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങ്–ഈ

യജ്ഞ�വദിയില്. അനന്തരവോക്യം പ്രത്യക്ഷം:
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3. വൃഷോവ് (ഇന്ദ്രൻ) തങ്ങെള ഗർഭിണികളോക്കുെമന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഓഷധിൾ ആനമി-

ച്ച് (കുനിഞ്ഞ്) അ�ദ്ദഹത്തിന്നു െകല്പു (�സചനശക്തി) �നരുന്നു. �ദ്ധനുക്കൾ–

ഓഷധികളോകുന്ന ൈപക്കൾ. പോരിച്ച–വലിയ, വിവിധങ്ങളോയ. സന്തോനങ്ങൾ–

വ്രീഹിയവോദികൾ. ൈപക്കൾ കുട്ടികളുെട അടുക്കല് െകോതി�യോ�ട െചെന്നത്തുന്നതു-

�പോെല, ഓഷധികൾഫലങ്ങെള പ്രോപിയ്ക്കുന്നു.

4. ഉത്തരോർദ്ധംഅഗ്നി�യോടു പറയുന്നതോണ്: ഈയഷ്ടവ്യങ്ങൾ–പൂജനീയങ്ങളോയജ്വോ-

ലകൾ.

5. ജ്വോലെയ നോവോക്കിയിരിയ്ക്കുയോണ്. അയയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ–ഉമ്പെര (�ദവകെള) യജ്ഞ-

ത്തിെലയ്ക്കു വിളിയ്ക്കോൻ. അന്നോക്കോല്–ജ്വോലയോകുന്ന നോവുെകോണ്ടു ക്ഷണിച്ച്. അർ-

ച്ച്യർ–പൂജ്യർ, �ദവന്മോർ. രക്ഷയ്ക്ക്. ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ. മധു–കരമോയ �സോമം.

6. അങ്ങയുെട യോെതോരു തിരുവുള്ളം (പ്രസോദം) വിടോെതനിന്നു ൈകവളർത്തു�മോ–

അഭീഷ്ടഫലപ്രദോനത്തോല്ഞങ്ങെളഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തു�മോ; അഭ്രത്തിെ� മഴസസ്യ-

ങ്ങെള വളർത്തുന്നതു�പോെല. വിശ്വഹിതം–സർവജനോനുകൂലമോയ.
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വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

�ധനുവോയ ഉഷസ്സു പുരോതനന്നു നറുംപോല് ചുരത്തുന്നു; ആ ഉദോരയുെട മക-

ൻ അകത്തു നടക്കുന്നു. പിന്നീടു, െവളു�പ്പോ�ട വന്നവൻ പ്രകോശകെന വഹിയ്ക്കുന്നു;

അശ്വികെള, സ്തുതിപ്പോൻആളുകൾ ഉഷസ്സിനുമുമ്പ്ഉണർെന്നഴു�നല്ക്കുന്നു! (1)
ശരിയ്ക്കു പൂട്ടിയ സത്യരഥം നിങ്ങെള വഹിയ്ക്കുന്നു. അച്ഛനമ്മമോരുെട �നർെക്ക-

ന്ന�പോെല, യോഗങ്ങൾ െപോങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾഅസുരബുദ്ധിെയഞങ്ങളില്നിന്നക-

റ്റുവിൻ: ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്നെമോരുക്കോം; ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുവിൻ! (2)
ദസ്ര�ര, നിങ്ങൾ കുതിരകെള ശരിയ്ക്കു പൂട്ടിയ, നല്ല ചക്രങ്ങളുള്ള �തരിലൂ�ട

വന്നു, �സ്തോതോവിെ�ഈ �സ്തോത്രം �കട്ടോലും: അശ്വിക�ള, പ�ണ്ടെത്ത �മധോവി-

കൾ (ഞങ്ങളുെട) വറുതിെയപ്പററി നിങ്ങ�ളോടു, �വഗത്തില്�പ്പോകണെമന്നുപറയു-

മോറില്ല�യോ? (3)
അശ്വിക�ള, ഇതില് മനുസ്സുെവയ്ക്കി�ല്ല? കുതിരക�ളോടുകൂടിവെന്നത്തുവിൻ;

ആളുകെളല്ലോം നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു. ഇതോ, നിങ്ങൾക്കു പോല് പകർന്ന മധു

ഞങ്ങൾ, ചങ്ങോതികൾ�പോെല തരുന്നു; സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കുകയോയി! (4)
അശ്വിക�ള, വളെരയിടങ്ങെള തിരസ്ക്കരിയ്ക്കുന്നനിങ്ങൾ �ദവകളുെടസഞ്ചരണ-

മോർഗ്ഗങ്ങളിലു�ട ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും: ധനവോന്മോ�ര, ആളുകളുെട ഇടയില് നിങ്ങ-

െളക്കുറിച്ചുള്ളസ്തുതി മുഴങ്ങുന്നു. ദസ്ര�ര, ഇതോ, നിങ്ങൾക്കു മധുപോത്രങ്ങൾ! (5)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങളുെടപഴയസഖ്യം �സവനീയമോണ്, ശുഭകരമോണ്. �നതോ-

ക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ധനം ജഹ്നുവംശത്തിലിരിയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ശുഭകര-

മോയസഖ്യം വീണ്ടുമുണ്ടോക്കിഐക്യംപൂണ്ടു �വഗത്തില്നിങ്ങെള ഒപ്പം മധുെകോണ്ടു

മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോം! (6)
നല്ലത്രോണിയുള്ളയുവോക്ക�ള, നോസത്യ�ര, നന്മനല്കുന്നവ�ര,അശ്വിക�ള, നി-

ങ്ങൾ വോയുവി�നോടും നിയുത്തുക്ക�ളോടും കൂടി പ്രീതരോയി തളരോെത പകലറുതിയി-

െല �സോമം കുടിച്ചുെകോണ്ടോലും! (7)
അശ്വിക�ള, വളെരയന്നങ്ങൾ നിങ്ങെള ചുഴലുന്നു; മോനിതരോയ കർമ്മികൾ

സ്തുതികളോല് പരിചരിയ്ക്കുന്നു. �സ്തോതോക്കളോല് ആകർഷിയ്ക്കെപ്പട്ട ജ�ലോല്പോദക-

മോയ നിങ്ങളുെട രഥം വോനൂഴികളിെലങ്ങും ഉടനടി നടക്കുമ�ല്ലോ! (8)
അശ്വിക�ള, ഏറ്റവും മോധുര്യമുള്ള �സോമം നിങ്ങെള കോത്തിരിയ്ക്കുന്നു. അതു കു-

ടിപ്പോൻ ഗൃഹത്തില് വരുവിൻ: വളെരദ്ധനെത്ത വീണ്ടും വിണ്ടും ഉല്പ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന

നിങ്ങളുെട രഥം �സോമം പിഴിയുന്നവെ� വിശുദ്ധോലയത്തില് നിരന്തരം െചല്ലോറു-

ള്ളതോണ�ല്ലോ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. �ധനുശബ്ദത്തിന്നു പ്രീതികോരിണി എന്നും, കറവുപയ്യ് എന്നും രണ്ടർത്ഥം. പുരോതനൻ

–അഗ്നി. നറുംപോല് ചുരത്തുന്നു–ഉഷസ്സില്ത്തുടങ്ങുമ�ല്ലോ, �ഹോമം. മകൻ–സൂര്യൻ;

സൂര്യെന ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്നത്, ഉഷസ്സോണ�ല്ലോ. െവളു�പ്പോ�ട വന്നവൻ–പകല്. പ്ര-

കോശകൻ–സൂര്യൻ.
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2. അശ്വിക�ളോടു പ്രത്യക്ഷവചനം: വഹിയ്ക്കുന്നു–യജനസ്ഥലെത്തയ്ക്കുവരോൻ. അച്ഛുനമ്മ-

മോരുെട�നർക്കു കുട്ടികൾ ‘എത്തിവലിഞ്ഞു’ നില്ക്കുന്നതു�പോെല, യോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുെട

അടുക്കെലയ്ക്കുയരുന്നു; അവയ്ക്കു നിങ്ങെള പ്രോപിപ്പോൻ വലിയ െവമ്പല്.

3. �വഗത്തില് �പോകണെമന്നു–�വഗത്തില് �പോന്നു, ഞങ്ങളുെട വറുതി തീർക്കണെമ-

ന്നു പറയോറുണ്ടോവും; അതിനോല് വരുവിൻ.

4. ഇതില്–എെ�സ്തുതിയില്. ആളുകൾ–�സ്തോതോക്കൾ. മധു–മോദകമോയ �സോമം.
5. തിരസ്കരിയ്ക്കുന്ന–സ്വ�തജസ്സുെകോണ്ട്അധ:കരിയ്ക്കുന്ന.
6. ജഹ്നുവംശത്തിലിരിയ്ക്കുന്നു–ജഹ്നു�ഗോത്രക്കോർ അശ്വികളെട പ്രീതി �നടിയവരോയി-

രുന്നു.

8. ഉടനടി–സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടക്ഷണത്തില്. ഗൃഹത്തില്–ഞങ്ങളുെട യോഗശോലയില്.
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സൂക്തം 59.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സ്; മിത്രൻ �ദവത.

സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന മിത്രൻആളുകെളപ്രയത്നിപ്പിയ്ക്കുന്നു; മിത്രൻ ഭൂവിെനയും �ദ്യോ-

വിെനയും നിലനിർത്തുന്നു; മിത്രൻ െതോഴില്ക്കോെര കണ്ണിമയ്ക്കോെത �നോക്കുന്നു. നി-

ങ്ങൾ മിത്രന്നുൈന �ചർന്നഹവ്യം �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ! (1)
ആദിത്യ, കർമ്മവോനോയ യോെതോരു മനുഷ്യൻ അങ്ങയ്ക്കു നല്കുന്നു�വോ; മിത്ര,

അവന്നു ധോരോളം അന്നമുണ്ടോയിവരെട്ട! ഭവോെ� രക്ഷയോല് അവന്നു പീഡ�യോ

�തോല്വി�യോ പറ്റില്ല; അവെന ചോരത്തു നി�ന്നോ ദൂരത്തുനി�ന്നോ പോപം ബോധിയ്ക്കി-

ല്ല! (2)
അ�രോഗരോയി, അന്നംെകോണ്ടു സംതൃപ്തരോയി, ഭൂമിയുെട വിശോലപ്ര�ദശത്തു

സഞ്ചരിച്ച്, ആദിത്യകർമ്മത്തില് സംബന്ധിച്ചുെകോണ്ടു ഞങ്ങൾ മിത്രെ� നന്മന-

സ്സില് വർത്തിയ്ക്കുമോറോകണം! (3)
നമസ്കരണീയനും സു�സവ്യനും രോജോവും ബലവോനും വിധോതോവുമോയി

പിറന്നവനോണ് ഈ മിത്രൻ; ഞങ്ങൾ ഈ യജനീയെ� തിരുവുള്ളത്തില്–

മംഗളകരമോയ െസൌമനസ്യത്തില്–വർത്തിയ്ക്കുമോറോകില്ല�യോ! (4)
വണങ്ങിസ്സമീപിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവനും, ആളുകെള പ്രയത്നിപ്പിയ്ക്കുന്നവനും, �സ്തോ-

തോവിന്നു സുഖപ്രദനുമോണ്, മഹോനോയ ആദിത്യൻ; ആ പരമസ്തുത്യനോയ മിത്രന്നു

നിങ്ങൾഈപ്രീതികരമോയ ഹവിസ്സ് അഗ്നിയില് �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ! (5)
മനുഷ്യെര �പോററുന്ന മിത്ര�ദവെ� അന്നം �സവനീയവും, ധനം തു�ലോം മോ-

ന്യയശ�സ്സോടുകൂടിയതുമോകുന്നു! (6)
മഹിമോവുെകോണ്ട് അന്തരിക്ഷെത്ത കിെഴ്പടുത്തിയ കീർത്തിമോനോയ മിത്രൻ

അന്നങ്ങൾെകോണ്ടു ഭൂമിെയയും കീെഴ്പടുത്തി! (7)
െചറുക്കുന്ന െകല്പുള്ള മിത്രന്നുപഞ്ചജനങ്ങൾഹവിസ്സർപ്പിച്ചു �പോരുന്നു; �ദവ-

കെളെയല്ലോം ഭരിയ്ക്കുന്നത്, അ�ദ്ദഹമ�ത്ര. (8)
�തജസ്സുള്ള മനുഷ്യരില്െവച്ചു, ദർഭ മുറിയ്ക്കുന്നവനോ�രോ; അവന്നു മിത്രൻ നല്ല

കർമ്മങ്ങൾക്കുതകുന്നഅന്നം കല്പിച്ചുെകോടുക്കും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 59.
1. ആളുകൾ–കൃഷിക്കോരും മറ്റും. യജമോനൻ ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നതോണിത്.
2. നല്കുന്നു�വോ–ഹവിസ്സ്.
3. നന്മനസ്സില് വർത്തിയ്ക്കുമോറോകണം–മിത്രന്നു ഞങ്ങളില് അനുഗ്രഹബുദ്ധിയുണ്ടോക-

ണം.

5. ഋത്വിക്കുക�ളോട്:
8. െചറുക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള.
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സൂക്തം 60.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ഋഭുക്കളും ഇന്ദ്രനും �ദവത.

സുധന്വപുത്രന്മോ�ര,എതിരോളികെളഅമർത്തുന്ന�തജസ്സുള്ളനിങ്ങൾയജ്ഞ-

ഭോഗം �നടിയെതവെകോ�ണ്ടോ; �നതോക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ആ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലോട-

ത്തും കോമയമോനരോയ ഹവിർദ്ധനന്മോർ സഖ്യംെകോണ്ടു മനസ്സിലോക്കിയിട്ടുണ്ട്. (1)
നിങ്ങൾ ത്രോണിെകോണ്ടു ചമസങ്ങെള വിഭജിച്ചു; ബുദ്ധിെകോണ്ടു പയ്യിെ� �ദ-

ഹത്തില് �തോല് പതിച്ചു; മനസ്സുെകോണ്ടു ഹരികെള നിർമ്മിച്ചു. ഋഭുക്ക�ള, ഇതു-

െകോെണ്ടോെക്കയോണ്, നിങ്ങൾ �ദവത്വം പ്രോപിച്ചത് ! (2)
മനുഷ്യപുത്രരോയ ഋഭുക്കൾ കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ട്ഇന്ദ്രെ� സഖ്യം �നടി, മര-

ണരഹിതരോയിത്തീർന്നു–സുകൃതികളോയ സുധന്വസൂനുക്കൾ വിശോലമോയ �ശഷി-

െകോണ്ടും സല്ക്കർമ്മംെകോണ്ടുംഅമൃതത്വമടഞ്ഞു! (3)
ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾഇന്ദ്ര�നോെടോന്നിച്ച്ഒ�ര �തരില്�ക്കറി �സോമയോഗത്തില്

െചല്ലുന്നു, മനുഷ്യരുെട സമ്പ�ത്തോടു �ചരുന്നു. �മധോവികളോയ സുധന്വപുത്രന്മോ�ര,

നിങ്ങളുെട സുകൃതങ്ങളും കഴിവുകളും കണക്കിടോവുന്നവയല്ല! (4)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു വോജോന്വിതരോയ ഋഭുക�ളോടുകൂടി, െവള്ളം തളിച്ചു ചതച്ചു പി-

ഴിഞ്ഞ �സോമം ഇരുൈകെകോണ്ടും പിടിച്ചു കുടിച്ചോലും; മഘവോ�വ, �സ്തോത്ര�പ്രരി-

തനോയ ഭവോൻ ഹവിർദ്ദോതോവിെ� ഗൃഹത്തില്, സുധന്വപുത്രരോയ മനുഷ്യ�രോെടോ-

ന്നിച്ചു മത്തടിച്ചോലും! (5)
ബഹുസ്തുതനോയഇന്ദ്ര,അവിടുന്ന്ഋഭുക്ക�ളോടും–വോജ�നോടും–ശചി�യോടുംകൂടി

ഇവിെട ഞങ്ങളുെടഈസവനത്തില് മത്തടിച്ചോലും: അവിെടയ്ക്കു െവയ്ക്കെപ്പട്ടവയോ-

ണ്,ഈഅഹസ്സുകളും �ദവകർമ്മങ്ങളും മനുഷ്യെ� ക്രിയകളും. (6)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങുവോജോന്വിതരോയ ഋഭുക്ക�ളോടുകൂടി, ഇവിെട �സ്തോതോവിന്ന്അന്നം

നല്കോൻ, യജ്ഞോർഹമോയ �സ്തോത്രത്തില്വന്നു�ചർന്നോലും–നൂറശ്വങ്ങ�ളോടും മരു-

ത്തുക്ക�ളോടുെമോന്നിച്ചു, മനുഷ്യന്ന് ആയിരം െകോണ്ടുവരുന്ന ഭവോൻ �സോമ�ഹോമ-

ത്തില് വന്നു�ചർന്നോലും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 60.
2. ഇവെയോെക്ക മുമ്പു വിവരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരികൾ–ഇന്ദ്രോശ്വങ്ങൾ.

4. സമ്പത്ത്–ഹവിസ്സുമുതലോയവ.

5. വോജ്വോന്വിതർ=വോജ�നോടുകൂടിയവർ; വോജൻ ഋഭുക്കളില് മൂന്നോമൻ.
6. ശചി=ഇന്ദ്രോണി.
7. മനുഷ്യന്ന്–യജമോനന്ന്. ആയിരം–ആയിരം ധനം.
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സൂക്തം 61.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സ് �ദവത.

ഉഷ�സ്സ, അന്നവതി, മ�ഘോനി, �സ്തോതോവിെ� �സ്തോത്രവും അന്നവും ഭവതി

സ്വീകരിച്ചോലും: �ദവി, വിശ്വവ�ര�ണ്യ, പ�ണ്ട പിറന്നവെളങ്കിലും യുവതിയോയി വി-

ളങ്ങുന്ന ഭവതി യജ്ഞത്തിെലയ്ക്കോണ�ല്ലോ, നടക്കുന്നത് ! (1)
�ദവി, ഉഷ�സ്സ, മരണമില്ലോത്ത സൂനൃതഭോഷിണിയോയ ഭവതി തങ്ക�ത്തരില്

വിളങ്ങിയോലും; എളുപ്പത്തില് പൂട്ടോവുന്നആ കരു�ത്തറിയ െചംകുതിരകൾ ഭവതി-

െയ െകോണ്ടുവരെട്ട! (2)
ഉഷ�സ്സ, ജഗത്തിെലങ്ങും ഗമിയ്ക്കുന്ന ഭവതി സൂര്യെ� െകോടിയോയി െപോങ്ങി-

നില്ക്കുന്നു. അതിനൂത�ന, ഒ�രവഴിയില് സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന ഭവതി, ചക്രെമന്ന�പോെല

ആവർത്തിച്ചുെകോണ്ടിരുന്നോലും! (3)
മ�ഘോനിയോയ ഉഷസ്സ്ഇരുൾത്തുണി ചീന്തിക്കളഞ്ഞു, പകലിെ� പത്നിയോ-

യി നടക്കുന്നു; �തജസ്സു തോവുന്നഈ സല്ക്കർ�മ്മോ�പതയോയ െസൌഭോഗ്യവതി

വോനിെ�യും മന്നിെ�യും അറ്റത്തുനിന്ന്ആവിർഭവിയ്ക്കുന്നു. (4)
നിങ്ങെള �നോക്കി വിലസുന്ന ഉ�ഷോ�ദവിെയ നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചു നന്നോയി

സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ! മഞ്ജുദർശനയോയ മധുധ ആകോശത്തു െപോങ്ങുന്ന �തജസ്സു വഹിയ്ക്കു-

ന്നു; ഒളിവീശി വിളുങ്ങുന്നു. (5)
ഈസത്യവതി വോനത്തുനിന്നു �തജസ്സുെകോണ്ട്അറിയെപ്പടുന്നു;ഈധനവ-

തി ദ്യോവോപൃഥിവികളില് നോനോരൂ�പണ നിവസിയ്ക്കന്നു. അ�ഗ്ന, �ന�ര വെന്നത്തു-

ന്ന ഉഷസ്സി�നോടു യോചിയ്ക്കുന്ന ഭവോന്നു വ�രണ്യമോയ ധനം ൈകവരും! (6)
വൃഷോവു പകലിെ� ചുവട്ടില് ഉഷസ്സിെന നടത്തിെക്കോണ്ടു, വലിയ വോനൂഴിക-

ളിെലങ്ങും പ്ര�വശിച്ചു; ആ മഹതി മിത്രോവരുണന്മോരുെട ഒരു മോയയോയിട്ടു, വളെര

സ്ഥലങ്ങളില് പ്രഭസ്വർണ്ണം�പോെല വിതറുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 61.
1. ഉഷസ്സിെ�ആഗമനത്തിലോണ�ല്ലോ, യജ്ഞം തുടങ്ങുക.

3. ചക്രെമന്ന�പോെല–സൂര്യരഥത്തിെ� ചക്രം തിരിഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുവരുന്നതു�പോെല.

5. �സ്തോതോക്ക�ളോടു പറയുന്നു: മധുധ–ഉഷസ്സിെ� ഒരു �പർ.
6. ധനം–ഹവിസ്സും മറ്റും.
7. വൃഷോവു്–സൂര്യൻ. ആ മഹതി–ഉഷസ്സ്. മോയ–പ്രഭഎന്ന മോയ.
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സൂക്തം 62.

വിശ്വോമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രവരുണോദികൾ �ദവത.

ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട ഇവർ–ആക്രമിയ്ക്കെപ്പട്ടു ചുററിയലയുന്നവർ–

യുവോവിന്ന്ഉപദ്രവിയ്ക്കോവുന്നവരോകരുത്. നിങ്ങൾ സഖോക്കൾക്ക്അന്നം കരുതി-

െവയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ; നിങ്ങളുെടആയശസ്സ്എവിെട�പ്പോയി? (1)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, ധ�നച്ഛുവോയഈ വലിയ മഹോൻ എെന്നന്നും രക്ഷയ്ക്കോ-

യി നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കോറുണ്ട്; നിങ്ങൾ മരുത്തുക്ക�ളോടും ദ്യോവോപൃഥിചിക�ളോടുംകൂടി,

എെ� വിളി �കൾക്കുവിൻ! (2)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, ഞങ്ങൾക്ക് ആ ധനം ൈകവര�ട്ട; മരുത്തുക്ക�ള,

ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനും�പോന്ന പശുവൃന്ദം ൈകവരെട്ട; ഞങ്ങെള �ദവപത്നിമോർ

ഗൃഹങ്ങൾെകോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; ഞങ്ങെള വോഗ്രൂപിണിയോയ ഭോരതി ഉദോരവചസ്സു-

കൾെകോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (3)
�ദവകൾെക്കല്ലോം ഹിതനോയ ബൃഹസ്പ�ത, ഞങ്ങളുെട ഹവ്യങ്ങൾ സ്വീകരി-

യ്ക്കുക; ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു രത്നങ്ങൾ നല്കുക! (4)
നിങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങളില് പരിശുദ്ധനോയബൃഹസ്പതിെയ �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു

പരിചരിയ്ക്കുവിൻ: വണങ്ങോത്തബലംഞോൻ യോചിയ്ക്കുന്നു! (5)
മനുഷ്യർക്കഭിമതം വർഷിയ്ക്കുന്ന, വിശ്വരൂപനോയ, അദമ്യനോയ, വ�രണ്യനോയ

ബൃഹസ്പതി�യോടു ഞോൻ യോചിയ്ക്കുന്നു! (6)
വിളങ്ങുന്ന പൂഷോ�വ, �ദവ, ഇതോ, ഭവോ��തോയ ഏറ്റവും പുതിയ �ശോഭനസ്തു

തി: ഞങ്ങൾഅങ്ങയ്ക്കോയി െചോല്ലുന്നു! (7)
അവിടുന്ന് എെ� വോക്കു �കൾക്കുക: ഈ അൈന്നഷിണിയോയ സ്തുതിെയ,

ഒരു െപണ്െകോതിയൻസ്ത്രീെയെയന്ന�പോെല പ്രോപിയ്ക്കുക! (8)
വിശ്വങ്ങെള വീക്ഷിയ്ക്കുന്ന–ഭുവനങ്ങെള പോർത്തറിയുന്ന–പൂഷോവു ഞങ്ങെള

രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (9)
നമ്മുെട ബുദ്ധിെയ ആർ �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ സവിതൃ�ദവെൻറ വരണീയ-

മോയ �തജസ്സിെന നോം ധ്യോനിയ്ക്കുക! (10)
അന്നമിച്ഛിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾസവിതൃ�ദവെന സ്തുതിച്ചു, ധനം തരോൻ യോചിയ്ക്കുന്നു.

(11)
�നതോക്കളോയ �മധോവികൾ ബുദ്ധി�പ്രരണയോല് സവിതോവോയ �ദവെന

ഹവിസ്സുകൾെകോണ്ടും നല്ലസ്തുതികൾെകോണ്ടും പൂജിയ്ക്കുന്നു. (12)
മോർഗ്ഗജ്ഞനോയ �സോമൻഎഴുന്നള്ളുന്നു–�ദവന്മോരുെടസംസ്കൃതവുംസം�സ-

വ്യവുമോയ യജ്ഞസ്ഥലത്തുെചല്ലുന്നു. (13)
�സോമൻ നമുക്കും ഇരുകോലികൾക്കും നോല്ക്കോലികൾക്കും ആ�രോഗ്യകരമോയ

ആഹോരം കല്പിച്ചുനല്കെട്ട! (14)
�സോമൻ നമുക്ക് ആയുസ്സു വർദ്ധിപ്പിച്ച് , എതിരോളികെള െചറുത്തുെകോണ്ടു

സ്ഥോനത്ത് ഇരുന്നരുളെട്ട! (15)
�ശോഭനകർമ്മോക്കളോയ മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട െതോഴുത്തി-

ല് പോലും, ഗൃഹത്തില് �തനും െപോഴിയ്ക്കുവിൻ! (16)
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വിശുദ്ധകർമ്മോക്ക�ള, തു�ലോംസ്തുത്യരുംസ്തുതിയോല്വളരുന്നവരുംസുദീർഗ്ഘ-

�സ്തോത്രരുമോയ നിങ്ങളിരുവരും ബലത്തിെ� മഹിമയോല് രോജോക്കന്മോരോയി, വോ-

ണരുളുന്നു! (17)
സത്യവർദ്ധക�ര, ജമദഗ്നിയോല് സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾ യജ്ഞസ്ഥലത്തി-

രിയ്ക്കുവിൻ, �സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 62.
1. ഇവർ–ഈആളുകൾ. യുവോവ്–ബലവോനോയ ശത്രു. സഖോക്കൾ–ഞങ്ങൾ.

2. മഹോൻ–യജമോനൻ.
3. ആ–അഭിലഷിതമോയ. എന്തിനും�പോന്ന–സർവകർമ്മസമർത്ഥമോയ.

5. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: വണങ്ങോത്ത–എതിരോളിെയ കുമ്പിടോത്ത.

6. മുൻ ഋക്കില് പറഞ്ഞത് എടുത്തുപറയുന്നു.

14. ഇരുകോലികൾ–മനുഷ്യർ.
15. സ്ഥോനം–ഹവിർദ്ധോനെമന്നസ്ഥോനം.

16. െതോഴുത്തില്ൈപക്കെളയും ഗൃഹത്തില് മധുരോഹോരങ്ങളും നിറയ്ക്കുവിൻ.

മൂന്നോം മണ്ഡലം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: മൂന്നോംഅഷ്ടകം
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സൂക്തം 1.

വോമ�ദവൻഋഷി; അഷ്ടിയുംഅതിജഗതിയും ധൃതിയുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദ-

വത.

അ�ഗ്ന, ഇണക്കുത്തിയന്ന �ദവന്മോർ ശീഘ്രം ഗമിയ്ക്കുന്ന �ദവനോയ ഭവോെന

സദോ �പ്രരിപ്പിച്ചിരുന്നുവ�ല്ലോ; അതിനോല് കർമ്മികൾ �പ്രരിപ്പിച്ചു. യജനീയ, മര-

ണരഹിതനോയി എങ്ങും വിളങ്ങുന്ന പ്ര�ചതസ്സോയ ഭവോെന �ദവന്മോർ മനുഷ്യരില്

വരുന്നവനോക്കിെവച്ചു–പ്ര�ചതസ്സോയ ഭവോെനഎങ്ങും ഒപ്പം െചല്ലുന്നവനോക്കിെവ-

ച്ചു. (1)
അ�ഗ്ന,ആഅങ്ങുഭ്രോതോവോയ വരുണെന–യജ്ഞങ്ങൾെകോണ്ടു �സവ്യനും,

യജ്ഞ�സവിയും, �ശ്രഷ്ഠനും, സത്യവോനും, അദിതിപുത്രനും മനുഷ്യെര പുലർത്തു-

ന്നവനും മനുഷ്യർ വളർത്തുന്നവനുമോയ രോജോവിെന–�സ്തോതോക്കളുെട�നർക്കു തി-

രിച്ചോലും. (2)
സ�ഖ, ദർശനീയ, ഭവോൻസഖോവിെന,യോത്രയ്ക്കുെകോള്ളോവുന്ന–നടമിടുക്കുള്ള

–�തർക്കുതിരകൾ പോയുന്നചക്രെത്തെയന്ന�പോെല, ഞങ്ങളുെട�നർക്കുതിരിച്ചോ-

ലും. അ�ഗ്ന, തുണയോയ വരുണങ്കലും നീെള വ്യോപിച്ച �തജസ്സുള്ള മരുത്തുക്കളിലും

അങ്ങു സുഖം �നടിയ�ല്ലോ. ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നവ�ന, അവിടുന്നു പുത്രെപൌത്രന്മോർക്കു

സുഖം നല്കുക–ദർശനീയ, ഞങ്ങൾക്കുസുഖം നല്കുക! (3)
അ�ഗ്ന, വിദ്വോനോയ ഭവോൻ ഞങ്ങെള വരുണ�ദവെ� അരിശത്തില്നിന്ന്

അകറ്റണം; വലിയ യഷ്ടോവും വഹ്നിയുമോയി സമുജജ്വലിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങെള

എല്ലോപ്പോപങ്ങളില്നിന്നും �വർെപടുത്തണം! (4)
അ�ഗ്ന,ആ ഭവോൻ വന്നണഞ്ഞുഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുക;ഈ ഉഷസ്സുദിപ്പില് തു-

�ലോം അടുക്കല്സ്ഥിതിെചയ്യുക. ഞങ്ങളുെട �രോഗം ശമിപ്പിയ്ക്കുക; വിളയോടിെക്കോ-

ണ്ടുസുഖ�ഭോജ്യം ഭുജിയ്ക്കുക; ഞങ്ങൾക്കു �ശോഭനോഹ്വോനനോയി ഭവിയ്ക്കുക! (5)
ഈസുഭഗനോയ �ദവെ� മികച്ച തിരു�നോട്ടം, കോമയമോനന്നു ലോളിയ്ക്കെപ്പ�ട-

ണ്ടുന്നപയ്യിെ� െതളിെഞ്ഞോഴുകുന്നപോല്�പോെലയും, �ഗോലോഭം�പോെലയും, മനു-

ഷ്യർക്കുസ്പൃഹണീയവും മഹനീയവുമോകുന്നു! (6)
ഈഅഗ്നി�ദവെ� ആ യഥോർത്ഥങ്ങളോയ മൂന്നു �ശ്രഷ്ഠജന്മങ്ങൾ സ്പൃഹണീ-

യങ്ങളോകുന്നു. ആകോശമധ്യത്തില് �തജഃപരിവൃതനോയി തു�ലോം വിളങ്ങുന്ന സ്വോ-

മിയോയ പോവകൻ വരുമോറോകെട്ട! (7)
കനക�ത്തരും കമനീയനോവുമുള്ളആദൂതനോയ �ഹോതോവ്എല്ലോശ്ശോലകെള-

യും കോമിയ്ക്കുന്നു; അഴെകോത്ത തിരുവുടലും കോന്തിയുമുള്ള �രോഹിതോശ്വൻ, ഭക്ഷ്യസ-

മൃദ്ധമോയ ഗൃഹം�പോെല സദോ രമണീയനോകുന്നു! (8)
ആയജ്ഞബന്ധുവിന്നു മനുഷ്യെര അറിയോം. അ�ദ്ദഹെത്ത വലിയ സ്തുതിക്ക-

യറോല് െകട്ടി െകോണ്ടുനടക്കുന്നു. ആ �ദവൻഈ മനുഷ്യെ� ഗൃഹത്തില് സിദ്ധി-

വരുത്തിെക്കോണ്ടു നിവസിയ്ക്കുന്നു–ധനവോ�നോട്ഐക്യമടയുന്നു! (9)
ആ അഭിജ്ഞനോയ അഗ്നി, �സ്തോതോക്കളോല് ഭജനീയമോയ അ�ദ്ദഹത്തി-

െ� രത്നം �വഗത്തില് ഞങ്ങൾക്കോയി െകോണ്ടുവരെട്ട. അ�ദ്ദഹെത്തയോണ�ല്ലോ,

അമർത്ത്യെരല്ലോം കർമ്മത്തിന്നു െവച്ചിരിയ്ക്കന്നത്. �ദ്യോവ�ത്ര, അമ്മയും അച്ഛനും;

ആസത്യരൂപെന (ആളുകൾ) നീരോടിയ്ക്കുന്നു. (10)
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തന്തിരുവടി ഒന്നോമനോയി ഗൃഹങ്ങളില്–ഈമഹത്തോയഅന്തരിക്ഷത്തിെ�

ചുവട്ടില് പ്രധോനസ്ഥോനത്തു–െവളിെപ്പടുന്നു. കോലും തലയുമില്ലോത്ത അവിടുന്ന്

അറ്റങ്ങൾ മറച്ചു, �മഘത്തിെ� കൂട്ടില് പുകയോയി പോറുന്നു! (11)
ജലത്തിെ� ഉല്പത്തിസ്ഥോനത്ത്, �മഘത്തിെ� കൂട്ടില്, ആ സ്തുതനോയ

ഒന്നോമന്നു ബലം വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം സ്പൃഹണീയനോണ്, യുവോവോണ്, സുന്ദര-

നോണ്, കോന്തിമോനോണ്; ആ വൃഷോവിന്ന്ഏഴു�പർ പ്രിയെപ്പട്ടവരോയി. (12)
ഇവിെടനമ്മുെടപിതോക്കളോയ മനുഷ്യർയജ്ഞംസോധിച്ചുസമീപിച്ചു;എന്നിട്ടു,

മലകളുെട നടുവില് ഇരുളിന്നുള്ളില് നിന്നിരുന്ന സുദുഘകളോയ ൈപക്കെള, ഉഷ-

സ്സിെന വിളിച്ചുവരുത്തി പുറത്തിറക്കി. (13)
അവർ മല പിളർത്തു പരിചരിച്ചു; അതു മറ്റുള്ളവർ സർവത്ര പുകഴ്ത്തി. ഉപോയം-

െകോണ്ടുമോടുകെള �മോചിപ്പിയ്ക്കോൻഅവർഅഭീഷ്ടദെനസ്തുതിച്ചു;അ�പ്പോൾെവളിച്ചം

കിട്ടി. പിന്നീടു യജ്ഞങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചു. (14)
ആ കോമയമോനരോയ �നതോക്കൾ �ഗോക്കെള കിട്ടോൻ, �ഗോക്കെള അടച്ചുത-

ടഞ്ഞിട്ടിരുന്ന ഉറപ്പുറ്റ വിശോലപർവതെത്ത–�ഗോക്കൾ നിറഞ്ഞ െതോഴുത്തിെന–

�ദവസ്തുതിെകോണ്ടു തുറന്നു! (15)
അവർ മു�മ്പ �ഗോമോതോവിെ� �പർമോത്ര�മ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു; ഉല്കൃഷ്ട-

മോയ ഇരുപെത്തോെന്നണ്ണും പിെന്ന കിട്ടി. ഉട�ന, അഭിജ്ഞയോയ ഉഷസ്സിെന സ്തു-

തിച്ചു; ആ പോടലോംഗി സൂര്യ�തജ�സ്സോ�ടആവിർഭവിച്ചു! (16)
ഇരുട്ട്ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കെപ്പട്ട്അറുതിയടഞ്ഞു; ആകോശം െതളിഞ്ഞു. ഉ�ഷോ�ദ-

വിയുെട പ്രഭയുയർന്നു; സൂര്യൻ വമ്പിച്ച പർവതങ്ങളില്, മനുഷ്യരുെട നന്മതിന്മകൾ

�നോക്കിെക്കോണ്ടു വോണരുളി! (17)
അനന്തരം,അറിഞ്ഞവർപിൻഭോഗങ്ങളില്കണ്ടു;അനന്തരം തിളങ്ങുന്നരത്ന-

ങ്ങൾ വീെണ്ടടുത്തു. എല്ലോ ഗൃഹങ്ങളിലും �ദവകെളല്ലോം വെന്നത്തി. അഗ്നിയുെട

മിത്രത്വവും വരുണത്വവും കർമ്മിയ്ക്ക യഥോർത്ഥമോയിത്തീരെട്ട! (18)
തു�ലോം വിളങ്ങുന്നവനോയി �ഹോതോവോയി ഉലകെത്ത �പോറ്റുന്നവനോയി

വലിയ യഷ്ടോവോയിരിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിെയ ഞോൻ �നരിട്ടു സ്തുതിയ്ക്കോം: പയ്യിെ� പരി-

ശുദ്ധമോയ പോല് കറന്നിട്ടില്ല; െവടുപ്പു വരുത്തിയ �സോമനീർ തളിച്ചിട്ടുമില്ല! (19)
യജ്ഞോർഹർെക്കല്ലോംഅദിതി, മനുഷ്യർെക്കല്ലോംഅതിഥി, �സ്തോതോക്കൾക്ക്

അന്നം െകോണ്ടുവരുന്നവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ളജോത�വദസ്സോയഅഗ്നിസുഖം കല്പിച്ചു-

നല്കെട്ട! (20)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. �പ്രരിപ്പിച്ചിരുന്നു–യുദ്ധത്തിന്. �പ്രരിപ്പിച്ചു–ഹവിസ്സു �ദവകൾക്കു െകോണ്ടുെകോടുക്കോ-

നും മറ്റും. പ്ര�ചതസ്സ്–പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനൻ.

3. സുഖം–ഹവിർ�ഭോജനസുഖം.
4. വഹ്നി–ഹവിർവോഹി.
6. പ�രോക്ഷവചനം: ഈസുഭഗനോയ �ദവൻ–അഗ്നി. കോമയമോനൻ–പോല്ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന-

വൻ; അയോൾക്കു നല്ല പോലും പയ്യും ൈകവരുന്നതു് എപ്രകോര�മോ, അപ്രകോരം മനു-

ഷ്യർക്കുസ്പൃഹണീയവും മഹനീയവുമോകുന്നു, അഗ്നിയുെട കടോക്ഷം.
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7. മൂന്നു �ശ്രഷ്ഠജന്മങ്ങൾ–അഗ്നി, വോയു, സൂര്യൻ. വരുമോറോകെട്ട–ഞങ്ങളുെട യജ്ഞ-

ത്തില്.

8. നോവ്–ജ്വോല. �ഹോതോവ്–അഗ്നി. ശോലകൾ–യോഗശോലകൾ; എല്ലോ യജനസ്ഥോന-

ങ്ങളിലും അ�ദ്ദഹം െചല്ലും. �രോഹിതോശ്വൻ–ചുകന്ന കുതിരകളുള്ളവൻ, അഗ്നി.

9. െകോണ്ടുനടക്കുന്ന–അധ്വര്യുക്കൾ ഉത്തര�വദിയിെലയ്ക്കും മറ്റും െകോണ്ടു�പോകുന്നു. ഈ

മനുഷ്യൻ–യജമോനൻ. ധനവോ�നോട്–അഗ്നി ആരുെട ഗൃഹത്തില് വസിയ്ക്കുന്നു�വോ,

അവെന ധനവോനോക്കി, അവ�നോട്ഐക്യം പ്രോപിയ്ക്കുന്നു.

10. രത്നം–ഉത്തമധനം. നീരോടിയ്ക്കുന്നു–െനയ്യും മറ്റും �ഹോമിയ്ക്കുന്നു.

11. ഗൃഹങ്ങൾ–യജമോനന്മോരുെട. പ്രധോനസ്ഥോനം–ഉത്തര�വദി മുതലോയത്. അറ്റങ്ങൾ

–�ദഹത്തിെ� രണ്ടറ്റവും, കോലും തലയും. �മഘത്തിെ� കൂട്–ആകോശം.

12. ൈവദ്യുതോഗ്നിെയപ്പററി: ആ ഒന്നോമൻ–അഗ്നി. ഏഴു�പർ–സപ്ത�ഹോതോക്കൾ;

അെല്ലങ്കില്ഏഴു ജ്വോലകൾ.

13. പിതോക്കളോയ മനുഷ്യർ–അംഗിരസ്സുകൾ. ഈ വിഷയം മുമ്പു പ്രതിപോദിയ്ക്കുെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

സമീപിച്ചു–അഗ്നിയുെട അരികില് െചന്നു.

14. പരിചരിച്ചു–അഗ്നിെയ. അഭീഷ്ടദെന–കോമിതം നല്കുന്ന അഗ്നിെയ, െവളിച്ചം കിട്ടി–

സൂര്യനുദിച്ചു.

15, കോമയമോനർ–അഗ്നികോമർ. �നതോക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ. �ദവസ്തുതി–അഗ്നിസ്തവം.
16. ഇരുപെത്തോെന്നണ്ണം.–ഇരുപെത്തോന്നുഛന്ദസ്സുകൾ;ഈഛന്ദസ്സുകകളിലുള്ള മന്ത്ര-

ങ്ങൾെകോണ്ടോണ്, അവർഅഗ്നിെയസ്തുതിച്ചെതന്നർത്ഥം.

18. അറിഞ്ഞവർ–�ഗോക്കൾ �മോചിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു എന്നറിഞ്ഞ അംഗിരസ്സുകൾ. കണ്ടു–

�ഗോക്കെള. രത്നങ്ങൾ–അസുരന്മോരോല് അപഹരിയ്ക്കെപ്പട്ട ധനങ്ങൾ. ഗൃഹങ്ങൾ–

ൈപക്കെള കിട്ടിയ അംഗിരസ്സുകളുെട ഗൃഹങ്ങൾ. വരുണത്വം–ഉപദ്രവനിവോരകത്വം.

യഥോർത്ഥമോയിത്തീരെട്ട–അഗ്നി, ഒരു മിത്രെമന്ന�പോെല കർമ്മികെള ഉപദ്രവങ്ങളി-

ല്നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കെട്ട.

19. കറന്നിട്ടില്ല; തളിച്ചിട്ടുമില്ല–യജമോനൻസ്തുതിയ്ക്കുകമോത്ര�മ െചയ്യുന്നുള്ളു.
20. യജ്ഞോർഹർെക്കല്ലോം അദിതി–�ദവകെളെയല്ലോം, അവരുെട അമ്മയോയ അദിതി-

�പോെല �പോറ്റുന്നവൻ.
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വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

മരണമില്ലോത്തസത്യവോനോയ യോെതോരു �ദവൻ മനുഷ്യരിലുംഅഭിഗന്തോവോ-

യി �ദവകളിലും െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ �ഹോതോവോയ, വലിയ യഷ്ടോവോയ,

അഗ്നി �തജസ്സുെകോണ്ടു വിളങ്ങുന്നു; ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യെന െകോണ്ടു�പോകു-

ന്നു! (1)
അ�ഗ്ന,ബലത്തിെ� മക�ന, ദർശനീയ, ഇന്നുഞങ്ങളുെടഈകർമ്മത്തില്

ജനിച്ചനിന്തിരുവടി ജനിച്ചഇരുകൂട്ടരുെടയുംഇടയില്, ദൂതനോയിട്ട്, മിടുക്കുംതടിയും

പ്രഭയുമുള്ള വൃഷോക്കെള പൂട്ടി സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു! (2)
ആസത്യഭൂതെ�അന്നവും െവള്ളവുെമോഴുക്കുന്ന മ�നോതി�വഗികളോയ ഇരു-

െചംകുതിരകെള ഞോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങ്ഈ ഉജ്ജ്വലെര പൂട്ടിയിട്ടോണ�ല്ലോ, നി-

ങ്ങളുെടയും–�ദവന്മോരുെടയും–പരിചോരകരോയമനുഷ്യരുെടയുംഇടയില്സഞ്ചരി-

യ്ക്കുന്നത് ! (3)
അ�ഗ്ന, നല്ലകുതിരയും നല്ല �തരും നല്ലധനവുമുള്ളനിന്തിരുവടി ഇവരുെടയി-

ടയില് നല്ല ഹവിെസ്സോരുക്കിയ ആൾക്കു�വണ്ടി, അര്യമോവിെനയും വരുണെനയും

മിത്രെനയും ഇന്ദ്രെനയും വിഷ്ണുവിെനയും മരുത്തുക്കെളയും അശ്വികെളയും വിളിയ്ക്കു-

മോറോകണം! (4)
ബലവോനോയ അ�ഗ്ന,ഈ യജ്ഞം പയ്യോടുകുതിരക�ളോടും, �നതോക്ക�ളോടും,

സഖോക്ക�ളോടും, അന്ന�ത്തോടും, അടിപ്പര�പ്പോടും, സന്തോനങ്ങ�ളോടും സദ�സ്സോടും-

കൂടി, സദോ അധൃഷ്യമോയി നീണ്ടുനില്ക്കെട്ട! (5)
അ�ഗ്ന, ആർ വിയർെത്തോലിച്ചു വിറകു െകോണ്ടുവരുന്നു�വോ, ആർ മധു ധോരോ-

ളം നല്കുന്നു�വോ, ആർ അങ്ങെയ ഇച്ഛിച്ചു നിറുക ചുടുവിയ്ക്കുന്നു�വോ; അവന്നു ഭവോൻ

ധനം നല്കുന്നു, പരിപോലിയ്ക്കന്നു. അവെന എല്ലോ �ദ്രോഹികളില്നിന്നും രക്ഷെപ്പടു-

ത്തിയോലും! (6)
ആർ അ�ന്നച്ഛുവോയ അങ്ങയ്ക്ക് അന്നെമോരുക്കുന്നു�വോ, ആർ അതിഥിയോക്കി-

യിരുത്തുന്നു�വോ, �ദവകോമനോയആർ ഗൃഹത്തില് ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ; അവെ�

പുത്രന്നുൈസ്ഥര്യവുംഔദോര്യവും ഉളവോകെട്ട! (7)
ആർ അങ്ങെയ രോത്രിയില്, ആർ പുലരിയില് സ്തുതിയ്ക്കു�മോ; ആർ അങ്ങെയ

ഹവിസ്സുെകോണ്ടു പ്രീതിെപ്പടുത്തു�മോ; ആ ദോതോവിെന, സ്വഗൃഹത്തില് െപോന്നി-

ൻജീനിട്ട കുതിര�പോെല നടക്കുന്ന ഭവോൻ പോപത്തിെ� മറുകരയിെലത്തിച്ചോലും!

(8)
അ�ഗ്ന, അമൃതനോയ ഭവോന്ന്ആർ (ഹവിസ്സു) നല്കു�മോ, ആർ സ്രുെക്കടുത്ത്

അങ്ങെയ പരിചരിയ്ക്കു�മോ, ആ �സ്തോതോവു ധന�ത്തോടു �വർെപടരുത്; �ദ്രോഹപര-

െ�അടി അവന്നുപറ്റരുത് ! (9)
അ�ഗ്ന, യുവതമ, വിളയോടുന്ന �ദവനോയ നിന്തിരുവടി യോെതോരോളുെട സുനി-

ഹിതമോയഹവിസ്സു ഭുജിയ്ക്കു�മോ,ആ �ഹോതോവുപ്രീതനോയിത്തെന്ന �മവും; യോെതോ-

രു പരിചോരകന്നു�ണ്ടോ, അഭിവൃദ്ധികോരികൾ, അവെ�യോകണം, ഞങ്ങൾ! (10)
ആ അഭിജ്ഞൻ പുണ്യപോപങ്ങെളയും മനുഷ്യെരയും, െകോള്ളോവുന്നവയും

െകോളളരുതോത്തവയുമോയ മുതുകുകെളെയന്ന�പോെല �വർതിരിയ്ക്കെട്ട! �ദവ, അവി-
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ടുന്നുഞങ്ങൾക്കുധനവും സത്സന്തോനവും കിട്ടിയ്ക്കുക; ദോതോവിെന തരിക, അദോതോ-

വിങ്കല്നിന്നു രക്ഷിച്ചരുളുക! (11)
അ�ഗ്ന, മനുഷ്യഗൃഹങ്ങളില് �മവുന്ന മോനിതരോയ കവികൾ കവി�യോടരുളി-

െച്ചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു; അതിനോല്, സ്വോമിയോയ അവിടുന്ന്ഈ ദർശനീയരോയ അദ്ഭുത-

രൂപന്മോെര �ത�ജോവ്യോപ്തിെകോണ്ടു കണ്ടറിയണം! (12)
അതിയുവോവോയി വിളങ്ങുന്നഅ�ഗ്ന, മനുഷ്യരുെട അഭിലോഷം നിറ�വറ്റുന്നവ-

നും വഴി�പോെല െകോണ്ടുെവയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവനുമോയ ഭവോൻ �സോമം പിഴിഞ്ഞുപരിച-

രിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്ന യജമോനന്നു, രക്ഷയ്ക്കോയി ആഹ്ലോദകരമോയ വളെര രത്നം െകോണ്ടു-

വന്നോലും! (13)
അ�ഗ്ന,അങ്ങെയകോംക്ഷിച്ചുഞങ്ങൾകോല്െകോണ്ടുംൈകെകോണ്ടും �ദഹം-

െകോണ്ടും �ജോലിെചയ്യുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അപ്രകോരം കർമ്മങ്ങളി�ലർെപ്പട്ട സുകർമ്മോ-

ക്കൾസത്യരൂപനോയ ഭവോെന, ശില്പികൾ ഒരു രഥെത്തെയന്ന�പോെല, ൈകകൾ-

െകോണ്ടു െപോന്തിച്ചു! (14)
�പോരോ,അമ്മയോയഉഷസ്സില്നിന്നോണ് ,ഞങ്ങൾഏഴു�മധോവികൾ: �ശ്രഷ്ഠ-

രോയഞങ്ങൾപരിചോരകരോയ മനുഷ്യെര ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കും; സൂര്യപുത്രന്മോരോയഅം-

ഗിരസ്സുകളോണ്, ഞങ്ങൾ; �തജസ്വികളോയഞങ്ങൾധനമുൾ�ച്ചർന്ന പർവതെത്ത

പിളർത്തും! (15)
അ�ഗ്ന, �പോരോ, �ശ്രഷ്ഠരും പുരോതനരും യജ്ഞം ശരിയ്ക്കനുഷ്ഠിച്ചവരുമോയ

അസ്മല്പിതോക്കൾ ഭോസുരമോയസ്ഥോനവും �തജസ്സും �നടി; ഉക്ഥം െചോല്ലി തമ-

സ്സകററി, ഉഷസ്സിെന ഉദിപ്പിച്ചു! (16)
ആ�തജ�സ്സറിയ �ദവകോമന്മോർ നല്ലകർമ്മം െചയ്തുസ്തുതിച്ചു, ജന്മെത്ത, ഇരി-

മ്പിെന�പ്പോെല ശുദ്ധിെപ്പടുത്തി; അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചു; ഇന്ദ്രെന തഴപ്പിച്ചു; ചുറ്റുപോ-

ടുംനിന്നു വലിയ �ഗോഗണെത്തവീെണ്ടടുത്തു! (17)
�തജസ്വിൻ,ആ �സ്തോതോക്കളുെട �ഗോവൃന്ദെത്ത, ഉമ്പയിടുന്നയൂഥത്തില്പശു-

ക്കെളെയന്ന�പോെല, ഇന്ദ്രൻസമീപത്തുകണ്ടു; മനുഷ്യപ്രജകൾക്കു മിടുക്കുണ്ടോയി;

ഉടമസ്ഥന്നുകുഞ്ഞുങ്ങെളയുംആൾക്കോെരയും പുലർത്തോെമന്നോയി! (18)
�ദവനോയ നിന്തിരുവടിയുെട മ�നോഹരമോയ പ്രകോശെത്ത പരിചരിച്ചു

ഞങ്ങൾ സുകർമ്മോക്കളോയിത്തീരെട്ട! ഉദിച്ച ഉഷസ്സുകൾ �തജസ്സുടുത്തു പരിപൂർ-

ണ്ണനും ബഹുധോ പരമോഹ്ലോദകോരിയുമോയഅഗ്നിെയ വഹിയ്ക്കുന്നു: (19)
അ�ഗ്ന, വിധോതോ�വ, കവിയോയ അങ്ങയ്ക്കോയി ഇതോ, ഞങ്ങൾ ഉക്ഥങ്ങൾ

െചോല്ലുന്നു; അവ �കട്ടരുളുക. ഭവോൻ ഉജ്ജ്വലിച്ചോലും: ഞങ്ങെള ധനവോന്മോരോക്കി-

യോലും–ബഹുവ�രണ്യ, മഹത്തോയസമ്പത്തുകല്പിച്ചുതന്നോലും! (20)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. അഭിഗന്തോവ്–ശത്രുക്കെള �നരിടുന്നവൻ; മനുഷ്യരില്യജ്ഞത്തിന്നും, �ദവകളില്യു-

ദ്ധത്തിന്നും. വിളങ്ങുന്നു–ഉത്തര�വദിയില്. െകോണ്ടു�പോകന്നു–സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്ക്.

2. ജനിച്ച–സംസ്കൃതനോയ. ഇരുകൂട്ടർ–�ദവന്മോരും മനുഷ്യരും. വൃഷോക്കൾ–യുവോശ്വങ്ങൾ.
3. രണ്ടോമെത്ത വോക്യം പ്രത്യക്ഷം: ഈ ഉജ്ജ്വലർ–തിളങ്ങുന്ന അശ്വങ്ങൾ. ഹവിസ്സു

വോങ്ങോൻ മനുഷ്യരുെട ഇടയിലും, അതു െകോണ്ടുെകോടുക്കോൻ �ദവന്മോരുെട ഇടയിലും

സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു.
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4. ഇവർ–മനുഷ്യർ.
5. അടിപ്പരപ്പ്–ധനോദികളോലുള്ള മൂലവിസ്തോരം.

6. നിറുക ചുടുവിയ്ക്കുന്നു�വോ–വിറകിൻെകട്ടു ചുമക്കുകയോല്.
7. മധു–മദകരമോയ �സോമം. ൈസ്ഥര്യം–ധർമ്മസ്ഥിരത. ഔദോര്യം=ദോനശീലത്വം.

9. അടി–ഉപദ്രവിയ്ക്കല്.
10. സുനിഹിതം–അങ്ങയ്ക്കോയി െവടുപ്പില് െവയ്ക്കെപ്പട്ടത്. പരിചോരകൻ–അഗ്നിെയ പരി-

ചരിയ്ക്കുന്നവൻ. അഭിവൃദ്ധികോരികൾ–അഭ്യുദയം വരുത്തുന്നകൂട്ടുകോർ.

11. ആഅഭിജ്ഞൻ–അഗ്നി. മുതകുകെള എന്ന�പോ�ല–ഒരു കുതിരക്കോരൻ അശ്വപൃഷ്ഠ-

ങ്ങെള, നല്ല�തോ ചീത്ത�യോ എന്നു �നോക്കിയറിയുന്നതു�പോെല. രണ്ടോംവോക്യം പ്രത്യ-

ക്ഷം: ദോതോവ്–�വണ്ടിവന്നോല്, വല്ലതും തന്നുസഹോയിയ്ക്കുന്നആൾ.

12. കവികൾ–�ദവന്മോർ. കവി�യോട്–�മധോവിയോയ ഭവോ�നോട്. അരുളിെച്ചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു–
ഭവോൻ �ഹോതോവോകണെമന്ന്. അദ്ഭുതരൂപന്മോർ–�ദവന്മോർ.

13. െകോണ്ടുെവയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവൻ–ഉത്തര�വദിയില്.

14. സുകർമ്മോക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ. ൈകകൾെകോണ്ട്–അരണികൾ കടഞ്ഞ്. ശില്പി-

കൾ �തർ പിടിച്ചുെപോന്തിയ്ക്കുന്നതു�പോെല െപോന്തിച്ചു.

15. വോമ�ദവൻ മററ്ആറംഗിരസ്സുകെള ഉൾെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ടു പറയുന്നു: ഉഷസ്സില്നി-

ന്നോണ്–ഉഷസ്സില്നിന്നു പിറന്നവരോണ്. പരിചോരകരോയ–അഗ്നിെയ പരിചരിയ്ക്കുന്ന.

ധനം–�ഗോവൃന്ദം.

16. അസ്മല്പിതോക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ.
17. ജന്മെത്ത–സ്വന്തം മനുഷ്യജന്മെത്ത. ഇരിമ്പിെന�പ്പോെല–െകോല്ലന്മോർ ഇരിമ്പുശുദ്ധി-

െപ്പടുത്തുന്നതു�പോെല. തഴപ്പിച്ചു–സ്തുതിെകോ�ണ്ടോ �സോമം െകോ�ണ്ടോ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

18. യൂഥം=നോല്ക്കോലിക്കൂട്ടം. മിടുക്കുണ്ടോയി–�ഗോക്കെള വീണ്ടുകിട്ടിയതിനോല് െപോറുതി

ലഭിച്ചു. ഉടമസ്ഥന്നു–ൈപക്കളുെട ഓ�രോ ഉടമസ്ഥന്നും.

19. രണ്ടോംവോക്യം പ�രോക്ഷം:
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സൂക്തം 3.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

യോഗത്തിെ� രോജോവ്, രുദ്രൻ, �ഹോതോവ്, വോനൂഴികളില് വ്യോപിച്ചവൻ, കന-

കവർണ്ണൻ–ഇങ്ങെനയുള്ളഅഗ്നിെയ, നിങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്കോയി, ഇടിവോളോയ മരണ-

ത്തിനുമുമ്പു നിങ്ങൾ �സവിയ്ക്കുവിൻ! (1)
ഇതോ,ഞങ്ങൾഅങ്ങയ്ക്ക് ഒരിരിപ്പിടം, നല്ല വസ്ത്രമുടുത്തകോമിനിയോയ ഭോര്യ ഭർ-

ത്തോവിെനന്ന�പോെല, ഉണ്ടോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു; സുകർമ്മോ�വ, അവിടുന്നു പരിവൃതനോ-

യി �നരിട്ട്ഇരുന്നരുളുക. ഇവഅങ്ങയ്ക്കഭിമുഖങ്ങളോയി െപരുമോറും! (2)
�സ്തോതോ�വ, �കൾക്കുന്നവനും, ഗർവില്ലോത്തവനും, മനുഷ്യെര �നോക്കുന്നവ-

നും, �ശോഭനസുഖനും, അമൃതനുമോയ �ദവെനക്കുറിച്ചു തോങ്കൾ �സ്തോത്രവും ശസ്ത്രവും

െചോല്ലുക: തന്തിരുവടിെയയോണ�ല്ലോ, അമ്മിക്കുഴ�പോെല മോദക�സോമം പിഴിയു-

ന്നവൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നതു് ! (3)
അ�ഗ്ന,അവിെടയ്ക്കുതെന്നയോണ്,ഞങ്ങളുെടഈകർമ്മം: സത്യജ്ഞ,സുകർ-

മ്മോവോയ ഭവോൻ �സ്തോത്രം െചവിെക്കോണ്ടോലും. എന്നോയിരിയ്ക്കും, അങ്ങയ്ക്കുകൂട്ടമത്തു-

ണ്ടോക്കുന്ന ഉക്ഥങ്ങൾ? എന്നോയിരിയ്ക്കും, ഗൃഹത്തില്അങ്ങയുെട ചങ്ങോതം? (4)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു ഞങ്ങളുെട ആ പോപം എങ്ങെന വരുണ�നോടു പഴിയ്ക്കും?

എങ്ങെനസൂര്യ�നോട്? അെതന്തോയിരിയ്ക്കും? എങ്ങെന വർഷകനോയ മിത്ര�നോടും

പൃഥിവി�യോടും പറയും? എങ്ങെനഅര്യമോ�വോട് ? എങ്ങെന ഭഗ�നോട് ? (5)
അ�ഗ്ന, സ്ഥോനങ്ങളില് സമുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ എങ്ങെന പറയും? പ്രബ-

ലനും ശുഭപ്രദനും സഞ്ചോരിയുമോയ വോയു�വോെടങ്ങെന? അ�ഗ്ന, അശ്വിക�ളോടും,

ഭൂമി�യോടും, പോപഘ്നനോയ രുദ്ര�നോടും എങ്ങെന? (6)
പുഷ്ടി ൈകവശമുള്ള മഹോനോയ പൂഷോ�വോട്എങ്ങെന ഭവോൻ പോപം പറ-

യും? ഹവിസ്സു െകോടുക്കുന്ന സുയജ്ഞനോയ രുദ്ര�നോെടങ്ങെന? അ�ഗ്ന, വിപുല-

യശസ്സോയ വിഷ്ണു�വോെടങ്ങെന? െപരിയ സംവത്സര�ത്തോെടങ്ങെന? (7)
സത്യഭൂതമോയ മരുദ്ഗണ�ത്തോെടങ്ങെന? �ചോദിയ്ക്കെപ്പടു�മ്പോൾ, മഹോനോയ

സൂര്യ�നോടും അദിതി�യോടും വോയു�വോടും ഭവോൻ എങ്ങെന മറുപടി പറയും? ജോത-

�വദ�സ്സ, ഇതറിഞ്ഞു�വണം, അങ്ങു �ദവന്മോരുെട അടുക്കല് �പോവുക! (8)
അ�ഗ്ന, ഞോൻ യജ്ഞംെകോണ്ടു പതിവോയി പയ്യിെ� പോല് യോചിയ്ക്കുന്നു: മൂ-

െപ്പത്തോത്തപയ്യിന്നു മുഴുപ്പുള്ളനറുംപോലുണ്ട്; ഇവൾകറുമ്പിയോയിരിെയ്ക്ക, �പോഷക-

വുംആയുഷ്കരവുമോയ െവളുത്തപോല് �വണ്ടു�വോളം െകോടുക്കുന്നു! (9)
അഭീഷ്ടങ്ങൾവർഷിയ്ക്കുന്ന �ശ്രഷ്ഠനോയഅഗ്നി യഥോർത്ഥമോയ, �പോഷകമോയ

പോല്െകോണ്ടു നനയ്ക്കെപ്പടുന്നു; ആ അന്നദോതോവ്അനങ്ങോതിരുന്നു സർവത്ര നട-

ക്കുന്നു. വൃഷോവോയസൂര്യൻഅകിട്ടില്നിന്നു െവണ്പോല് കറക്കുന്നു! (10)
അംഗിരസ്സുകൾ അധ്വരംെകോണ്ടു മല പിളർത്തുനീക്കി, �ഗോക്ക�ളോടു �ചർന്നു:

ആ �നതോക്കൾ ഉഷസ്സിെനസു�ഖന �നടി; സൂര്യനും ഉദിച്ചു. ഇെതോെക്ക,അഗ്നിയു-

െട അവതോരത്തോല്ത്തെന്ന! (11)
അ�ഗ്ന, അമരണകളോയി അബോധിതകളോയി മധുരജലകളോയ �ദവിമോർ

സത്യംമൂലംസംപ്രോപ്യകളോയിട്ടു, നടകളില് ഉത്സോഹിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നകുതിര�പോെല,

എ�പ്പോഴും പോെഞ്ഞോഴുകുന്നു! (12)
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അ�ഗ്ന, അവിടുന്ന് ഏെതോരു ഹിംസകെ�യും യജ്ഞത്തില് ഒരിയ്ക്കലും എഴു-

ന്നള്ളരുത്; �ദ്രോഹിയോയഅയല്ക്കോര��തിലുംഅരുത്; മെററോരുബന്ധുവി��തിലും

അരുത്. �നരില്ലോത്ത ഭ്രോതോവു തരുന്നതില്അങ്ങ്ആശ െവയ്ക്കരുത്. മിത്രത്തിെ�-

�യോ ശത്രുവിെ��യോ മുതല്ഞങ്ങൾക്കു �വണ്ടോ! (13)
അ�ഗ്ന, സുയജ്ഞ, ഉറ്റ രക്ഷിതോവോയ നിന്തിരുവടി പ്രസോദിച്ചു, സ്വന്തം രക്ഷ-

കൾെകോണ്ടുഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചോലും: �ന�ര കത്തിജ്ജ്വലിയ്ക്കുക; ഉറച്ച പോപം പറിച്ചു-

കളയുക; ഉപദ്രവിക്കുന്ന െപരുംരക്ഷസ്സിെനഅകറ്റുക! (14)
അ�ഗ്ന, അവിടുന്ന് ഈ ശസ്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു പ്രസോദിച്ചോലും: ശൂര, ഈഅന്ന-

ങ്ങളും �സ്തോത്രങ്ങളും സ്വീകരിയ്ക്കുക; അംഗിര�സ്സ, മന്ത്രങ്ങൾ �കൾക്കുക; �ദവന്മോരി-

ല് െചല്ലുന്നസ്തുതി അങ്ങെയ വളർത്തെട്ട! (15)
അ�ഗ്ന, വിധോതോ�വ, അറിവുള്ള കവിയോയ നിന്തിരുവടിെയപ്പററി, ഫലപ്രദ-

ങ്ങളും െചോ�ല്ലണ്ടവയുമോയ നിഗൂഢകോവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്; ആ വോക്യങ്ങ-

െളല്ലോം മനനീയ�സ്തോത്രങ്ങ�ളോടുകൂടിയ പ്രോജ്ഞനോയഞോൻ പോടി! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നു: രുദ്രൻ–ഓടുന്നവൻ, ക്ഷിപ്രവ്യോപി. ഇടിവോളോയ–

ഓർക്കോതിരിെയ്ക്ക നിപതിയ്ക്കുന്ന.

2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഇരിപ്പിടം–ഉത്തര�വദി. പരിവൃതനോയി–�ദവന്മോരോല് ചുറ്റെപ്പട്ട്.

ഇവ–ഞങ്ങളുെട സ്തുതികൾ; ഇരുന്നഅങ്ങെയഞങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കും.

3. �സ്തോതോവി�നോട്: പിഴിയുന്നവൻ–യജമോനൻ. ചതയ്ക്കുന്ന അമ്മിക്കുഴയുെട ശബ്ദത്തി-

ന്നുസ്തുതിത്വം വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

4. കൂട്ടമത്തുണ്ടോക്കുന്ന–കൂട്ടത്തിലുള്ളഎല്ലോവെരയും (�ദവന്മോെര) മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന. ഗൃ-

ഹത്തില്–ഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തില്.

5. ആ–െചയ്തു�പോയ.

6. പോപം എന്നപദം അധ്യോഹരിയ്ക്കണം. പോപഘ്നൻ=ദുഷ്ടഹന്തോവ്.

7. ഹവിസ്സു െകോടുക്കുന്ന–അഗ്നിരുപനോയി ഹവിസ്സു �ദവകൾെക്കത്തിയ്ക്കുന്ന.

9. ഇവൾ–പയ്യ്. െകോടുക്കുന്നു–അങ്ങയുെട പ്രഭോവമോണിത്.
13. ഹിംസകൻ–ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവൻ. മെററോരു ബന്ധു–ഞോെനോഴിഞ്ഞ് ഒരു

ബന്ധു. ഞങ്ങൾക്കു �വണ്ടോ–അവിടുന്നു തരുന്നതു മതി.

16. നീഗൂഢകോവ്യങ്ങൾ–ഗൂഢോർത്ഥങ്ങളോയ കോവ്യങ്ങൾ.
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സൂക്തം 4.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ര�ക്ഷോഹോഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

വോർവല�പോ�ല വിരിയ്ക്ക, �തജസ്സി,ഭ-

�സവി സോമോത്യൻ നൃപൻ�പോെല െചല്ക, നീ:

നല്ലൈസന്യെത്ത മു�ന്നോടിച്ചു, മോറ്റെര-

ത്തള്ളും ഭവോെനെയ്ക,രിയമ്പരക്കനില്! (1)

ചിെക്കന്നുചുററിപ്പടരുന്നു, നിൻകതി;-

ര�ഗ്ന, ക്രമോല്െത്തോടുകി,പ്പടുദീപ്തിയോല്;

ചൂടും െപോരികളുമുല്ക്കയും ജ്വോലയോല്-

പ്പോ�ട വിരിയ്ക്ക, വിലക്കെപ്പടോത്തനീ! (2)

�നർക്കയച്ചോലു,മഹിംസ്യ, നീ ചോരെര;-

ക്കോക്കുകി,യ്യു�ള്ളോെരയ�ഗ്ന, പ്ര�വഗി നീ;

ദൂരസ്ഥ�നോ സമീപസ്ഥ�നോ �ദ്രോഹിയോ-

യ്ക്കോ,രുെമോന്നോക്രമിയ്ക്കോയ്ക, നിൻഞങ്ങെള! (3)

കല്പിെച്ചണീയ്ക്ക: വളർെന്ന,രിനോളങ്ങ-

െളോപ്പം പരത്തിച്ചുടുക, രിപുക്കെള;

ഞങ്ങളില്ൈവരമുൾെക്കോ�ണ്ടോെനയിട്ടമ-

ർത്ത,ങ്ങുണക്കമരെത്ത�പ്പോെലരിയ്ക്കണം! (4)

െപോങ്ങുെകോെന്ന,ങ്ങെളക്കോൾ മികവു�ള്ളോെര-

യെങ്ങയ്ക, കോണിയ്ക്ക, ദവ്യത്വമഗ്നി നി:

�ഛദിയ്ക്ക, യോതുവിൻ വില്ഞോണ്; ചതയ്ക്ക, നീ

ജ്ഞോതിയുമജ്ഞോതിയുമോയൈവരിെയ! (5)

ആസ്വദിയ്ക്കും, നിൻപ്രസോദം ശുഭോഗമ-

നോയ �നതോവോം ഭവോെന സ്തുതിപ്പവൻ:

നോെളോെക്കയക്കർമ്മവോന്നുസുദിനമോ;-

മോളും, ധനങ്ങൾ തദ്�ഗ�ഹ യു�വോത്തമ! (6)

നിച്ചലുമ�ഗ്ന, സ്തുതിച്ചവിസ്സോല് നിെന്ന-

യർച്ചിപ്പവൻസുദോതോവോയ്സ്സുഭഗനോയ്

ദുർല്ലഭോയുസ്സു �നട�ട്ട; സുദിനമോ-

െക,ല്ലോമവന്നു; ഫലിയ്ക്കെട്ട, യജ്ഞവും! (7)

അർച്ചിപ്പു, നിൻപ്രസോദെത്തഞോൻ: �പർത്തു�പ-

ർത്തുച്ചത്തില് നിെന്നസ്തുതിയ്ക്കെട്ട,യീ െമോഴി;

സദ്രഥോശ്വോഢ്യരോയ്�സ്സവിച്ചിടോെമങ്ങൾ;

വിത്തങ്ങളന്വഹം െവയ്ക്ക, നീെയങ്ങളില്! (8)

രോവിരുൾ �പോക്കും സുദീപ്ത, നിെന്നത്തു�ലോം

�സവിയ്ക്കു�വോർ, സ്വയമോൾകളിങ്ങന്വഹം;

ശത്രുധനം തനതോക്കി, രമിച്ചു, സ-
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ച്ചിത്തരോയ്നിെന്നബ്ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങളും! (9)

വസ്തുക്കൾ െവച്ച ശുഭോശ്വരഥത്തില് വ-

െന്നത്തു,മോര�ഗ്ന, ഭവോങ്കല്സ്സവിത്തനോയ്;

ത്രോതോവ,വന്നു നീ;–യങ്ങയ്ക്കനുക്രമോ-

ലോതിഥ്യമർപ്പിപ്പവെന്നോരു �തോഴർ, നീ! (10)

ഇത്തോത�ഗോതമോവോപ്തസ്ത�വോത്ഥമോം

മിത്രതെകോണ്ടുഞോൻ ചീന്തെട്ട വമ്പെര:

ശ്രദ്ധിയ്ക്ക, ഞങ്ങൾതൻ വോക്കിതില് നീ ദോന്ത-

ചിത്ത, സുപ്രജ്ഞ, �ഹോതോ�വ, യു�വോത്തമ! (11)

ബോധ�യശോതു,റങ്ങോത,ലസോെത, വോ-

ടോ�ത നടക്കുന്നതോവകരശ്മികൾ,

സു�ക്ഷമയുക്തങ്ങൾ �ചർന്നിരുെന്നങ്ങെള

രക്ഷിച്ചരുളെട്ട,യ�ഗ്ന, വിചക്ഷണ! (12)

അ�ഗ്ന, കനിഞ്ഞുപോർത്തമ്മമതോത്മജ-

ന്നന്ധത �പോക്കിയ നിൻധന്യരശ്മിെയ

െവച്ചുസൂക്ഷിയ്ക്കുന്നു, വിശ്വ�വദസ്സു നീ;-

യിച്ഛിച്ച മോററോർ വരുത്തീല,വന്നഴല്! (13)

ത്വല്പോലിതെരങ്ങൾ നിന്നുത്തരവിനോ-

െലോപ്പം ധനികരോയ്�നടോവു, ഭക്ഷണം;

െകോല്കി,രുദുഷ്ടെരസ്സത്യവിസ്തോരക;

െചയ്കി,തലജ്ജിതചോരിൻ, ക്ര�മണ നീ! (14)

ഇഗ്ഗീതിയോെലങ്ങൾ നിെന്നബ്ഭജിയ്ക്കെട്ട:-

യ�ഗ്ന, സുഹൃല്പൂജ്യ, ൈകെക്കോള്ളുകി,സ്തവം;

നീറോക്കുകുഗ്രരക്ഷസ്സിെന; രക്ഷിയ്ക്ക,

നിന്ദന�ദ്രോഹദു�ഷ്പരില്നിെന്നങ്ങെള! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. വോർവല�പോെല–�വടൻ പക്ഷികെള പിടിപ്പോൻ വലിയ വല വിരിയ്ക്കുന്നതു�പോെല,
അങ്ങു ര�ക്ഷോഹനനത്തിന്നു �തജസ്സു പരത്തുക. ഇഭ�സവി=ആനപ്പുറത്തു �കറിയ-

വൻ. സോമോത്യൻ=അമോത്യോന്വിതൻ. നൃപൻ�പോെല–രോജോവു ശത്രുൈസന്യത്തി-

െ� �നെര െചല്ലുന്നതു�പോെല, അങ്ങു രോക്ഷസെര ഹനിപ്പോൻ െചല്ലുക. തള്ളും–

തട്ടിനീക്കുന്ന. എരിയമ്പ്–�തജസ്സോകുന്ന െപോള്ളിയ്ക്കുന്ന ശരം. അരക്കനില്എയ്തോലും.

2. ഇപ്പടുദീപ്തിയോല്–ശത്രുക്കെള അമർത്തോൻ കഴിവുള്ള ഈ �തജസ്സുെകോണ്ടു ക്ര-

�മണ ൈവരികെള െതോടുക. ഇതിെ� വിവരണമോണ്, ഉത്തരോർദ്ധം: െപോരികൾ

–തീെപ്പോരികൾ. ഉല്ക്ക–തീെക്കോള്ളി. വിലക്കെപ്പടോത്ത–ആരോലും തടയെപ്പടോത്ത.

3. �നർക്ക്–ശത്രക്കളുെട �നെര. ചോരർ–നോട്ടിെല ഉള്ളുകള്ളികളറിയോൻ അയയ്ക്കെപ്പടു-
ന്നവർ; രശ്മികളോണ്, അഗ്നിയുെട ചോരന്മോർ. പ്ര�വഗി=�വഗ�മറിയവൻ. നിൻഞങ്ങ-

െള–അങ്ങയുെടആളുകളോയഞങ്ങെള.
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4. കല്പിെച്ചണീയ്ക്ക–ര�ക്ഷോഹനനത്തിെന്നോരുങ്ങുക. ചുടുക–ദഹിപ്പിച്ചോലും. അങ്ങ് =

ഭവോൻ.

5. മികവു�ള്ളോെര–രോക്ഷസെര. എയ്ക–�തജശ്ശരംെകോണ്ട്. യോതു=രക്ഷസ്സ്. ജ്ഞോതി–

ഞങ്ങളുെട ചോർച്ചക്കോരൻ.

6. ശുഭോഗമൻ–അഗ്നിയുെടആഗമനം മംഗളകരമോണ�ല്ലോ. �നതോവ്=തലവൻ. തദ്�ഗ-
�ഹ=അവെ� ഗൃഹത്തില്. ധനങ്ങൾആളും–രത്നകനകോദികൾ വന്നു�ചരും.

7. ദുർല്ലഭോയുസ്സു–കിട്ടോൻ പ്രയോസമുള്ള ദീഗ്ഘോയുസ്സ്. എല്ലോം സുദിനമോക–എല്ലോദ്ദിനവും

സുദിനമോയിവരെട്ട.

8. ഈെമോഴി–എെ� വോക്കു ഭവല്സ്തുതിയോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട. സദ്രഥോശ്വോഢ്യരോയ്–നല്ല

�തരുകളം കുതിരകളുമുള്ളവരോയിട്ട്. �സവിച്ചിടോം–അങ്ങെയ പരിചരിച്ചുെകോള്ളോം.

9. ഇങ്ങ്–ഈ �ലോകത്തില്. ആൾകൾ=ആളുകൾ. സ്വയം നിെന്ന അന്വഹം തു�ലോം

�സവിയ്ക്കു�വോർ–�സവിച്ചു�പോരുന്നു; ഞങ്ങളും ത്വല്പ്രസോദത്തോല് ശത്രുസമ്പത്തട-

ക്കി, സന്തോനങ്ങളുമോയി രമിച്ചു, സച്ചിത്തരോയ്(വിശുദ്ധഹൃദയരോയി) �സവിയ്ക്കുമോറോക-

ണം!

10. വസ്തുക്കൾ െവച്ച–െനല്ലും മറ്റും �കററിയ. സവിത്തനോയ്–യോഗത്തിന്നു �വണ്ടുന്ന

ധന�ത്തോ�ട. ഭവോങ്കല് എത്തും–ഭവോെന പരിചരിപ്പോൻ സമീപിയ്ക്കും. ആതിഥ്യം=

അതിഥി�യോഗ്യമോയ സല്ക്കോരം, പൂജ.

11. ഇത്തോത�ഗോതമോവോപ്തസ്ത�വോത്ഥം=അച്ഛനോയ �ഗോതമങ്കല്നിന്നു കിട്ടിയ (അച്ഛൻ

ഉപ�ദശിച്ച) ഈ �സ്തോത്രത്തോലുണ്ടോയത്. മിത്രത–ഭവത്സഖ്യം. വമ്പെര–

രോക്ഷസക്കൂറ്റന്മോെര. ചീന്തെട്ട–പിളർത്തെട്ട, െകോല്ലെട്ട. വോക്ക്–സ്തുതി.

12. ബോധ–ശത്രുപീഡ. അലസോെത മടിയില്ലോെത. ഇരുന്ന്–ഞങ്ങളുെട യോഗത്തില്

ഉപ�വശിച്ച്.

13. മമതഎന്നഉചഥ്യപത്നിയുെട മകൻദീർഗ്ഘതമസ്സുബൃഹസ്പതിശോപത്തോല്സംഭവിച്ച

ജോത്യന്ധതയില്നിന്ന് അഗ്നിപ്രസോദത്തോല് വിമുക്തനോയി എന്ന ഇതിഹോസം മുമ്പു-

ണ്ട്. ഇച്ഛിച്ച മോററോർ–�ദ്രോഹിപ്പോെനോരുങ്ങിയശത്രുക്കൾഅവന്ന്അഴല്വരുത്തോൻ

ശക്തരോയില്ല.

14. ഉത്തരവ്=അനുജ്ഞ. ഇരുദുഷ്ടർ–അടുത്തും അകലത്തുമുള്ള �ദ്രോഹികൾ. ഇത്–ഈ

സൂക്തത്തില്അ�പക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. അലജ്ജിതചോരിൻ=ലജ്ജകൂടോെതസഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന-

വ�ന, ലജ്ജിയ്ക്കത്തക്കെതോന്നും െചയ്തിട്ടില്ലോത്തവ�ന.

15 ഗീതി–സ്തുതി. നിന്ദന�ദ്രോഹദു�ഷ്പര്–എതിരോളിയുെട നിന്ദനം, �ദ്രോഹം, അപവോദം
എന്നിവ.

നോലോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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മണ്ഡലം 4 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 5.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ൈവശ്വോനരോഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

സമ്പന്നഭോെസ്സവൻ, മച്ചിെനത്തൂണ്�പോെല,

വൻപൂർണ്ണൈമെകോണ്ടു വോനിെനത്തോങ്ങി�യോ;

ആ വർഷകനോയൈവശ്വോനരോഗ്നിയ്ക്കു

ൈന�വദ്യെമമ്മട്ടു നല്കും, സഹർഷർ നോം! (1)

നിന്ദിെയ്ക്കോലോ, നിങ്ങൾൈവശ്വോനരോഗ്നിെയ:

വൻനോഥനന്നവോൻ �മധോവി സന്മതി

ഏകിയ�ല്ലോ, മഹോന�ദ്ദവനവ്യയൻ

പോകമോർന്ന നരനോെമനിയ്ക്കിദ്ധനം! (2)

തിഗ്മോംശു, രണ്ടിടത്തിൻപ്രഭു, വർഷക-

നഗ്നി സഹസ്ര�രതസ്സു,രുവിത്തവോൻ

�ഗോഷ്പദം�പോ�ല നിഗൂഢം മഹോസ്തവം,

പ്രോപ്യമറിെഞ്ഞനി�യ്ക്കോതിത്ത�രണ�മ! (3)

വിദ്വദ്വരുണമിത്രന്മോർക്കരുമയോം

സുസ്ഥിരകർമ്മെത്ത�യവരുടയ്ക്കു�മോ,

അക്കൂട്ടെരച്ചുടുഭോസ്സോെലരിയ്ക്കെട്ട,-

യുല്ക്കടദംഷ്ട്രനോമഗ്നി, ശുഭധനൻ! (4)

അഭ്രോതൃകസ്ത്രീകൾ�പോ�ല തിരിച്ചവർ,

ഭർത്തൃവി�ദ്വഷിണിമോർ�പോെല ദുർവ്രതർ,

�നർ പരമുള്ളിലും െചോല്ലിലുമില്ലോത്ത

പോപികൾ �തോണ്ടുകയോണ,െപ്പരുംകുഴി! (5)

കട്ടിച്ചുമെടോരു പോഴ്െകോച്ചെനന്ന�പോ-

ലിെട്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലി,ത�ഗ്ന, പുനോന, ഞോൻ:

കിട്ടിയ്ക്ക, �മ ലോള ്യമോധർഷ�കോദനം

പുഷ്ടം ഗഭീര�മഴ്മട്ടോം മഹോധനം! (6)

സുപ്തനോകോ�ഗ്ര ചരിയ്ക്കോൻ കിഴക്കുനി-

ന്നുദ്ധൃതൻ, �ചലുറ്റ �രോഹിതോശ്വെനവൻ

അസ്സമോനങ്ക�ല െചല്ക, വിശുദ്ധിദ-

മിസ്സദൃശസ്തവം കർമ്മെമോത്തഞ്ജസോ! (7)

തർക്കെമെന്ത,െ�യിെച്ചോല്ലില്?–ജ്ജലം�പോെല-

യി�ഗ്ഗോക്കളില്നിന്നുറത്തുന്നപോലി,വൻ

മൂടിെവച്ചുള്ളതോെണന്നോർ; പുലർത്തുന്നു,

നീടുറ്റ മന്നില് പ്രിയോഗ്ര്യപദെത്തയും! (8)

ഇക്കോണ്മ�ത, മഹത്തോമമ്മഹദ്ഗണം:

നല്ക്കറവുറ്റൈപ പ�ണ്ട ഭജിച്ചതും,

ഗൂഢെമോലിപ്പതും, വോനില്ജ്ജ്വലിപ്പതു-
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�മോടുന്നതുമിതോെണന്നറി�ഞ്ഞനിവൻ! (9)

തോയ്തോതമ�ധ്യ വിളങ്ങും വൃഷോവോയ

�ഹതിമോൻ പയ്യിെ� നല്ഗുഢവസ്തുെവ-

�ഗോവോയ തോയിൻ മഹോർഹപദസ്ഥെത്ത-

നോവോല്ക്കുടിപ്പോൻ നിനച്ചിതു, നിശ്ചിതൻ! (10)

�ചോദിയ്ക്കില്, �നർഞോൻ പറയോം, പ്രണമ്രനോയ്:-

ജ്ജോത�വദ�സ്സ, ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കയോല്

കിട്ടുമീ വിത്തം ഭവോ��തുതെന്നയോ-

െമോട്ടുക്കു വിണ്ണിലും മന്നിലുമുള്ളതും! (11)

എന്തതിെലങ്ങൾക്കുനല്കും? മ�നോജ്ഞെമ-

െന്ത?–െന്തോന്നു ഗൂഢ,മുല്കൃഷ്ടം വഴിയിതില്?

െചോല്കി,ങ്ങു ജോത�വദ�സ്സ, ബുധൻ ഭവോൻ:

പൂെകോലോ, നിന്ദിതരോെയങ്ങൾ പോഴ്പദം! (12)

എന്തതിെര,ന്തു വിജ്ഞോനം, വ�രണ്യെമ-

െന്ത,ന്നിതണെകങ്ങൾ, വോജി �പോർ�പോല�വ;

എെന്നോളിവീശു,മമൃതെ� പത്നിമോ-

െരങ്ങളിലമ്മമോരോമു�ഷോ�ദവിമോർ? (13)

ഹ്രസ്വമോയ്�ച്ചർച്ചയില്ലോത്തനിരന്നമോം

നിസ്സോരവോക്കിനോല്ത്തൃപ്തിവരോത്തവർ

എന്തിങ്ങു െചോല്ലുമിന്ന�ഗ്ന, ഭവോ�നോടു?

സന്തോപ�മല്ക്കെട്ട, സോധനവർജ്ജിതർ! (14)

ജൃംഭിയ്ക്കുമീ വസുവോയ വൃഷോവിെ�

വൻപട �ഗ�ഹ ജ്വലിപ്പൂ, ശുഭത്തിനോയ്:

�തജസ്സുടുത്തു, ധനിയോെമോരോൾ�പോെല

രോജിപ്പു, ഭൂരിവ�രണ്യൻ മ�നോഹരൻ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. ൈന�വദ്യം–ഹവിസ്സ്. എമ്മട്ടു നല്കും–എങ്ങെന നല്കിയോലോണ്, �വണ്ട�പോലോകുക?
സഹർഷർ=സമോനഹർഷർ.

2. �ഹോതോവി�നോടും മറ്റും പറയുന്നു: നിന്ദിെയ്ക്കോലോ–പ്രത്യുത സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ. വൻനോഥൻ=
വലിയ �നതോവ്. സന്മതി=വിശിഷ്ടപ്രജ്ഞൻ. അവ്യയൻ–മരണരഹിതൻ. പോകം–

മനഃപക്വത.

3. രണ്ടിടം–മധ്യ�മോത്തമസ്ഥോനങ്ങൾ. സഹസ്ര�രതസ്സ്=വളെര സോരം (കോത-

ല്, ഉൾക്കരുത്ത്) ഉള്ളവൻ. �ഗോഷ്പദം�പോ�ല–എ�ങ്ങോ �പോ�യ്പോയ പയ്യി-

െ� കോല്പ്പോട് എങ്ങെന കെണ്ടത്തും? അതു�പോെല നിഗൂഢമോയ. പ്രോപ്യം=

ലഭിയ്ക്ക(അറിയ)െപ്പ�ടണ്ടത്.

4. വിദ്വദ്വരുണമിത്രന്മോർക്കരുമയോം=വിദ്വോന്മോരോയ വരുണന്നും മിത്രന്നും പ്രിയെപ്പട്ട-

തോയ. ഭോസ്സ്=�തജസ്സു്. ഉല്ക്കടദംഷ്ട്രൻ–ജ്വോലകളോകുന്ന തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രകളുള്ളവൻ.
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5. അഭ്രോതൃകസ്ത്രീകൾ–�സോദരനില്ലോത്ത വിധവമോർ ഭർത്തൃഗൃഹത്തില് നിന്നു പിതോവി-

െ� ഗൃഹത്തില് തിരിച്ചുവരുന്നതു�പോെല, അധർമ്മത്തിെലയ്ക്കു തിരിച്ചവർ. ദൂർവ്രതർ–

ദുർന്നടപ്പുകോർ. �നർ=സത്യം. െപരുംകഴി–അവർക്കുപോർക്കോനുള്ളനരകം.

6. ഒരു ദുർബ്ബലനോയ െകോച്ചൻ കനത്ത ചുമട് ഇെട്ടറി�ഞ്ഞയ്ക്കുമ�ല്ലോ; എന്നോല് ഞോ-

ൻ ഇത് (ഭവോെനക്കുറിച്ചുള്ള കർമ്മം) ഇെട്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ത്യജിച്ചിട്ടില്ല. പുനോന=

ശുദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നവ�ന. അതിനോല് എനിയ്ക്കു മഹോധനം കിട്ടിച്ചോലും. ലോള ്യോദി-

കൾ മഹോധനത്തിെ� വി�ശഷണങ്ങൾ: ലോള ്യം=ലോളനീയം. ആധർഷ�കോദനം–

ശത്രുക്കെളആക്രമിയ്ക്കുന്ന (അതിന്നുെകല്പുണ്ടോക്കുന്ന)അന്ന�ത്തോടുകൂടിയത്. ഏഴ്മട്ടോം

–ഏഴു ഗ്രോമ്യപശുക്കളും ഏഴ്ആരണ്യപശുക്കളുമോകുന്ന.

7. ആദിത്യോത്മകനോയ ൈവശ്വോനരെനപ്പറ്റി: സുപ്തനോകോ�ഗ്ര–സുപ്തമോയ (നിശ്ചല-

തയോല് നിദ്രിതം�പോലിരിയ്ക്കുന്ന) നോകത്തിെ� (�ദ്യോവിെ�) മുകളില്. ഉദ്ധൃതൻ

=െപോക്കെപ്പട്ടവനോയി. അസ്സമോനങ്ക�മ–സർവസോധോരണനോയ ൈവശ്വോനരങ്ക-

ല്ത്തെന്ന. വിശുദ്ധിതം–ഞങ്ങൾക്കു ശുദ്ധിെയ നല്കുന്ന.ഈദൃശസ്തവം=ഈ അനു-

രൂപമോയ സ്തുതി. കർമ്മെമോത്ത്–ഞങ്ങളുെട കർമ്മ�ത്തോടുകൂടി. അഞ്ജസോ െചല്ക–

�വഗത്തില് െചെന്നത്തെട്ട.

8. എെ� ഇെച്ചോല്ലില് തർക്കെമന്ത്? സത്യമോണിത്. ഇവൻ–ൈവശ്വോനരൻ. മൂടി(മറ-
ച്ചു)െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നതോെണന്നോർ–എന്ന് അഭിജ്ഞന്മോർ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. പ്രിയോഗ്ര്യപദ-

െത്തയുംപുലർത്തുന്നു–പ്രിയവും �ശ്രഷ്ഠവുമോയസ്ഥോനെത്തഇവൻപുലർത്തുക(രക്ഷി-

യ്ക്കുക)യും െചയ്യുന്നു.

9. മഹത്തോയ ആ മഹദ്ഗണം–�ദവസമൂഹരൂപമോയ സൂര്യമണ്ഡലം ഇക്കോണ്മ�ത–

ഇക്കോണുന്നതുതെന്ന, ൈവശ്വോനരൻതെന്ന. പയ്യിനോല് പ�ണ്ട �സവിതവും, ഗൂഢ-

മോയി ഒലിപ്പതും (ചരിപ്പതും) വോനില് ജ്വലിപ്പതും, ഓടുന്നതു(ശീഘ്രഗോമിയു)മോയ സൂര്യ-

മണ്ഡലം ഇതോെണന്ന്(ൈവശ്വോനരനോെണന്ന്) ഇവൻ അറി�ഞ്ഞൻ–ഞോൻ അറി-

ഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.

10. തോയ്തോതർ–ദ്യോവ്യോപൃഥിവികൾ. �ഹതിമോൻ=�തജസ്വി. ഗൂഢ വസ്തു–പോല്; ഇതി-

െ� സ്പഷ്ടീകരണമോണ്, മൂന്നോം പോദം: മഹോർഹപദസ്ഥം=ഉല്കൃഷ്ടസ്ഥോനത്ത് (

അകിട്ടില്) ഇരിയ്ക്കുന്നത്. നോവ്–ജ്വോല. നിശ്ചിതൻ–ആഹവനീയോദിരൂ�പണ നിയ-

മിതനോയൈവശ്വോനരൻ.

11. ഉള്ളതും ഭവോ��തുതെന്നയോണു്.
12. വഴിയിതില്–ഈ ധനപ്രോപ്തിമോർഗ്ഗത്തില്. ബുധൻ=വിദ്വോൻ. പൂെകോലോ–ഞങ്ങൾ

നിന്ദിയ്ക്കെപ്പട്ട പോഴ്പദം (ശൂന്യസ്ഥോനം, ദരിദ്രഗൃഹം) പൂകുവോനിടവരുത്തോ�ത, അങ്ങു

ഞങ്ങളുെട ഗൃഹെത്തധനസമൃദ്ധമോക്കിയോലും.

13. എന്നിതണക–ഈ വി�വകം പ്രോപിയ്ക്കുമോറോകെട്ട; വോജി (അശ്വം) �പോർ (പടക്കളം)

പ്രോപിയ്ക്കുന്നതു�പോെല. ഞങ്ങളില്എന്ന് ഒളിവീശും–ഞങ്ങൾക്കുനല്ലെവളിച്ചംഎന്നു

കിട്ടും? അമൃതൻ–സൂര്യൻ.

14. അന്നമില്ലോെത വല്ലതുെമോെക്ക പറഞ്ഞോല്, ആളുകൾ തൃപ്തിെപ്പടോറില്ല; അ�പ്പോൾ,

ഭവോ�നോട്(ഹവിസ്സില്ലോെത)അവർഎന്തുപറയും? സോധനവർജ്ജിതർ (ആരോധ�നോ-

പകരണങ്ങളില്ലോത്തവർ) സന്തോപ�മല്ക്കെട്ട–ദുഃഖിയ്ക്കുകതെന്ന!

15. വൻപട–�തജസ്സമൂഹം. �ഗ�ഹ–യോഗശോലയില്. ശുഭത്തിനോയ്–യജമോനന്മോരുെട

നന്മയ്ക്ക്. രോജിപ്പു=�ശോഭിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 6.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

നില്ക്കുകു,യർന്നുതോെനങ്ങൾക്കുയജ്ഞത്തി-

ല�ഗ്ന, പ്രയഷ്ടോവു യോഗ�ഹോതോവു നീ:

വിത്തെമല്ലോമടക്കുന്നുവ�ല്ലോ ഭവോൻ;

വിസ്തരിപ്പിയ്ക്കുന്നു, കർമ്മിതൻ �സ്തോത്രവും! (1)

മർത്ത്യരില് യജ്ഞോർത്ഥമോഹിതൻ െപ്രൌഢിമോൻ

വി�ദ്യോന്നതനഗ്നി �ഹോതോവു ഹർഷദൻ

ഭോനുമോൻ�പോലുയർത്തുന്നു, �തജസ്സിെന;

വോനില് നിർത്തുന്നു, തൂണ്�പോ�ല പുകെയയും! (2)

െവച്ചസനോതനസ്രുക്കില് നിറച്ചു, ൈന;

െവപ്പൂ, പ്രദക്ഷിണമധ്വരവർദ്ധകൻ;

െപോങ്ങീ, പുതുയൂപ;–മോഞ്ഞുെവട്ടോെനോളി

തിങ്ങിയ കത്തി െചല്ലുന്നൂ,പശുക്കളില്! (3)

ദർഭ വിരിച്ചൂ; ജ്വലിപ്പിച്ചു, വഹ്നിെയ;-

സ്സുപ്രിയനോെയ്പോങ്ങിനിന്നൂ, മ�ഖോദ്വഹൻ;

ചുററുന്നു, മൂന്നുരു മോട്ടിടയൻ�പോെല,

മുററിയ്ക്കുമഗ്നി, �ഹോതോവു, പുരോതനൻ! (4)

ചുറ്റുന്നു, മന്ദം സ്വരൂപിയോയ്ത്തോനഗ്നി

മെട്ടതിർഭോഷണൻ �ഹോതോവു ഹർഷദൻ;

ഈയജ്ഞവോെ� നോളങ്ങള�ശ്വോപമം

പോയുന്നു; �പടിപ്പു, പോെരോെക്കയോളലില്! (5)

ചണ്ഡെനന്നോലും, സു�സന, പടർന്ന നിൻ

പുണ്യമോം െപോന്നുടല് ദർശനീയം ശു�ച:

�രോധിപ്പതില്ല, നിൻകോന്തിെയ രോവിരുൾ;

ബോധിപ്പതുമില്ല,രക്കർ നിൻ�മനിെയ! (6)

ഈവിധോതോവിൻ പ്രകോശമവോരിതം;

ൈകവിട്ടയയ്ക്കില്ല, തോയ്തോതരഞ്ജസോ;

കത്തിജ്ജ്വലിയ്ക്കു�മ, പോവകനീയഗ്നി

മർത്ത്യരില്ച്ചങ്ങോതി�പോലത്ര തൃപ്തനോയ് ! (7)

മർത്ത്യരുമോയ്�ച്ചർന്ന പത്തുവിരലുക-

ള�ത്ര ജനിപ്പിച്ചു, മോതർ�പോലഗ്നിെയ,

കോലത്തുണർ�വോെന,യു�ണ്മോെന, െവണ്മഴു-

�പോെലയു�ള്ളോെന,സ്സുവക്ത്രെന,ദ്ദീപ്തെന! (8)

�ന�ര െവടുപ്പില് നടക്കു,െമോളി െപറും,

നീെരോഴുക്കു,മഴകുണ്ട,ണ്ഡപുഷ്ടിയും-

ഇമ്മട്ടിലോം നിൻവൃഷോരുണോശ്വങ്ങെള-
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ക്കർമ്മി വിളിപ്പതുണ്ട�ഗ്ന, മഖത്തിനോയ് ! (9)

അ�ഗ്ന, ചരിഷ്ണുക്കളോക്രമെപ്രൌഢങ്ങ-

ളർച്ചനീയങ്ങളോ നിൻെതളിരശ്മികൾ,

അശ്വങ്ങൾ�പോലണയുന്നു, �വണ്ടുമിട;-

െത്തോച്ച കൂട്ടുന്നു, മരുദ്ഗണം�പോല�വ! (10)

സോധിതം, �സ്തോത്രം ഭവോെനക്കുറിച്ചു;–ക്ഥ-

�മോതുന്നു; നല്ക, യഷ്ടോവിന്നുരുദ്യു�ത!

സ്തുത്യ�ഹോതോവോകുമഗ്നിെയപ്പൂജിച്ചു

വർത്തിയ്ക്കയോണ,ഭിലോഷികളോളുകൾ. (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. ഉയർന്നുതോൻ നില്ക്കുക–ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുക. പ്രയഷ്ടോവ്=മികച്ച യജനശീലൻ. വിത്തം–

ശത്രുക്കളുെട. വിസ്തരിപ്പിയ്ക്കുന്നു–വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

2. ആഹിതൻ=സ്ഥോപിതൻ. വി�ദ്യോന്നതൻ–അറി�വറിയവൻ.

3. െവച്ച–യഥോസ്ഥോനം െവയ്ക്കെപ്പട്ട. അധ്വരവർദ്ധകൻ–അധ്വര്യു.

4. സുപ്രിയനോയ്–�ദവകൾക്കു തു�ലോം പ്രിയെപ്പട്ടവനോയി, പ്രീതികരനോയി. മ�ഖോദ്വ-

ഹൻ=യജ്ഞ�നതോവ്. മൂന്നുരു ചുറ്റുന്നു–പശുവിെ� ചുറ്റും അഗ്നിെയ മൂന്നുപ്രോവശ്യം

െകോണ്ടുനടക്കും; മോട്ടിടയൻ�പോെല അഗ്നി മൂന്നുരു പശുവിെ� ചുറ്റും നടക്കുന്നു. മുറ-

റിയ്ക്കും–ഇത്രഹവിസ്സിെനഅത്രതഴപ്പിയ്ക്കുന്നു; അല്പത്തിന്ന് അനല്പഫലം നല്കുന്നു.

5. മുൻപറഞ്ഞതിെന സ്പഷ്ടമോക്കുന്നു: സ്വരൂപിയോയ്ത്തോൻ–സ്വന്തം രൂപ�ത്തോടുകൂടിത്ത-

െന്ന. മെട്ടതിർഭോഷണനൻ–മധുരവചനൻ. അ�ശ്വോപമം–കുതിരകൾ�പോെല.

6. ചണ്ഡൻ–ഭയങ്കരൻ. സു�സന–നല്ല �സന(ജ്വോല)കളുള്ളവ�ന. പുണ്യം–മംഗളകരം.

ശു�ച=അ�ഗ്ന. ബോധിയ്ക്കുക=ഉപദ്രവിയ്ക്കുക.

7. ഈവിധോതോവു്–വൃഷ്ട്യുല്പോദകനോയൈവശ്വോനരൻ. അവോരിതം–ആരോലും തടയ-

െപ്പടോത്തതോകുന്നു. തോയ്തോതർ അഞ്ജസോ ൈകവിട്ടയയ്ക്കില്ല–ദ്യോവോപൃഥിവികൾക്കു

മകെ� (ൈവശ്വോനരെ�) വി�യോഗം സഹ്യമല്ല.

8. മോതർ=സ്ത്രീകൾ. ഉത്തരോർദ്ധത്തില് അഗ്നിവി�ശഷണങ്ങൾ: ഉ�ണ്മോെന–

ഹവിസ്സശിയ്ക്കുന്നവെന. െവണ്മഴു�പോെലയു�ള്ളോെന–മൂർച്ച�യറിയ മഴു�പോെല രക്ഷ-

സ്സുകെള ഹനിയ്ക്കുന്നവെന. സുവക്ത്രെന=സുമുഖെന.

9. നീെരോഴുക്കും–ബലോധിക്യത്തോല് മൂക്കില്നിന്നും മറ്റും െവള്ളെമോഴുക്കും. അണ്ഡം… വൃ-
ഷണം.

10. ചരിഷ്ണുക്കൾ–സഞ്ചരണശീലങ്ങൾ. ആക്രമെപ്രൌഢങ്ങൾ–ശത്രുക്കെളആക്രമിയ്ക്കുന്ന-
തില് മിടുക്കുളളവ. ആ–പ്രസിദ്ധങ്ങളോയ.

11. സോധിതം–ഞങ്ങളോല് വിരചിയ്ക്കെപ്പട്ടു. ഉക്ഥ�മോതുന്നു–�ഹോതോവു ശസ്ത്രം െചോല്ലുന്നു.
നല്ക–ധനം െകോടുക്കുക. അഭിലോഷികൾ–സമ്പല്കോംക്ഷികൾ.
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സൂക്തം 7.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ജഗതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

കർത്തോക്കളഗ്രിമപദത്തിലിരുത്തി�യോനീ,

�ഹോതോവു യഷ്ട്രുതമനീഡിതനിങ്ങു യ�ജ്ഞ:

അസ്സോപ്നവോനഭൃഗുവംശ്യർ വ�ന വിചിത്ര-

നോമിപ്ര�ജശ്വരെനയുജ്ജ്വലനോക്കിയ�ല്ലോ! (1)

�ദവനോം നിൻ മഹസ്സ�ഗ്ന,വന്നു�ചരുവെതെപ്പോ�ഴോ?

ൈകെക്കോണ്ടുവ�ല്ലോ,പ്രജകൾക്കീഡ്യനോം നിെന്ന മോനുഷർ- (2)
അവിടുന്നുഡുസംവൃതോംബര-

പ്രതിമൻ, നല്ലറിവുറ്റ സത്യവോൻ,

ക്രതുെവോെക്ക നിറെപ്പടുത്തുെമ-

ന്നതു �ബോധിയ്ക്കുകയോല് ഗൃ�ഹ ഗൃ�ഹ! (3)

പ്രജകെള മുഴുവൻ കവിച്ചുനി�ല്പോൻ,

പ്രജവെനവൻ,പ്രഭ വോയ്ച മർത്ത്യദൂതൻ;

നരനു നരനു�വണ്ടിയോനയിച്ചോർ,

െകോടിമരമോമവെനസ്വയം ജനങ്ങൾ. (4)

ഇരുത്തിനോർ, മഞ്ജുളരൂപനോമീ

�ഹോതോവിെന,പ്പോവനദീപ്തിമോെന,

മികച്ച യഷ്ടോവിെന,�യഴു�തജ-

സ്സു�ള്ളോെന,വിദ്വോെന,മുറപ്രകോരം: (5)

െപരുതമ്മമോരിലുമരണ്യഭൂവിലും

െപരുമോറിടുന്നസുഭഗൻ, ദുരോസദൻ,

അറിവുറ്റവൻ, ഗുഹയില് �മവുമർച്ച്യന-

ത്തിരു�മനി വോങ്ങു,െമവിടത്തിലും സമം! (6)

�സ്തോതോക്കൾ നിദ്രെയോഴിയുംെപോഴുതോർെക്കോരിമ്പം

കൂട്ടും, ജലത്തിനുറവോയ മഖത്തിെലങ്ങും;

ആ വർദ്ധിതൻ നതജനോർപ്പിതഹവ്യനഗ്നി-

െയല്ലോെയ്പോഴും സ്വയമറിഞ്ഞിടു,മധ്വരെത്ത! (7)

വോനൂഴിരണ്ടിനുെട മധ്യമറിഞ്ഞവിദ്വോ-

നോകും ഭവോനതികുതൂഹലി, യജ്ഞദൂതില്:

വിണ്ണിെ� കല്പടകളില്ക്കയറീടുമ�ല്ലോ,

വോയ്പിയ്ക്കു�വോൻ വിബുധനങ്ങുപുരോണദൂതൻ! (8)

ത്വിട്ടോർന്ന നിൻ വഴി കറുത്തിടു;–മോഭ മുന്നില്;-

പ്പോളുന്നു, രൂപികളില് മുന്തിയ നിൻപ്രകോശം;

ഗർഭം വഹിപ്പിതു, ഭവോെന ലഭിച്ചിടോ�ത്തോർ;

അ�ന്നര�മ പിറവി പൂെണ്ടോ,രു ദൂതനോം, നീ! (9)

അ�പ്പോൾപ്പിറ�ന്നോെ� മഹസ്സുകോണോ;-
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മദ്ദീപ്തിതൻ�നർെക്കോരു കോറ്റടിച്ചോല്,

കടുത്തനോക്കോല്ത്തരുപംക്തി നക്കും;

കടിച്ചുടയ്ക്കും ദൃഢഭക്ഷ്യവും തോൻ! (10)
ജ്വോലപ്പടർപ്പോലിരെയക്ഷ�ണന

നീറ്റും; മഹോനഗ്നി വഹിപ്പു, െദൌത്യം;

കോററിൻകരുത്തില്,ക്കുതിരപ്പുറത്തു-

�പോ�ലറി�യോടും; വളർകോന്തി വീശും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. കർത്തോക്കൾ–യോഗം െചയ്യുന്നവർ. അഗ്രിമപദം=മുഖ്യസ്ഥോനം. സോപ്നവോന-

ഭൃഗുവംശ്യർ–അപ്നവോനെനന്ന ഋഷി�യോടുകൂടിയ ഭൃഗു�ഗോത്രക്കോർ. വ�ന വിചി-

ത്രനോം–കോട്ടില് ദോവോഗ്നിരൂ�പണ വിചിത്രനോയിത്തീരുന്ന. ഇപ്ര�ജശ്വരൻ–

പ്രജകളുെടെയല്ലോംഈശ്വരനോയഅഗ്നി.

3. ഉഡുസംവൃതോംബരപ്രതിമൻ–പോറുന്ന സ്ഫുലിംഗങ്ങളുള്ളതിനോല്, നക്ഷത്രപരീതമോയ

ആകോശ�ത്തോടു തുല്യൻ. നിറെപ്പടുത്തുെമന്നതു �ബോധിയ്ക്കുകയോല് (കണ്ടറിഞ്ഞതി-

നോല്) ഗൃ�ഹ ഗൃ�ഹ (ഓ�രോ ഗൃഹത്തിലും) മോനുഷർ ൈകെക്കോണ്ടു എന്നു മുൻഋക്കി-

�നോടന്വയം.

4. കവിച്ചുനി�ല്പോൻ–കീെഴ്പടുത്തിയവൻ. പ്രജവൻ=ക്ഷിപ്രഗോമി. മർത്ത്യദൂതൻ–യോഗം

െചയ്യുന്ന മനുഷ്യെ� ദൂതൻ. െകോടിമരമോമവെന–യജ്ഞത്തിന്ന് ഒരു ധ്വജമോയ

അഗ്നിെയ.

5. മുറപ്രകോരം=ക്രമോനുസോ�രണ.
6. െപരുതമ്മമോർ–വളെര സസ്യജനയിത്രികളോയ തണ്ണീരുകൾ. വോങ്ങും ഹവിസ്സു സ്വീ-

കരിയ്ക്കും.

7. നിദ്രെയോഴിയുംെപോഴുത്–പുലർകോലത്ത്. ഇമ്പം കൂട്ടും–�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു രസം-

പിടിപ്പിയ്ക്കും. ജലത്തിനുറവോയ–മഴ െപയ്യുന്നതു യോഗത്തോലോണ�ല്ലോ. നതജനോർപ്പി-

തഹവ്യൻ–നമസ്കരിച്ച ആളുകളോല് നല്കെപ്പട്ട ഹവി�സ്സോടുകൂടിയവൻ. സ്വയമറിഞ്ഞി-

ടും–ആരുംഅറിയി�യ്ക്കണ്ടതില്ല.

8. വോനൂഴിരണ്ടിനുെട മധ്യം–അന്തരിക്ഷം. യജ്ഞദൂതില്–യോഗത്തിന്നു െദൌത്യം വഹി-

യ്ക്കുന്നതില്. അതികുതൂഹലി–തു�ലോം തല്പരനോകുന്നു. വിണ്ണിെ� കല്പടകളില്ക്ക-

യറീടുമ�ല്ലോ–ഹവിസ്സു �ദവകൾക്കു െകോണ്ടുെകോടുക്കോൻ. വോയ്പിയ്ക്കു�വോൻ–അല്പമോയ

ഹവിസ്സിെനയും അനല്പമോക്കുന്നവൻ.

9. ആഭ മുന്നില്–�ശോഭ മുൻവശത്തു പ്രസരിയ്ക്കും. രൂപികൾ–�തജസ്വികൾ. ഭവോെന

ലഭിച്ചിട്ടില്ലോത്തയജമോനന്മോർ, ലഭിപ്പോൻ�വണ്ടി, ഗർഭം (ഭവജ്ജനന�ഹതുവോയഅര-

ണി) വഹിയ്ക്കുന്നു, എടുക്കുന്നു. നീ പിറന്നക്ഷണത്തില്ത്ത�ന്നയജമോനെ� ദൂതനോയി-

ത്തീരുന്നുഎന്നു, നോലോം പോദത്തിെ� തോല്പര്യം.

10. അ�പ്പോൾ–അരണിമഥനോവസരത്തില്. പിറ�ന്നോെ�–ജനിച്ച അഗ്നിയുെട. മഹസ്സ്

=�തജസ്സ്. കോണോം–ഏവർക്കും കോണുമോറോകും. തോൻ–അവിടുന്ന്, അഗ്നി. ദൃഢഭ-

ക്ഷ്യവും–ഉറപ്പുള്ള മരത്തടി മുതലോയതു�പോലും.

11. ഇര–മരവും മറ്റും. നീറ്റും=ഭസ്മീകരിയ്ക്കും. വളർകോന്തി വീശും–കോ�ററല്ക്കയോല് കരു-

�ത്തറിയ രശ്മികെള ചുറ്റും പോയിയ്ക്കും.
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സൂക്തം 8.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ദൂതനും വിശ്വ�വദസ്സും ഹവി�സ്സന്തുമമർത്ത്യനും

മഹോയഷ്ടോവുമോം നിെന്നെച്ചോല്ലിനോല്ച്ചമയിപ്പുഞോൻ! (1)

അവിെടയ്ക്കറിയോമ�ല്ലോ, ദോനവും, വിണ്ണി�ലറലും;

ആ മഹോൻ �ദവനിവിെടയ്ക്കോനയിയ്ക്കെട്ട,യുമ്പെര! (2)

അറിയുന്നു, വണങ്ങിയ്ക്കലവൻ �ദവഗണെത്തയും;

ഗൃ�ഹ യജി�പ്പോന്ന�ദ്ദവനരുളും, പ്രിയമോം ധനം! (3)

അവൻ �ഹോതോവ;വൻത�ന്ന ദൂതകർമ്മവിശോരദൻ;

നടുവില്സ്സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നൂ, വി�ണ്ണറലറി�വോനവൻ! (4)

എവരഗ്നിയ്ക്കു ഹവ്യങ്ങ�ളകി പ്രീതി വരുത്തിടും,

എവർ കത്തിച്ചു വയ്പ്പിയ്ക്കു,മവരോയ്ച്ചമയോവു, നോം! (5)

അഗ്നിെയ്ക്കവരനുഷ്ഠിപ്പൂ, സപര്യ;–യവർ �സവനോല്

സ്വത്തോലു,മവർ സദ്വീര്യത്തോലും വിശ്രുതരോയ്വരും! (6)

വളെര�പ്പർ െകോതിയ്ക്കുന്നസമ്പെത്തങ്ങളിലന്വഹം

െപരുമോറെട്ട;യന്നത്തോെലങ്ങൾക്കുണ്ടോെകോ,രുക്കവും! (7)

മനുഷ്യരോം പ്രജകളില്നിെന്നടുെത്തറി�യണ്ടവ

തു�ലോെമയ്തുമുറിയ്ക്ക�ട്ട, ബലത്തോല്ദ്ധീരനോമവൻ! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. െചോല്ലിനോല്ച്ചമയിപ്പു=വോക്കുെകോണ്ടലങ്കരിയ്ക്കുന്നു, സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.
2. ദോനം–യജമോനന്നു ധനം െകോടുക്കല്. വിണ്ണി�ലറല്–സ്വർഗ്ഗത്തില് െചല്ലല്; �ദവ-

ന്മോരുെട ഇരിപ്പിടം എന്നുസോരം.

3. അവൻ വണങ്ങിയ്ക്കല്അറിയുന്നു–ആളുകെള നമസ്കരിപ്പിപ്പോൻഅ�ദ്ദഹത്തിന്നറിയോം.

�ദവഗണെത്തയുംഅറിയുന്നു–�ദവന്മോെരോെക്ക തനിയ്ക്കു പരിചിതരുമോണ്.

4. നടുവില്–ദ്യോവോപൃഥിവികൾക്കിടയില്.
5. കത്തിച്ചു വോയ്പിയ്ക്കും–അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ചു വളർത്തും.

6. സപര്യ=പരിചരണം. �സവനോല്–അഗ്നിെയ �സവിച്ചതിനോല്.
7. അന്നലോഭംമൂലം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കം (യ�ജ്ഞോദ്യമം) ഉണ്ടോവുകയും െചയ്യെട്ട.

8. എടുെത്തറി�യണ്ടവ–പോപോദികൾ. എയ്തുമുറിയ്ക്ക�ട്ട–നശിപ്പിയ്ക്കെട്ട. ധീരൻ=�മധോവി.
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സൂക്തം 9.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അ�ഗ്ന, സുഖം തന്നരുൾക; െപരുമെപ്പട്ടവൻ ഭവോൻ:

ഇ�ദ്ദവകോമങ്കല് വരുമ�ല്ലോ, ദർഭയില് �മവുവോൻ! (1)

മനുഷ്യരോം പ്രജകെള പ്രോപി�പ്പോനദ്ദുരോസദൻ

ദൂതനോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട,�യവർക്കും മൃത്യുവർജ്ജിതൻ! (2)

ശോലയ്ക്കു ചുറ്റു�മ െകോണ്ടു�പോകെപ്പട്ടധ്വരങ്ങളില്

�ഹോതോവോയ്ത്തീരു,മോ സ്തുത്യൻ; �പോതോവോയുമിരുന്നിടും! (3)

അഗ്നിയധ്വര്യുവോം, യോ�ഗ; ശോലയില്ഗ്ഗൃഹനോഥനോം;

ബ്രോഹ്മണോച്ഛംസിയോയിട്ടുമിരിയ്ക്കു,മവിടുന്നുതോൻ! (4)

യജിപ്പോൻ മുതിരും മർത്ത്യജനത്തിെ�ഹവിസ്സുകൾ

പ്രിയങ്ങളങ്ങയ്ക്കു;–പ�ദശിയ്ക്കയും െചയ്യു�വോൻ, ഭവോൻ! (5)

ഭവോ�നെതോരു മർത്ത്യെ� യോ�ഗ ഹവ്യം വഹിയ്ക്കുവോൻ

എഴുനള്ളീടു, മോയോൾതൻ ദൂത്യവും സ്വീകരിയ്ക്കു�മ! (6)

ഞങ്ങൾതന്നധ്വരം ൈകെക്കോൾകി,െങ്ങങ്ങളുെട ഹവ്യവും;

അംഗിര�സ്സ, ശ്രവിച്ചോലു,മവിടുെന്നങ്ങൾതൻ വിളി! (7)

യോെതോന്നോലങ്ങു രക്ഷിപ്പൂ, ഹവിഷ്പ്രദെര നീള�വ;

അഹിംസ്യമോ നിൻപള്ളി�ത്ത�രോടുെക,ങ്ങൾക്കുചുറ്റു�മ! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
1. �ദവകോമങ്കല്–യജമോനെ�അടുക്കല്.
2. ഏവർക്കും–�ദവന്മോർെക്കല്ലോം.
3. ഇരുന്നിടും–ഉപ�വശിയ്ക്കും.
4. അധ്വര്യുവോം–അധ്വര്യുവോകും.
5. ഉപ�ദശിയ്ക്ക–കർമ്മങ്ങൾപറഞ്ഞുെകോടുക്കുക.

8. ഹവിഷ്പ്രദർ–യജമോനർ.
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സൂക്തം 10.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; പദപംക്തിയും മഹോപദപംക്തിയും ഉഷ്ണിക്കും ഛന്ദസ്സുകൾ;

അഗ്നി �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’ �പോെല)

കർത്തോവിെന്നോത്ത, വോജി�പോലുള്ള,

ഭദ്രനോം പ്രിയനങ്ങെയ

ഇെന്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു, െകോണ്ടു-

വന്നീടും �സ്തോത്രത്തോല�ഗ്ന! (1)

ഭദ്രമോയ്,പ്ഫലസംസോധകമോ,-

യൃദ്ധമോയ്,സ്സത്യഭൂതമോയ്,

ഉത്തമമോയ യോഗത്തിന്നി�പ്പോ–

െളോത്ത �നതോവോണ,ങ്ങ�ഗ്ന, (2)

സർവൈസന്യ�മോടുൾെതളിഞ്ഞ,ർക്ക-

സന്നിഭ�ജ്യോതിസ്സോയ നീ

ഞങ്ങളിലോഭിമുഖ്യം െകോൾക,�ഗ്ന,

ഞങ്ങളുെടയി�സ്തോത്രത്തോല്! (3)

ഇ�പ്പോളിസ്തവം പോടിെക്കോെണ്ടങ്ങ-

ളർപ്പിയ്ക്കോ,മ�ഗ്ന, ഹവ്യയങ്ങൾ:

അഭ്രങ്ങൾ�പോലിരമ്പുന്നുവ�ല്ലോ,

ത്വല്പരിശുദ്ധജ്വോലകൾ! (4)

െത�ല്ലെറ പ്രിയെപ്പട്ട നിൻ�തജ-

സ്സല്ലിലും പകല്�നരത്തും

ഉല്ലസിയ്ക്കുന്നൂ, �ചരുവോൻ ചോ�ര,

നെല്ലോരു പണ്ടം�പോല�ഗ്ന! (5)

അന്നസംയുത, നിർമ്മലമ�ല്ലോ

നിന്നുടല്, െതളിൈന�പോെല;

മിന്നുന്നു, നിെ� പോവനമോമ-

െപ്പോെന്നോളി, പണ്ടം�പോല�വ! (6)

സത്യവൻ, പ�ണ്ടെതോട്ടോചരിച്ച

വി�ദ്വഷെത്തയുമ�ഗ്ന, നീ

യഷ്ടോവോയുള്ള മർത്ത്യങ്കല്നിന്നു

തട്ടിനീക്കുന്നു, പട്ടോങ്ങോയ്. (7)

ഞങ്ങൾതൻസഖ്യെസൌഭ്രോത്രം വോ�നോർ

നിങ്ങളില്ശ്ശിവമോക,�ഗ്ന:

ഞങ്ങെളയിതു കൂട്ടിെക്കട്ടുന്നി,-

തിെങ്ങല്ലോയജ്ഞസ്ഥോനത്തും! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. കർത്തോവിെന്നോത്ത–ഉപകോരി�പോലിരിയ്ക്കുന്ന. വോജി�പോലുള്ള–കുതിര ഭോരെത്ത-

െയന്ന�പോെല, ഹവിസ്സിെന വഹിയ്ക്കുന്ന. െകോണ്ടുവന്നീടും–�ദവന്മോെര യോഗശോലയി-

ല്ആനയിയ്ക്കുന്ന.

3. സർവൈസന്യ�മോട്–എല്ലോ ജ്വോലക�ളോടുംകൂടി. അർക്കസന്നിഭ�ജ്യോതിസ്സ്=

സൂര്യെന്നോത്ത �തജ�സ്സോടുകൂടിയവൻ.

4. അഭ്രങ്ങൾ=�മഘങ്ങൾ.
6. �ചരുവോൻ–അവയവെത്ത പ്രോപിപ്പോൻ പണ്ടം (ആഭരണം) സമീപത്തിരിയ്ക്കുന്നതു-

�പോെല. ഉല്ലസിയ്ക്കുന്നൂ=�ശോഭിയ്ക്കുന്നു.

7. ഒരു യഷ്ടോവു പ�ണ്ടമുതല് െചയ്തു�പോയ വി�ദ്വഷ(പോപ)െത്ത�പ്പോലും അങ്ങ് അയോളി-

ല്നിന്നു പട്ടോങ്ങോയ്(പരമോർത്ഥമോയി) തട്ടിനീക്കുന്നു.

8. ഞങ്ങളുെട സഖ്യവും െസൌഭ്രോത്രവും വോ�നോരോയ നിങ്ങളില് ശിവമോക, മംഗളമോയി-
ബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട. കൂട്ടിെക്കട്ടുന്നു–നിങ്ങ�ളോടു �ചർത്തുബന്ധിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 11.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

അ�ഗ്ന, ബലിഷ്ഠ, നിൻ മംഗളമോം മഹ-

സ്സർക്കന്നടുക്കല് വിളങ്ങുന്നു, നീള�വ;

അദ്ദർശനീയോഭ കോണോ,മിരവിലും;

സ്നിഗ്ദ്ധമുഗ്ദ്ധോന്നങ്ങൾ നിൻതിരുെമയ്യി�ല! (1)
വോതില് തുറക്കുക, ഭൂരിജന്മൻ, ശു�ച,

വോഴ്ത്തുന്ന കർമ്മവോന്ന�ഗ്ന, നുതൻ ഭവോൻ;

സർവോമരൻ നീ െകോടുത്തു�പോരും ധനം

ഭവ്യ�തജ�സ്സ, തു�ലോം �ചർക്കുെകങ്ങളില്! (2)
നിങ്കല്നി�ന്ന ക്രിയ; നിങ്കല്നി�ന്നസ്തവം;

നിങ്കല്നി�ന്ന, സമരോധ്യമോമുക്ഥവും;

അ�ഗ്ന, യഥോർത്ഥകർമ്മോവോം ഹവിഷ്പ്രദ-

ന്നങ്ങയില്നി�ന്ന, സുവീരധനോഗമം! (3)
നിങ്കല്നിന്നു പിറക്കുന്നു, �നരോം ബലം

തങ്കും മഹോൻ മകൻ യജ്ഞകൃത്തന്നവോൻ;

നിങ്കല്നിന്നു, സുഖം �ദ�വരിതം ധനം;

നിങ്കല്നിന്ന�ഗ്ന, സ്വതന്ത്ര�വഗോശ്വവും! (4)
�ദവകോമർ നരർ വോഴ്ത്തിബ്ഭജിയ്ക്കുന്നു,

�ദവനോമ�ഗ്ന, ദ�മോല്ക്കനോമങ്ങെയ,

നോവോല് മയക്കുമമർത്ത്യെന, മുമ്പെന,

നോശിതോംഹസ്സോം ഗൃ�ഹശെന, െപ്രൌഢെന. (5)
എത്തുമോറുണ്ടല്ലില�ല്ലോ, ബലോത്മജ,

ഭദ്രനോം �ദവനങ്ങ�ഗ്ന, ശുഭം തരോൻ;

ക്ഷുെത്തങ്ങളില്നിന്നകറ്റുക, പോപവു;-

മുൾത്തിന്മയുെമോെക്ക നീക്കുക, രക്ഷി നീ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
1. അർക്കന്നടുക്കല്–പകല്�നരത്തു്. സ്നിഗ്ദ്ധമുഗ്ദ്ധോന്നങ്ങൾ–സ്നിഗ്ദ്ധങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളു-

മോയ പു�രോഡോശോദികൾ. നിൻതിരുെമയ്യി�ല–�ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നു എന്നു ക്രിയോപദം

അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

2. ഭൂരിജന്മൻ–വളെര ജനനങ്ങളുള്ളവ�ന; യോഗമു�ള്ളടെത്തോെക്ക അഗ്നി അരണി-

മഥനംെകോണ്ട് ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുമ�ല്ലോ. നുത(സ്തുത)നോയ ഭവോൻ കർമ്മവോന്നു

(യജമോനന്നു) വോതില് തുറക്കുക–പ്രോപ്യമോയ പുണ്യ�ലോകത്തിെ� വോതില് തുറന്നു-

െകോടുത്തോലും. സർവോമരൻ=എല്ലോ �ദവന്മോ�രോടുംകൂടിയവൻ. െകോടുത്തു�പോരും–

യജമോനർക്കു െകോടുക്കോറുള്ള.

3. ക്രിയ–യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ. നിങ്കല്നി�ന്ന–നിങ്കല്നിന്നുത�ന്ന ജനിയ്ക്കുന്നു. സുവീരധ-

നോഗമം–നല്ല വീര(പുത്ര)ന്മോ�രോടുകൂടിയ ധനത്തിെ�ആഗമം, ഉല്പത്തി.
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4. �നരോം=സത്യമോയ. മകൻ നിങ്കല്നിന്നു (ഭവോെ� പ്രസോദത്തോല്) പിറക്കുന്നു. സു-

ഖം=സുഖകരം. �ദ�വരിതം=�ദവന്മോരോല്അയയ്ക്കെപ്പട്ടത്. പിറക്കുന്നുഎന്നത് ഇവി-

െടയും അടുത്ത വോക്യത്തിലും �ചർക്കണം. സ്വതന്ത്ര�വഗോശ്വം–തടവില്ലോത്ത �വഗ-

�ത്തോടുകൂടിയ കുതിര.

5. ദ�മോല്ക്കൻ–രക്ഷസ്സുകെള അടക്കുന്നതില് തല്പരൻ. നോവോല് മയക്കും–

�ദവന്മോെര നോവുെകോണ്ടു (ഹവിസ്സു വഹിച്ച ജ്വോലകൾകോോണ്ടു) മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കു-

ന്ന. അമർത്ത്യൻ=മരണരഹിതൻ, മുമ്പൻ–�ദവകളില്. നോശിതോംഹസ്സ്=

പോപനോശനൻ.

6. ബലോത്മജ–അരണിമഥനബലത്തിൻെറ മക�ന. അങ്ങ്–ഭവോൻ. ഉൾത്തിന്മ=

മ�നോ�ദോഷം. രക്ഷി=രക്ഷകൻ.
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സൂക്തം 12.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

സ്രു�ക്കന്തിയോർ നിെന്നയുജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കു;–മോ-

ര�ഗ്ന, തരും, ഹവിസ്സന്വഹം മൂന്നുരു;

ജോത�വദ�സ്സ, ക്രതുവോല്പ്പടർന്ന നിൻ-

�ജ്യോതിസ്സറിഞ്ഞ,വൻ െവല്ലെട്ട, ഭൂതിയോല്! (1)

ആർ നിയക്ക�ഗ്ന ചമത െകോണ്ടുവരു;-

മോയോസമോർെന്നവൻ നിന്നുരുദീപ്തിെയ

രോപകലർച്ചിച്ചു വോയ്പിയ്ക്ക;–മപ്പുമോൻ

ശ്രീ പുലർത്തും, തഴപ്പോർന്നുൈവരിഘ്നനോയ് ! (2)

അഗ്നിയ�ല്ലോ, െപരുംെകല്പിന്നുടയവ;-

നഗ്നിതോന,ന്നത്തിന,ഗ്രസമ്പത്തിനും;

�സവകമർത്ത്യനില്�ച്ചർക്കുന്നു, രത്നങ്ങ-

ളോ വരിഷ്ഠയുവോവോയ �ത�ജോയുതൻ! (3)

െചയ്തിരിയ്ക്കോെമങ്ങൾ വല്ല െതറ്റുമറി-

യോെത നിൻഭക്തരില�ഗ്ന, യു�വോത്തമ;

എങ്കിലു,മൂഴിയ്ക്കപോപരോക്കീടണ,-

െമങ്ങെള–െവട്ടിക്കളക, െതെറ്റോെക്ക നീ! (4)

അ�ഗ്ന, സുരർ�ക്കോ നരർ�ക്കോ തഴച്ച വൻ-

ദുഷ്കൃതം െചയ്തുെവന്നോലുെമോരിയ്ക്കലും

പീഡിതരോെകോലോ, നിൻമിത്രർഞങ്ങൾ; ന-

ല്കീടുക, പുത്രെപൌത്രർക്കുശോന്തിസുഖം! (5)

�ഹ വന്ദ്യരോയ വസുക്ക�ള, �പർെത്തോരു

�ഗോവിെ� കോല്െക്കട്ടഴിപ്പതു�പോല�വ,

ഞങ്ങൾതൻ പോപബന്ധെത്തയഴിയ്ക്കുവിൻ;

ഞങ്ങളില�ഗ്ന, ചിരോയുസ്സു �ചർക്ക, നീ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. ക്രതു–കർമ്മം, ജ്വലിപ്പിയ്ക്കലും മറ്റും. ഭൂതിയോല്–സമ്പത്തുെകോണ്ട്. െവല്ലെട്ട–

ശത്രുക്കെള ജയിയ്ക്കെട്ട.

2. തഴപ്പോർന്നു–പ്രജോപശ്വോദികളോല് പുഷ്ടിെപ്പട്ട്. ശ്രീ പുലർത്തും–എന്നും സമ്പന്നനോ-

യി വോഴും.

3. രത്നങ്ങൾ–�ശ്രഷ്ഠധനങ്ങൾ.
4. െവട്ടിക്കളക–തിരുത്തുക, നശിപ്പിയ്ക്കുക.

5. ദുഷ്കൃതം=പോപം. ശോന്തിസുഖം–ഉപദ്രവശോന്തിയും സുഖവും.
6. വസുക്ക�ള–െപോറുപ്പിടം നല്കുന്നഅഗ്നിക�ള.
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സൂക്തം 13.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നിസൂര്യോദികൾ �ദവത. (കോകളി)

സച്ചിത്തനഗ്നി, പുലരുമുഷസ്സുകൾ

സമ്പത്തുകോട്ടുന്നതിൻമുമ്പുയർന്നിടും.

െചല്വിനശ്വിക�ള, സല്ക്കർമ്മിതൻ ഗൃ�ഹ:

�ദവനോം സൂര്യെനോളിെക്കോണ്ടുദിയ്ക്കയോയ് ! (1)

�ദവൻസവിതോവുയർത്തുന്നു രശ്മിെയ;

�ദ്യോവിലസ്സൂര്യൻ ക�രറുന്ന �വളയില്

മിത്രോവരുണരനുവ്രജിപ്പൂ, െപോടി-

മൃത്തുതിർക്കും വൃഷം പയ്യിെന�പ്പോല�വ! (2)

കോര്യം വിടോ�തസ്ഥിര�ക്ഷമ�രവെന-

ക്കൂരിരുൾ �പോക്കുവോൻസൃഷ്ടിച്ചരുളി�യോ;

ആ വിശ്വവിഷ്ടപദർശിയോം സൂര്യെന-

യോവഹിയ്ക്കുന്നതു�ണ്ട,ഴു വൻവോജികൾ. (3)

ഉന്നതോശ്വസ്ഥനോയ്�ദ്ദവ, ഗമിയ്ക്കുന്നു,

െവണ്നൂല്പരത്തിക്കരിമ്പടം മൂടി നീ;

ഭോനുവിൻ വീശുമംശുക്കൾ പറപ്പിച്ചു,

വോനത്തു �തോല്�പോെല �ചർന്ന തമസ്സിെന! (4)

ഇല്ലി,രുന്നോല്ത്തടവി;ല്ല, തോന്നോലഴ;-

ലില്ലു,യർന്നോലുമവിെടയ്ക്കി;–െതങ്ങെന?

യോനത്തിെനന്തു െകല്പോ,ർ കണ്ടു? പോലിപ്പു,

വോനിെ� തൂണോയിനിന്നിവൻ വിണ്ണിെന! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. സച്ചിത്തൻ=സുമനസ്കൻ. ഉഷസ്സിന്നുമുമ്പ് ഉയർന്നിടും–ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടും.

2. അനുവ്രജിപ്പൂ–അവെ�കർമ്മെത്തഅനുസരിയ്ക്കുന്നു. െപോടിമൃത്തുതിർക്കും–‘ചുരമോന്തുക’യോല്

െകോമ്പുകളിലും മറ്റും പററിയ മണ്െപോടി വിതറുന്ന. വൃഷം=കോള.

3. കോര്യം വിടോ�ത–�വണ്ടതു െചയ്തുെകോണ്ടുതെന്ന. സ്ഥിര�ക്ഷമർ–സ്രഷ്ടോക്കളോയ �ദ-

വന്മോർ. വിശ്വവിഷ്ടപദർശി=സർവജഗത്തിെനയും കോണുന്നവൻ, അറിയുന്നവൻ.

ആവഹിയ്ക്കുക=വഹിയ്ക്കുക.

4. ഉന്നതോശ്വസ്ഥനോയ്–വലിയ (ബലിഷ്ഠങ്ങളോയ) അശ്വങ്ങളുള്ള �തരില് �കറി. െവ-

ണ്നൂല്–രശ്മി. കരിമ്പടം മൂടി–ഇരുട്ടിെന മറച്ച്. പൂവോർദ്ധം സൂര്യ�നോടു പ്രത്യ�ഷോ-

ക്തി; ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: വോനത്തു �തോല്�പോെല �ചർന്ന–അന്തരിക്ഷത്തില്,

അതിെ� െതോലി�പോെല പററിനില്ക്കുന്ന.

5. ഇല്ലുയർന്നോലും–ഉയർന്നോലും അവിെടയ്ക്ക് അഴലില്ല. സൂര്യൻ ഏതവസ്ഥയിലും ആരോ-

ലും തടുക്കെപ്പടുന്നില്ല; പീഡിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നുമില്ല. യോനം=ഗമനം. ആർ കണ്ടു–

ആർക്കറിയോം.
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സൂക്തം 14.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്ന്യോദികൾ �ദവത. (കോകളി)

ജോത�വദസ്സഗ്നി�ദവൻ വളർന്നിടും,

�ജ്യോതിസ്സുകൾെകോണ്ടുഷസ്സുവിളങ്ങ�വ;

ഭൂരിപ്രയോണരോം നോസത്യ�ര, �തരി-

�ലറി വെന്നത്തുവിന,സ്മല്ക്രതുവിതില്! (1)

�ദവൻസവിതോവുയർത്തുന്നു രശ്മിെയ,-

ത്തൂെവളിച്ചം ജഗത്തിെന്നോെക്ക നല്കുവോൻ:

വോനൂഴിയന്തരിക്ഷങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നു,

ഭോനുക്കളോല്പ്പോർത്തു�നോക്കുന്ന ഭോസ്കരൻ! (2)

െചന്നിറം ചോർത്തും വിദുഷിയുഷസ്സിങ്ങു

വന്നൂ, മഹതി വിചിത്രമയൂഖയോയ്:

�പർത്തുണർ�വകുമു�ഷോ�ദവി �ചെലോ�ട

�ചർത്ത �തരിെലഴുന്നളളും, സുഖത്തിനോയ് ! (3)

നിങ്ങെളെക്കോണ്ടുവര�ട്ട, ബലിഷ്ഠങ്ങ-

ളിങ്ങോ രഥോശ്വങ്ങൾ െപോൻപുലർ�വളയില്:

നിങ്ങെളയിമ്പെപ്പടുത്തുമ�ല്ലോ, രസം

െപോങ്ങുമി�സ്സോമം, കുടിപ്പോൻ വൃഷോക്ക��ള! (4)

ഇല്ലി,രുന്നോല്ത്തടവി;–ല്ല, തോന്നോലഴ;-

ലില്ലു,യർന്നോലുമവിെടയ്ക്കി;–െതങ്ങെന?

യോനത്തിെനന്തു െകല്പോ,ർ കണ്ടു? പോലിപ്പു,

വോനിെ� തൂണോയിനിന്നിവൻ വിണ്ണിെന! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. ഉഷസ്സില് അഗ്നി വളർന്നിടും–ഉജജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടും. ഭൂരിപ്രയോണർ–വളെര യോത്ര-

െചയ്യുന്നവർ. അസ്മല്ക്രതുവിതില്–ഞങ്ങളുെടഈയോഗത്തില്.

2. ഭോനുക്കളോല്=രശ്മികൾെകോണ്ട്. വോനൂഴിയന്തരിക്ഷങ്ങൾനിറയ്ക്കുന്നു. പോർത്തു�നോക്കു-

ന്ന–�ലോകെത്ത �നോക്കിക്കോണുന്ന.

3. വിചിത്രമയൂഖ=വിചിത്രകിരണങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൾ. �ചെലോ�ട �ചർത്ത–ഭംഗിയില്

അശ്വങ്ങെള പൂട്ടിയ.

4. അശ്വിക�ളോടു പറയുന്നു: രസം െപോങ്ങും–മോധുര്യ�മറിയഈ �സോമം നിങ്ങെള കുടി-

പ്പോൻ ഇമ്പെപ്പടുത്തുമ�ല്ലോ.

5. സൂര്യെനപ്പററി:
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സൂക്തം 15.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നിയും �സോമകനും അശ്വികളും �ദവത.

അഗ്നി നീ�ള നടത്തെപ്പട്ടീടുന്നൂ, വോജി�പോല�വ

�ഹോതോവു �ദവരില്�ദ്ദവനസ്മദ്യ�ജ്ഞ മ�ഖോചിതൻ! (1)
അഗ്നി ചുററിനടന്നീടു,െമോരു �തരോളി�പോല�വ,

�ദവകൾക്കന്ന�മന്തിെക്കോണ്ട,ധ്വരത്തിങ്കല് മൂന്നുരു! (2)
കവിയോമഗ്നി ഹവ്യത്തിെലല്ലോം ചുറ്റിനടന്നിടും,

ഹവിഷ്പ്രദന്നു രത്നങ്ങ�ളകിെക്കോണ്ടന്നപോലകൻ! (3)
�ദവരോതെ�സുതനോം സൃഞ്ജയങ്കല്സ്സമിദ്ധനോയ്

കിഴക്കുഭോ�ഗ �ശോഭിച്ചോന,വിടുന്നരിമർദ്ദനൻ! (4)
ചരിഷ്ണുവോയ്വൃഷോവോമീത്തിഗ്മോർച്ചിസ്സോളുമഗ്നിെയ

�മലോളോയ്ക്കീഴില് നിർത്തീടും, വീരനോകിയ മോനുഷൻ! (5)
�ദ്യോവിൻമകൻ�പോലുദ്ദീപ്തൻ, സം�സവ്യൻ, വോജി�പോല�വ

ശുശ്രൂഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു, നോളില് നോളിലവൻ തു�ലോം! (6)
രണ്ടശ്വെത്തത്തരോെമന്നോെന,�ന്നോടു സഹ�ദവജൻ;

കുമോരനോല് വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടതിനോല്�പ്പോന്നതില്ലഞോൻ. (7)
ആപ്പൂജ്യരും പ്രയതരുമോയ രണ്ടുഹയങ്ങെള

സഹ�ദവകുമോരങ്കല്നിന്ന�ന്നൈകക്കലോക്കി�നൻ! (8)
ഈ�സ്സോമകോഖ്യനോയുള്ള കുമോരൻസഹ�ദവജൻ

ദീർഗ്ഘോയുസ്സോയ്ബ്ഭവിയ്ക്ക�ട്ട, നിങ്ങളോലശ്വി�ദവ�ര! (9)
ആെയൌവനസ്ഥനോയുള്ളസഹ�ദവകുമോരെന

ദീർഗ്ഘോയുര്യുക്തനോ�ക്കണം, ഭവോന്മോരശ്വി�ദവ�ര! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. അഗ്നി അസ്മദ്യ�ജ്ഞ (നമ്മുെട യോഗത്തില്) നീ�ള നടത്തെപ്പടുന്നു. മ�ഖോചിതൻ=

യജ്ഞോർഹൻ.

2. അന്നം–യജമോനദത്തമോയഹവിസ്സ്. മൂന്നുരു–മൂന്നുസവനങ്ങളിലും.

3. അന്നപോലകൻ–അന്നങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ.
4. സൃഞ്ജയങ്കല്–സൃഞ്ജയെ� യോഗത്തില്. കിഴക്കുഭോ�ഗ–ഉത്തര�വദിയില്. ഒരു

�സോമയോജിയ�ത്ര, സൃഞ്ജയൻ.

5. വീരൻ–സ്തുതിയില് മിടു�ക്കറിയവൻ. കീഴില് നിർത്തിടും–തനിയ്ക്ക് അഭീഷ്ടഫലം നല്കി-

യും; അഗ്നിയുെട ഭക്തോധീനത്വം �ദ്യോതിയ്ക്കുന്നു .

6. �ദ്യോവിൻമകൻ–സൂര്യൻ. വോജി�പോല�വ–കുതിരെയ നിത്യം നനച്ചു തുടയ്ക്കുകയും മോ-
റ്റും െചയ്യുമ�ല്ലോ.

7. സഹ�ദവജൻ=സഹ�ദവെനന്ന രോജോവിെ� പുത്രൻ. �പോന്നതില്ല–കുതിരകെള കി-

ട്ടോെത തിരിച്ചു�പോന്നില്ല: തരോെമന്നു പറഞ്ഞോണ�ല്ലോ, കുമോരൻ വിളിച്ചത്.
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8. പ്രയതർ=അടക്കമുള്ളവ. സഹ�ദവകുമോരൻ–�സോമകെനന്നോണ്, കുമോരെ� �പർ.
അ�ന്ന–വിളിയ്ക്കെപ്പട്ട നോളില്ത്തെന്ന.

9. നിങ്ങളോല്–നിങ്ങളുെട പ്രസോദത്തോല്.

10. എടുത്തുപറയുന്നു:
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സൂക്തം 16.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

സത്യൻ മഘവോവൃജീഷി വരെട്ട–പോ-

െഞ്ഞത്തെട്ട, തെ� കുതിരകൾ നമ്മളില്:

സെത്തോക്കുമീ നീർ പിഴിക,വിെടയ്ക്കു നോം;

സിദ്ധിയി�ങ്ങകെട്ട, വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നവൻ! (1)

ഇന്നിസ്സവ�ന വിടുക, മോർഗ്ഗോന്തത്തി-

െലന്ന�പോെലങ്ങെളശ്ശൂര, മ�ത്തററുവോൻ:

ധ്വസ്തോസുരനോമഭിജ്ഞന്നുചിന്ത്യമോ-

മുക്ഥം കഥിയ്ക്കുന്നു, കർമ്മി ശു�ക്രോപമൻ! (2)

ഗൂഢോർത്ഥകം കവി�പോെല യജ്ഞക്രിയ

�നടി, നീർ �സവിച്ചു െകോണ്ടോടി വർഷകൻ

വോനില്നി�ന്നഴംശു �നർക്കുളവോക്കിനോൻ:

ജ്ഞോനെത്തനല്കീ, പകല്െകോണ്ടതുല്സ്തുതം! (3)

വന്മഹസ്സിൻ കതിർെകോണ്ടുസുദൃശ്യമോയ്-

വന്ന വിണ്ണിങ്കല് വസിപ്പോൻ വിളങ്ങ�വ,

അഭ്യോഗമത്തില് മനുഷ്യർതൻ കോഴ്ചയ്ക്കു

െകല്പുറ്റ കൂരിരുൾ �പോക്കി �നതൃവരൻ! (4)

ഇന്ദ്രനൃജീഷി നിറച്ചോ,ന�മയമോയ്-

വന്ന െപരുമയോല് വോനൂഴി രണ്ടു�മ;

വി�ശ്വോത്തരമോയി, തെ� മഹിമോവു:

വിശ്വെമല്ലോം കീഴടക്കിയ�ല്ലോ, ഇവൻ! (5)

ചീർത്തശബ്ദത്തോല്പ്പിളർത്തോർ മലെയയും,

ൈപെത്തോഴുത്തോഗ്രഹത്തോലടച്ചോെരവർ;

നല്�ത്തോയമോ പ്രിയമിത്രെര�യല്പിച്ചു,

മർത്ത്യർക്കു �വണ്ടെതോട്ടുക്കറിഞ്ഞുമ്പർ�കോൻ! (6)

പോ�ഥോനി�രോധി�മഘെത്തപ്പിളർത്തി, നിൻ-

പോലകവജ്ര;–മുയിർെക്കോണ്ടു �മദിനി:

�പ്രരണംെചയ്തൂ, നഭ�സ്ഥോദകങ്ങെള-

ശ്ശൂര, ധൃ�ഷ്ണോ, ബലോല് നോഥോനോയ്ത്തീർന്ന നീ! (7)

കീറി, നീ കോറിെന നീർക്കോയ്പ്പുരുഹൂത;

�തര്യെപ്പടുത്തീ, സരമ നിെന്നപ്പുരോ;

അന്നങ്ങൾ െകോണ്ടുവെന്നങ്ങെള മോനിച്ചി,-

തംഗിരസ്തുത്യോ ഘനെത്തപ്പിളർത്തനീ! (8)

നീ മഘവൻ, ധനം നോല്കുവോൻ െചന്നെപ്പോ-

ഴോമട്ടിലർത്ഥിച്ച �മധോവിെയബ്ഭവോൻ

കോത്തുരക്ഷിച്ചങ്ങിറക്കീ, നരധ്യോത:
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നോസ്തികൻ മോയോവി ദസ്യു ചത്തൂ ര�ണ! (9)

ദസ്യുഘോ�തോല്ക്കനോയ്െച്ചന്നൂ ഗൃഹത്തില് നീ;

കുത്സൻ െകോതിച്ചു, നിൻചങ്ങോതിയോകുവോൻ;

സ്വസ്ഥ�ല വോണൂസരൂപരിരുവരും;

സത്യജ്ഞയോം നോരി ശങ്കിച്ചു, നിങ്ങെള! (10)

�വഗിയോയ്�നർക്കു �പോം തന്നശ്വയുഗ്മെത്ത,

�വണ്ടുമന്നം�പോെല �ചർെത്തോ,�ര�തരി�ല

�പോയി, ഹന്തോവു നി രക്ഷയ്ക്കു കത്സെനോ,-

ത്തീയഴല് പിന്നിടോൻ പ്രോജ്ഞൻ മുതിർന്ന നോൾ. (11)

െകോന്നു, കുത്സോർത്ഥമെസൌഖ്യനോം ശുഷ്ണെന;-

െക്കോന്നു, പൂർവോ�ഹ്ന കുയവെന;–യ�പ്പോ�ഴ

ദസ്യുലക്ഷെത്തയും വീഴ്ത്തി, വജ്രത്തിനോ;-

ലസ്സൂര്യചക്രം മുറിച്ചൂ, രണത്തില് നീ! (12)

ചീർത്ത മൂഗയെനക്കീെഴ്പടുത്തി,യ്യജി-

ശ്വോവോം വിദഥിത്രന്നുപിപ്രുഘ്ന, നീ;

െകോന്നൂ, കവുമ്പെരയമ്പതിനോയിരം;

ശ്രീെയജ്ജര�പോലുടച്ചൂ, പുരങ്ങെള! (13)

സൂരെ� ചോരത്തുനീ െചന്നുനില്ക്കുകില്,

�വ�റ വിളങ്ങു,മമൃതനോം നിന്നുടല്;

ആന�പോ�ല െകല്പുടയ്ക്കു�വോൻ, ഭികര,-

നോയുധധോരി നീ സിംഹംകണക്കി�ന! (14)

ശ്രീലോഭ�ഭോജ്യങ്ങൾ �തടിയും, �പോർകളില്-

�പ്പോ�ല സവനത്തിലർത്ഥിച്ചു,മിച്ഛയോ

െചന്നുക്ഥ�മോതു�വോർക്കിന്ദ്രെനോരില്ലവും,

സന്ദൃശ്യരമ്യയോം ലക്ഷ്മിയും�പോെലയോം! (15)

മദ്വിധ�സ്കോതോവി�നതു കോമ്യധന-

െനോത്തിയ്ക്കു,മഞ്ജസോ കൂ�ട്ടണ്ടുമന്നവും;

മർത്ത്യഹിതം െപരുതോർ െചയ്തു; �ചലിലോ

വൃത്രഘ്നെനബ്ഭവോന്മോർക്കോയ്വിളിപ്പൂ, നോം! (16)

മത്ത്യർ മൂർച്ഛിപ്പതോം വല്ലതിലും ശുര,

മ�ധ്യ െകോടുമിടിവോളു വീഴുെമ്പോഴും,

ഇങ്ങുഗ്രയുദ്ധം വരുെമ്പോഴും നോഥ, നീ-

െയങ്ങൾക്കു രക്ഷിതോെവന്നറിയോം, തവ! (17)

വോമ�ദവെ� കർമ്മങ്ങൾപോലിയ്ക്കു, നീ;

�പോർമന്നില് മിത്രമോകു,ള്ളംകനിഞ്ഞുനീ;

നിെന്നക്കുറിച്ചതിജ്ഞോനികളോെക,ങ്ങ-

ളന്വഹം �സ്കോതൃസ്കവെത്തവോയ്പിയ്ക്ക, നീ! (18)

�പോരിെലല്ലോം ഭവല്ക്കോമരോമിപ്പണ-
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ക്കോെരോത്തു, ദീപ്തോർത്ഥർ�പോ�ല രിപുക്കെള

ആക്രമിച്ചിന്ദ്ര, മഘവൻ, പുകഴ്ത്തോവു,

�നർെക്കങ്ങൾനൂറോണ്ടു രോത്രിയിലങ്ങെയ! (19)
നമ്മൾതൻസഖ്യംക്ഷ�ണന വിടോയ്വോനു-

മുന്മഹസ്സംഗപൻ നെമ്മ �നോക്കോനുമോയ്,

പ്രോർത്ഥിതം െപയ്യും യുവോവോകമിന്ദ്രന്നു

തീർത്തു, നോമിസ്തവം, തച്ചർ �തർ�പോല�വ! (20)
ക്ഷിപ്രം സ്തുതൻ,ക്ഷണോല്സ്തൂയമോനൻ ഭവോൻ

വോയ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�വോന്നന്നമോറ്റിൻപടി;

പുത്തൻസ്തവം�ത രചിയ്ക്കുന്നു, ഹര്യശ്വ;

നുത്യോ ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ �തരോളികൾ! (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. സത്യൻ=സത്യവോൻ. ഇങ്ങ്–ഈയജ്ഞത്തില്.

2. മോർഗ്ഗോന്തത്തിെലന്ന�പോെല–യോത്രയവസോനിച്ചോല് കുതിരകെള അഴിച്ചുവിടുന്നതു-

�പോെല. മ�ത്തറ്റുവോൻ–അങ്ങെയ �സോമനീർെകോണ്ടു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ. ധ്വസ്തോ-

സുരനോമഭിജ്ഞന്നു–അസുരെര നശിപ്പിച്ച സർവജ്ഞനോയ ഇന്ദ്രന്നോയി. കർമ്മി–

യജമോനൻ. ശു�ക്രോപമൻ=ശക്ര�നോടു തുല്യൻ.

3. കവി ഗൂഢോർത്ഥമോയ കോവ്യെമന്ന�പോെല, വർഷകൻ (വൃഷോവ് ) യജ്ഞക്രിയ �നടി–

യജ്ഞകർമ്മം സോധിച്ച്. ഏഴംശു–സൂര്യെ� സപ്തരശ്മികൾ. ഉല്സ്തുതമോയ (തു�ലോം

സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട) അത്–ഏഴു രശ്മി–പകല്െകോണ്ട്ആളുകൾക്കുജ്ഞോനെത്ത (വസ്തുവി-

�വകെത്ത) നല്കീ: െവളിച്ചം െകോടുത്തു.

4. സുദൃശ്യം=നന്നോയിക്കോണോവുന്നത്. വസിപ്പോൻ വിളങ്ങ�വ–�ദവന്മോർ അഭിലോഷം-
െകോണ്ടുദ്ദീപി�യ്ക്ക. അഭ്യോഗമം=ആഗമനം, ഉദയം. �നതൃവരൻ–സൂര്യൻ.

6. അംഗിരസ്സുകളുെട ൈപെത്തോഴുത്ത് ആഗ്രഹത്തോല്–അവെരക്കറിച്ചുള്ള തോല്പര്യ-

ത്തോല്–അടച്ചോർ. ആ പ്രിയമിത്രർ–മരുത്തുക്കൾ. നല്�ത്തോയം–�മഘസ്ഥമോയ

ജലം–അവെര ഏല്പിച്ചു, യഥോകോലം മഴെപയ്തുസസ്യോദികെള ഉല്പ്പോദിപ്പിയ്ക്കോൻ.

7. ഇന്ദ്ര�നോടു �നരിട്ടു പറയുന്നു: പോലകവജ്രം=രക്ഷകമോയ വജ്രം. പോ�ഥോനി�രോധി�മ-
ഘെത്ത=ജലെത്ത തടഞ്ഞ �മഘെത്ത. പിളർത്തി. �മദിനി ഉയിർെക്കോണ്ടു–മഴ കി-

ട്ടിയതിനോല്. ധൃഷ്ണു–ശത്രുധർഷകൻ. ബലോല്=ബലം�ഹതുവോയിട്ട്.

8. കീറി=പിളർത്തി. സരമപുരോ (മുൻകൂട്ടി) നിെന്ന�തര്യെപ്പടുത്തീ–അസുരോപഹൃതകളോയ

ൈപക്കൾഇന്നയിടത്തുെണ്ടന്ന്. അംഗിരസ്തുത്യോ=അംഗിരസ്സുകളുെട സ്തുതിയോല്.

9. ആമട്ടിലർത്ഥിച്ച �മധോവിെയ–‘എെ�ശത്രവി�നോടുനിന്തിരുവടി െപോരുതണ’െമന്ന-

�പക്ഷിച്ച കുത്സെന. അങ്ങിറക്കീ–യുദ്ധരംഗത്തില്. നരധ്യോത=മനുഷ്യരോല് ധ്യോനി-

യ്ക്കെപ്പടുന്നവ�ന. നോസ്തികൻ–ൈവദികകർമ്മങ്ങളില് വിശ്വോസമില്ലോത്തവൻ. ദസ്യു–

കുത്സെ� ശത്രു. ചത്തൂ–അങ്ങയോല് വധിയ്ക്കെപ്പട്ടു.

10. കുത്സനോല് വിളിയ്ക്കെപ്പട്ട നീ ദസ്യുഘ�തോല്ക്കനോയ് (ദസ്യുഹനനത്തിന്നു�വണ്ടി) കു-

ത്സെ� ഗൃഹത്തില് െചന്നു. ഇരുവരും–അങ്ങും കുത്സനുംതമ്മില് സഖ്യം പൂണ്ടു സ്വ-

സ്ഥ�ല (സ്വർഗ്ഗത്തില്) സരൂപരോയ് (ഒ�ര രൂപ�ത്തോ�ട) വോണൂ. അ�പ്പോൾ നോരി

(ഇന്ദ്രോണി) നിങ്ങെള ശങ്കിച്ചു–നിങ്ങളിരുവരില് ഇന്ദ്രനോരോെണന്നറിഞ്ഞില്ല.
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11. പ്രോജ്ഞൻ (കുത്സൻ) ഈയഴല് (ദസ്യൂപദ്രവം) പിന്നിടോൻ മുതിർന്നനോളില്, ഹന്തോ-

വോയ (ശത്രുഘോതിയോയ) നീ �പോയി.

12. കുത്സോർത്ഥം–കുത്സെന രക്ഷിപ്പോൻ�വണ്ടി. അെസൌഖ്യൻ=അസ്വസ്ഥൻ. അെപ്പോ-

�ഴ–ഉടനടി. ദസ്യുലക്ഷം–വളെര ദസ്യുക്കൾ. ഇക്കഥകൾ ഒന്നോംമണ്ഡലത്തില്ത്ത-

െന്നയുണ്ട്. ശുഷ്ണ–കുവയന്മോർ–രണ്ടസുരന്മോർ.

13. ഋജിശ്വോവോം വിദഥിപുത്രന്നു–വിദഥിയുെട പുത്രനോയ ഋജിശ്വോവു് എന്ന രോജോവിന്നു�വ-
ണ്ടി. പിപ്രുഘ്ന എന്ന സംബുദ്ധി, മൃഗയോസുരെനെയന്ന�പോെല പിപ്രു എന്ന അസുര-

െനയും നീ ഹനിച്ചു എന്നു കോണിയ്ക്കുന്നു. കറുമ്പർ–രോക്ഷസർ. ശ്രീ–െയൌവനലക്ഷ്മി.

പുരങ്ങൾ–ശംബരോസുരെ� നഗരങ്ങൾ.

14. �വ�റ വിളങ്ങും–സോധോരണരൂപങ്ങൾ�പോെല, സൂര്യ�തജസ്സോല് മങ്ങി�പ്പോകില്ല.

െകല്പ്–ശത്രുബലം. സിംഹംകണക്കിെന ഭീകരൻ=ഭയംകരൻ.

15. ശ്രീലോഭ�ഭോജ്യങ്ങൾ=സമ്പല്ലോഭവും അന്നവും. �പോർകളില്�പ്പോ�ല സവനത്തിലർ-

ത്ഥിച്ചും–യുദ്ധത്തില് സഹോയിപ്പോൻ അ�പക്ഷിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, സവനത്തില് �സോ-

മം കുടിപ്പോനുംഅ�പക്ഷിച്ചും. ഇച്ഛയോ–ഇന്ദ്രങ്കല്നിന്ന്ആപന്നിവോരണമിച്ഛിച്ച്. സന്ദൃ-

ശ്യരമ്യയോം=ദർശനീയയും രമണീയയുമോയ. ഗൃഹവും ലക്ഷ്മീയും (സമ്പത്തും) �പോെല

ഇന്ദ്ര �സ്തോതോക്കെള സുഖിതരോക്കുന്നു.

16. കോമ്യധനൻ=സ്പൃഹണീയമോയ ധന�ത്തോടുകൂടിയവൻ. മദ്വിധ�സ്നോതോവിന്–

എെന്ന�പ്പോെലയുള്ള �സ്തോതോവിനു്. കൂ�ട്ടണ്ടുമന്നവും (സംഭരി�യ്ക്കണ്ടുന്ന അന്നം�പോ-

ലും) അഞ്ജസോ (�വ�ഗന) എത്തിയ്ക്കും. �ചലില്–െവടുപ്പില്. ഭവോന്മോർക്കോയ്=

നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി. നോം–ആത്മനിബഹുവചനം, ഞോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു.

17. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: മർത്ത്യർ മൂർച്ഛിപ്പതോം വല്ലതിലും–മനുഷ്യെര �ബോധംെകടുത്തുന്ന

വല്ല യുദ്ധത്തിലും. മ�ധ്യ=ഇടയില്. അറിയോം തവ–അങ്ങയ്ക്കറിയോമ�ല്ലോ.

18. വോമ�ദവെ�–എെ�. മിത്രമോക–എെ� സഖോവോകുക, എെന്ന സഹോയിയ്ക്കുക.

അതിജ്ഞോനികൾ–ഏററവും അറിവുള്ളവർ.

19. ഭവല്ക്കോമർ–ശത്രുജയത്തിന്നോയി അങ്ങെയ കോംക്ഷിയ്ക്കുന്നവർ. ഇപ്പണക്കോർ–

ചൂണ്ടിപ്പറകയോണ്: അങ്ങയ്ക്കു തരോനുള്ള ഹവിസ്സോകുന്ന ധന�ത്തോടു കൂടിയവർ. ദീ-

പ്തോർത്ഥർ–സ്വർണ്ണരത്നോദിസമ്പന്നന്മോർ; ഇവർക്കു ശത്രുവിജയം സുകരമോണ�ല്ലോ.

ആക്രമിച്ചു്–കീഴടക്കി. നൂറോണ്ടു്–വളെരസ്സംവത്സരം. ദീർഘോയുഃ പ്രോത്ഥനയും ഇതി-

ല് ഉൾെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

20. ഉന്മഹസ്സോയ (�തജസ്സുയർന്ന) അംഗപൻ (ശരീരങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ) നമ്മുെട

സഖ്യം ക്ഷ�ണന വിടോതിരിപ്പോനും, നെമ്മ �നോക്കോ(രക്ഷിയ്ക്കോ)നുമോയ്. പ്രോർത്ഥിതം

െപയ്യും–അഭീഷ്ടഫലം വർഷിയ്ക്കുന്ന.

21. ആറ്റിൻപടി–നദി പരിസരങ്ങെള സസ്യസമ്പന്നങ്ങളോക്കുന്നതു�പോെല. നുത്യോ =
സ്തുതിെകോണ്ടു്.
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സൂക്തം 17.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും വിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ഇന്ദ്ര, മഹോൻ, നീ: ബലം നീക്കിെവച്ചിരി-

യ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ, തവ വോരൂഴിവോനുകൾ.

െകോന്നു നീ വൃത്രെനെക്കല്പോല;-ഹിയവ-

െനോന്നോയ്ക്കുടിച്ച തണ്ണീരുെമോഴുക്കി നീ! (1)

അഞ്ചി, വോനുജ്ജ്വലനോം നിൻ പിറവിയില്;

നിൻെചോടി �പടിച്ചു മന്നും വിറച്ചു�പോയ്;

�നർത്തടക്കെപ്പട്ടു, ചീർത്ത മുകിലുക-

ളോർത്തി �പോക്കി മഴ െപയ്തു, മരുക്കളില്! (2)

വർച്ചസ്സു കോണിച്ചു, കീഴമർ�പ്പോൻബലോല്

വജ്രമോെഞ്ഞയ്തുപിളർത്തീ, മലകെള;

മത്തോർന്നു വജ്രവോൻ വൃത്രെനെക്കോല്കയോ-

ല,ത്തടവറ്റു കുതിച്ചുപോഞ്ഞൂ, ജലം! (3)

സ്ഥോനസ്ഥിരനും സ്തവോർഹനും സദ്വജ്ര-

വോനുമോം നിെന്നജ്ജനിപ്പിച്ച ദീപ്തിമോൻ

നണ്ണീ, സുപുത്രനോയ്തോെനന്ന;-നല്പനോ-

മിന്ദ്രെ�യച്ഛൻസുകർമ്മോവുമോയ്, തു�ലോം! (4)

മീെതയോയ്ത്തോൻ ഭയം �പോക്കുമ�ല്ലോ, പുരു-

ഹൂതോനോമിന്ദ്രൻ, പ്രജകൾക്കുതമ്പുരോൻ;

സത്യം, സ്തുതിപ്പൂ, പുകഴ്ത്തും മഹസ്വിയോം

വിത്തയുക്തെ�യിബ്ബന്ധുെവസ്സർവരും! (5)

�നരി,ലിവെ�യോയ്, �സോമനീെരോക്കയും;

�നരില്,ത്തു�ലോം മത്തിയറ്റീ, മഹോമധു;

�നരില്, നീ സ്വോമി, മികച്ച ധനത്തിെന;-

ല്ലോെരയും തോങ്ങുന്നു, സമ്പത്തിനിന്ദ്ര, നീ! (6)

�പോരോ, ഭവോനിന്ദ്ര, മു�ന്ന പിറക്കുന്ന

�നര�മ തോങ്ങീ, ഭയത്തിെലല്ലോെരയും:

നീ മഘവോ�വ, നുറുക്കി, വജ്രത്തിനോല്

നീർമണ്ഡലത്തില്ക്കിടെക്കോണ്ട വൃത്രെന! (7)

ഭൂരിഹന്തോവ,തിധർഷകൻ, വർഷകൻ,

�പ്രരകനിന്ദ്രൻ നിരത്യയൻ, വജ്രവോൻ:

വൃത്രഘ്നനമ്മഹോനന്നദൻ; �ശോഭന-

വിത്തൻ മഘവോവു വിത്തവും നല്കു�മ! (8)

�പോരിെലോറ്റ�യ്ക്ക പുകഴ്ന്ന മഘവോവു

തീെര മുടിയ്ക്കു�മ, �ചർെന്നോത്ത �സനെയ;

സുപ്ര�ദയോന്നങ്ങൾകയ്യില് െവ�പ്പോനിവൻ;
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തല്പരരോവുകി,വെ�സഖ്യത്തില് നോം! (9)

�പോര: �കൾപ്പുണ്ടി,വൻ െവല്വതും െകോല്വതും;

�പോരോല്പ്പശുക്കെളെക്കോണ്ടു�പോരുമിവൻ;

�നരി,ലിന്ദ്രൻ െചോടിച്ചോ�ലോ, ചരോചര-

പ്പോെരോക്കയും ഭയെപ്പട്ടു വിറച്ചു�പോം! (10)

ഇന്ദ്രൻ മഘവോവു �ഗോവിെന,യശ്വെത്ത

െവന്നോൻ, ധനെത്ത,ക്കരുത്തോല്പ്പടെയയും;

ഇന്നരർക്കുപകു�ത്തകു,മസ്സമ്പത്തു;

വൻനോയകൻ പണം കയ്യിലും െവയ്ക്കു�മ! (11)

ഒട്ടു �നടുന്നു; തന്നമ്മയില്നിന്നിന്ദ്ര-

െനോട്ടു ജനിപ്പിച്ച തോതങ്കല്നിന്നു�മ;

�പർത്തു �പർത്തും തോനുണർത്തു,മിതിൻ ബല,-

മോർത്തിടും കോർകളയച്ച കോറ്റിൻപടി! (12)

ഇമ്മഘവോവിടി�ഞ്ഞോെന നികത്തിടും;

കല്മഷരോശിെയത്തട്ടിക്കളഞ്ഞിടും;

െകോെന്നോടുക്കുമിടിവോൾ �ചർന്ന വോനു�പോ;-

ലിന്ദ്രൻസ്തുതി�പ്പോനില് െവച്ചരുളും ധനം! (13)

സൂരെ� �തരുകൾ �പോക്കിവിട്ടോനിവൻ;

�പോരിന്നയച്ചതി�ല്ല,തശസംജ്ഞെന;

ഭോനുവിൻ �വരോം ജലോസ്പദത്തിെലോളി-

�ച്ചോനില് നീർ തൂകീ, വളഞ്ഞു�പോം കോർമുകില്, (14)

രോവില് യഷ്ടോവു �ഹോതോവിങ്കലോംവിധം! (15)

�ഗോവോജിഭക്ഷ്യപത്നീച്ഛുക്കളോെമങ്ങ-

ളോ വൃഷോവോയ പത്നീദനോമിന്ദ്രെന,

സ്വോവനോശ്രോന്തെനസ്സഖ്യത്തിനിങ്ങിറ-

ക്കോവൂ, കിണറ്റില് നീർപ്പോളെയ�പ്പോല�വ! (16)

�നോക്കുമോപ്തൻ ഭവോെനങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്ക;

പോർക്കു�വോൻ, �സോമോർഹമിത്രം, സുഖപ്രദൻ,

തോതൻ, പിതോക്കളില്െവച്ചു പിതോവോയ

ധോതോവു നീ െകോറ്റണയ്ക്ക, �ലോ�കോല്ക്കനില്! (17)

സ�ഖ്യോല്ക്കരങ്ങൾക്കുനീ സഖോവോകിന്ദ്ര,

രക്ഷിയ്ക്ക; വോഴ്ത്തു�വോ�ന്നകുക, ഭക്ഷ്യവും;

ബോധിതെരങ്ങളിക്കർമ്മങ്ങളോല്പ്പൂജ

െചയ്തുെകോണ്ടിന്ദ്ര, വിളിയ്ക്കുന്നിത,ങ്ങെയ! (18)

ഇന്ദ്രൻസ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുകി�ലകോകിയോയ്-

െക്കോന്നിടും, �നരിട്ട ഭൂരിശത്രുക്കെള;

�സ്തോതോവവന്നിഷ്ട;-നുമ്പരും മർത്ത്യരു-

�മതും തടുക്കോ, മഘവോശ്രയസ്ഥെന! (19)
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ഇന്ദ്രൻ മഘവോനശത്രുബഹുസ്വന-

നിന്നമു�ക്കകെട്ടയിഷ്ടം പ്രജോപതി;

ജോതർക്കു തമ്പുരോൻ നീ െവയ്ക്കുെകങ്ങളില്,

�സ്തോതോവിനുള്ളസല്ക്കീർത്തിയിരട്ടിയോയ് ! (20)

ക്ഷിപ്രം സ്തുതൻ,ക്ഷണോല്സ്തൂയമോനൻ ഭവോൻ

വോയ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�വോന്നന്നമോറ്റിൻപടി;

പുത്തൻസ്തവം �ത രചിയ്ക്കുന്നു, ഹർയ്യശ്വ;

നുത്യോ ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ �തരോളികൾ! (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
1. വോരൂഴിവോനുകൾ–വിശോലകളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. കുടിച്ച–മറച്ചുെവച്ച എന്നർ-
ത്ഥം.

2. വോൻ (ആകോശം)അഞ്ചി–നടുങ്ങി. െചോടി=�കോപം, �നർത്തടക്കെപ്പട്ടു–അങ്ങയോല്

നിയന്ത്രിയ്ക്കെപ്പട്ടതിനോല്. ആർത്തി–പ്രോണികളുെട ദോഹം.

3. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: വർച്ചസ്സു=�തജസ്സു, ബലം. കീഴമർ�പ്പോൻ–ശത്രുക്കെള അടക്കുന്ന-

വൻ. മത്തോർന്നു–�സോമപോനത്തോല്.

4. പൂർവോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: സ്ഥോനസ്ഥിരൻ–സ്ഥോനത്തില്നിന്നു ഭൂംശം വരോത്ത-

വൻ. ദീപ്തിമോൻ-�തജസ്വിയോയ കശ്യപപ്രജോപതി. സുപുത്രൻ=നല്ല പുത്ര�നോടുകൂടിയ-

വൻ. അനല്പൻ–മഹോൻ.

5. മീെതയോയ്ത്തോൻ–�ദവന്മോരില്െവച്ചു മുഖ്യനോയിത്തെന്ന. ഭയം–ശത്രുഭയം. വി-

ത്തയുക്തെ�യിബ്ബന്ധുെവ–ഹവിസ്സോകുന്നധനമുള്ളവെ� (യജമോനെ�)ബന്ധുവോയ

ഇന്ദ്രെന. സർവരും സ്തുതിയ്ക്കുന്നു, സത്യം.

6. �നരില്=വോസ്തവത്തില്. ഇവൻ–ഇന്ദ്രൻ. മഹോമധു–മഹത്തോയ മോദക�സോമം

ഇന്ദ്രന്നുതു�ലോം മത്തിയറ്റി. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

7. ഭയത്തില്–വൃത്രനോലുള്ള ഭയപ്പോടില്. നീർമണ്ഡലത്തില്–ജലപ്പരപ്പില്. കിടെക്കോ-

ണ്ട=ശയിച്ച.

8. ഭൂരിഹന്തോവ്–വളെര ൈവരികെള െകോന്നവൻ. �പ്രരകൻ–ശത്രുക്കെള യുദ്ധത്തിനി-

റക്കുന്നവൻ. നിരത്യയൻ=നോശരഹിതൻ. �ശോഭനവിത്തൻ=നല്ല ധന�ത്തോടുകൂടിയ-

വൻ. ആ ഇന്ദ്രെന നോം സ്തുതിയ്ക്കുക.

9. �സന–ശത്രുൈസന്യം. സുപ്ര�ദയോന്നങ്ങൾ–യജമോനന്നു െകോടു�ക്കണ്ടുന്ന അന്ന-

ങ്ങൾ.

10. െവല്വതും െകോല്വതും–ശത്രുക്കെള. െകോണ്ടു�പോരും-ശത്രുക്കളില്നിന്ന്.
11. ഇന്ദ്രൻ ശത്രുക്കെള ജയിച്ചു ഗവോശ്വധന�സനകെള കീഴടക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു; അസ്സമ്പത്ത്

ഇന്നരർക്കു (�സ്തോതോക്കൾക്കു) പകുത്തുെകോടുക്കും. പണം (ധനം) കയ്യില് െവയ്ക്കുകയും-

െചയ്യും വൻനോയകൻ=വലിയ �നതോവ്.

12. ഒട്ടു–ഏതോനും ബലം. ഇതിൻബലം–ഈ ജഗത്തിെ� ബലം. ആർത്തിടും കോർകള-

യച്ച കോറ്റിൻപടി–ഇരമ്പുന്ന �മഘങ്ങളോല് �പ്രരിതമോയ കോറ്റു�പോെല ഉണർത്തും–

ഇളക്കിവിടും.
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13. ഇടി�ഞ്ഞോെന നികത്തിടും–ധനം ക്ഷയിച്ചവെന സമ്പന്നനോക്കും. കല്മഷരോശിെയ–

�സ്തോതോവിെ� പോപപുഞ്ജെത്ത. െകോെന്നോടുക്കും-ശത്രുക്കെള.

14. ഈഋക്കിെല പ്രതിപോദ്യം ഒന്നോംമണ്ഡലത്തിലുണ്ട്: ഏതശസംജ്ഞെന (ഏതശെന-

ന്ന മഹർഷിെയ) �പോരിന്നയച്ചില്ല–സ്വശ്വെനന്ന രോജോവിെ� പുത്രനോയിജ്ജനിച്ചസൂ-

ര്യ�നോടു െപോരുതോൻ പുറെപ്പട്ട�പ്പോൾ തടുത്തു; തോൻത�ന്ന സ്വശ്വപുത്ര�നോടു യുദ്ധം-

െചയ്തു. അതില് പരി�ക്കോറ്റതിനോല് ഇന്ദ്രൻ ഭോനുവിൻ �വരോം (�തജസ്സിെ� മൂലഭൂ-

തമോയ) ജലോസ്പദത്തില് (അന്തരിക്ഷത്തില്) ഒളിച്ചു; അ�പ്പോൾ കോർമുകില് അ�ദ്ദഹ-

ത്തിെ��മല് െവള്ളം െപോഴിച്ചു–ജല�സചനം െകോണ്ടുമുറിവുകളുെട �വദനശമിപ്പിച്ചു.

വളഞ്ഞു�പോം എന്ന വി�ശഷണം കോർമുകിലിെ� ഉപോയെത്തവ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

15. ഈ ഒറ്റവരി ഒരു പോദംമോത്രമുള്ള ഋക്കിെ� (വിരോട്ഛന്ദസ്സ്) തർജ്ജമയോണ്: രോ-

ത്രിയില് യജമോനൻ �ഹോതോവിങ്കല് (അഗ്നിയിങ്കല്) െവള്ളം പകരുന്നതു�പോെല, മു-

കില് നീർതൂകി എന്നു മുകളിെല ഋക്കി�നോടന്വയം.

16. പത്നീദൻ=പത്നിെയ തരുന്നവൻ. സ്വോവനോശ്രോന്തൻ=തെ� രക്ഷയില് തളരോത്ത-

വൻ, തോൻ രക്ഷി�യ്ക്കണ്ടുന്നവെര സദോ രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. നീർപ്പോള–െവള്ളം�കോരുന്ന

പോള.

17. �നോക്കും–രക്ഷണീയെരെയല്ലോം വീക്ഷിയ്ക്കുന്ന. ആപ്തൻ=വിശ്വസ്തൻ. പോർക്കു-

�വോൻ–വിശ്വദ്രഷ്ടോവ്. �സോമോർഹമിത്രം–യജമോനോദികളുെട സഖോവ്. തോതൻ

–അച്ഛൻ�പോെല രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ; �പോരോ, പിതോക്കളില് (രക്ഷിതോക്കളില്) െവ-

ച്ചു പിതോവോയ (രക്ഷിതോവോയ) ധോതോവ്–പിതൃസ്രഷ്ടോവ്. �ലോ�കോല്ക്കനില്

–പുണ്യ�ലോകം പൂകോനോഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന �സ്തോതോവിങ്കല് െകോറ്റണയ്ക്ക, �സ്കോതോവിന്ന്

ആഹോരം നല്കിയോലും.

18. സ�ഖ്യോല്ക്കർ=സഖ്യതല്പരരോയ. ബോധിതർ–രോക്ഷസോദികളോല് പീഡിതർ.
19. ഇഷ്ടൻ=പ്രിയെപ്പട്ടവൻ. മഘവോശ്രയസ്ഥൻ=മഘവോവിെ� ആശ്രയത്തിലിരിയ്ക്കുന്ന-

വൻ, ഇന്ദ്രെനആശ്രയിച്ചവൻ.

20. അശത്രു=ശത്രുരഹിതൻ, ആരോലും എതിർക്കെപ്പടോത്തവൻ. ബഹുസ്വനൻ=

വിവിധശബ്ദവോൻ. ജോതർക്കു–ജനിച്ചവർെക്കോെക്ക. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

�സ്തോതോവിനുള്ള–അങ്ങ്ഓ�രോ �സ്തോതോവിന്നും െകോടുത്തു�പോരുന്ന സല്ക്കീർത്തി

ഇരട്ടിയോയ്(കൂടുതലോയി) എങ്ങളില് െവയ്ക്കുക, ഞങ്ങെള അധികം കീർത്തിമോന്മോരോ-

ക്കുക.
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സൂക്തം 18.

അദിതിയും ഇന്ദ്രനും വോമ�ദവനും ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അദിതീന്ദ്രർ �ദവത.

‘ഇതോണ്, പ�ണ്ടമുതല്അറിയെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നവഴി: ഇതിലൂെടയ�ത്ര, എല്ലോ�ദ്ദ-

വകൾതെന്നയും ജനിച്ചത്. നീയും ഇതിലൂെടതെന്ന�വണം, ജനിയ്ക്കുക; ഈഅമ്മ-

െയ മരിപ്പിയ്ക്കുരുത്.’ (1)
‘ഞോൻ ഇതിലൂെട പുറെത്തയ്ക്കിറങ്ങില്ല: ഇതു സങ്കടമോണ്; ഒരു വോരിഭോഗത്തു-

നിന്നു പുറെത്തയ്ക്കിറങ്ങിെക്കോള്ളോം. െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലോത്ത പലതും എനിയ്ക്കു െച�യ്യ-

ണ്ടതുണ്ട്: ഒരോ�ളോടു െപോരുതണം; മെറ്റോരോ�ളോടു �ചോദിയ്ക്കണം! (2)
അമ്മ മരി�ച്ചയ്ക്കുെമന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലോ. ഞോൻ നടപ്പനുസരിയ്ക്കോതിരിയ്ക്കില്ല; �വ-

ഗത്തില് അനുസരിയ്ക്കുകതെന്ന െചയ്യോം. ഇന്ദ്രൻ ഇണപ്പലകകളില് പിഴിഞ്ഞ ത്വ-

ഷ്ടോവിെ� ഗൃഹത്തില് െചന്നു, വില�യറിയ �സോമം കുടിച്ചുകളഞ്ഞു! (3)
ഒരോയിരം മോസം–വളെരസ്സംവത്സരം–ഗർഭത്തിലിരുന്നവൻ അരുതോത്ത-

െതോന്നും െചയ്തില്ലോയിരിയ്ക്കോം!’

‘ജനിച്ചവരിലും ജനിയ്ക്കോൻ �പോകുന്നവരിലുമില്ല, ഇവെന്നോരു തുല്യൻ! (4)
ഗുഹയില് പിറക്കുക നന്നെല്ലന്നറിഞ്ഞ്, അമ്മ ഇന്ദ്രെന വീർയ്യവോനോക്കിയി-

രുന്നു; അതിനോല് ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്ന അവൻ സ്വയം �തജസ്സുടുത്ത് എഴു�ന്നറ്റു;

വോനൂഴികെളഷും നിറച്ചു! (5)
ഇതോ, കുരവയിടുന്ന നദികൾ ആർത്തിരമ്പിെക്കോണ്ടു �പോകുന്നു. ഇവ�രോടു

�ചോദിയ്ക്കു, ഈ �ഘോഷിയ്ക്കുന്നെതന്തോെണന്ന്: ജലങ്ങളു�ണ്ടോ, തടഞ്ഞുെവച്ചു �മഘ-

െത്തപിളർത്തുന്നു? (6)
ഇന്ദ്രെനപ്പറ്റി നിവിത്തുകൾ ശബ്ദിയ്ക്കുന്നെതന്തോണ്? ഇവെ� പോപം ജലങ്ങൾ

ഏെററടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. എെ� മകനോണ�ല്ലോ, വമ്പിച്ച വജ്രംെകോണ്ടു വൃത്രെന െകോ-

ന്ന്,ഈതണ്ണീരുകെള ഒഴുകിച്ചതു് !’ (7)
‘മതിമറന്നു യുവതി അങ്ങെയ പ്രസവിച്ചു; മതിമറന്നു കുഷവ അങ്ങെയ വിഴു-

ങ്ങി; മതിമറന്നു തണ്ണീരുകൾ കുഞ്ഞിെനസുഖിപ്പിച്ചു; മതിമറന്ന് ഇന്ദ്രൻബല�ത്തോ-

�ട എഴു�നറ്റു! (8)
മഘവോ�വ, മതിമറന്നു വ്യംസൻ അങ്ങയുെട ഹനുരണ്ടും എയ്തു മുറിച്ചുഃ ഉട�ന,

എയ്യെപ്പട്ട ഭവോൻ കൂടുതല് കരുത്തു പൂണ്ടു, പോവത്തിെ� തല വജ്രംെകോണ്ടരച്ചു!

(9)
വയസ്സുംഓജസ്സു�മറിയവനും, അധൃഷ്യനും, അനഭിഭൂതനും, �പ്രരകനും, വൃഷോ-

വും, തനി�യ ഗമിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നവനുമോയ ഇന്ദ്രെനഅമ്മ, ഒരു കടിഞ്ഞൂല്പ്പയ്യു മൂരി-

ക്കുട്ടിെയഎന്ന�പോെല, �സ്വച്ഛോ സഞ്ചോരത്തിന്നോയി പ്രസവിച്ചു. (10)
അനന്തരംഅമ്മ, ‘മക�ന,ഈ�ദവതകൾനിെന്നത്യജി�ച്ചയ്ക്കും’എന്നുമഹോ-

�നോടു യോചിച്ചു. ഉട�ന, വൃത്രവ�ധോദ്യതനോയ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു:- ‘സ�ഖ; വി�ഷ്ണോ,

ഭവോൻ വലിയ പരോക്രമം പൂണ്ടോലും!’ (11)
അങ്ങ്അച്ഛെന കോല്കളില് പിടികൂടി െകോന്നുവ�ല്ലോ, മറ്റോരു വരുത്തി, അമ്മയ്ക്കു

ൈവധവ്യം? കിടക്കുക�യോനടക്കുക�യോ െചയ്യുന്നവെന െകോല്ലോൻആെരോരുങ്ങി?

മ�റ്റതു �ദവൻഏെറ സുഖമുളവോക്കി? (12)
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ഞോൻ വറുതിമൂലം ശ്വോവിെ� കുടർമോല �വവിയ്ക്കുകയുണ്ടോയി. �ദവകളുെട ഇട-

യില് മെറ്റോരു സുഖപ്രദെനഞോൻ കെണ്ടത്തിയില്ല. പത്നിെയ ഞോൻ നിന്ദ്യയോയി

കണ്ടു; അതിന്നു�ശഷം, ഒരു പരുന്തോണ് എനിയ്ക്കു െവള്ളം െകോണ്ടുവന്നത് !’ (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
1. ഗർഭത്തില്െവച്ചുത�ന്ന ജ്ഞോനിയോയിത്തീർന്ന വോമ�ദവൻ വോശിപിടിച്ചു: ‘ഞോൻ

അമ്മയുെട �യോനിയിലൂ�ട ജനിയ്ക്കില്ല; വോരിഭോഗത്തൂ�ട ജനിച്ചു െകോള്ളോം.’ ഇതുമൂലം

മരണഭീതയോയ മോതോവ്അദിതിെയ ധ്യോനിച്ചു. അ�പ്പോൾ അദിതി പുത്രനോയ ഇന്ദ്ര-

�നോടുകൂടി ഗർഭിണിയുെട അടുക്കല് വെന്നത്തി. പിന്നീട്, അദിതീന്ദ്രരും വോമ�ദവനു-

മോയി ഒരു സംഭോഷണം നടന്നു. ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു: ഇതിലൂെട–�യോനിമോർഗ്ഗത്തിലൂ�ട.

2. വോമ�ദവൻ പറഞ്ഞു: െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലോത്ത–മറ്റോരും െചയ്തിട്ടില്ലോത്ത. ഒരോ�ളോടു–

ശോസ്ത്രവോദക്കോര�നോടു. �ചോദിയ്ക്കണം–�ചോദിച്ച് അറിവു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കണം.

3. നടപ്പനുസരിയ്ക്കോത്തവൻ ഞോനല്ല, ഇന്ദ്രനോെണന്ന്, ഇന്ദ്രെ� അകൃത്യം പ്രതിപോദിയ്ക്കു-

ന്നു: കുടിച്ചുകളഞ്ഞു–ബലോല്ക്കോ�രണഎടുത്തുകുടിച്ചു.

4. ഇന്ദ്രൻ ഒരോയിരംമോസം ഗർഭത്തിലിരുന്ന്അമ്മെയ വലച്ചത് അകൃത്യമല്ലോയിരിയ്ക്കോം.

ഇന്ദ്രെനആ�ക്ഷപിച്ചതു െപോറുക്കോെതഅദിതി പറയുന്നു: ഇവന്ന്–ഇന്ദ്രന്ന്.

5. ഗുഹ–ഇരുട്ടടഞ്ഞഈറ്റില്ലം. അമ്മ–അമ്മയോയഞോൻ.

6. കുരവയിടുന്ന–സ്ത്രീകെളന്ന�പോെല കുരവയിടുന്ന. നദികളുെട ഇരമ്പല് ഇന്ദ്രവിക്ര�മോ-
ദ്�ഘോഷണമോെണന്നു ഹൃദയം. ജലങ്ങൾ ശക്തങ്ങളോകു�മോ �മഘെത്ത പിളർത്തോ-

ൻ? ഇന്ദ്രൻ പിളർത്തി, ജലങ്ങെള �മോചിപ്പിച്ചു.

7. വൃത്രവധംമൂലം ഇന്ദ്രന്നു ബ്രഹ്മഹത്യ പറ്റിയിരിയ്ക്കുന്നു എന്നോ�ണോ, നിെ� ആ�ക്ഷ-

പം? എന്നോല്നിവിത്തുകൾ (ഒരുതരംഇന്ദ്രസ്തുതികൾ)ശബ്ദിയ്ക്കു(പറയു)ന്നെതന്തോണ്?

ഇന്ദ്രൻബ്രഹ്മഹത്യോമുക്തനോയിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നല്ല�യോ, അവ പറയുന്നത്?

8. ഇതു �കട്ട�പ്പോൾ വോമ�ദവൻ ഇന്ദ്രെന സ്തുതിപ്പോൻതുടങ്ങി: യുവതി–ഇന്ദ്രമോതോവോയ
അദിതി. കുഷവ–ഒരു രോക്ഷസി. കുഞ്ഞിെന–ശിശുവോയ ഭവോെന. മതിമറന്ന്എന്ന-

തിന്ന്ആനന്ദൈവവശ്യ�ത്തോ�ട എന്ന�ത്ര, എല്ലോ വോക്യത്തിലും അർത്ഥം. ഒടുവിെല

വോക്യം പ�രോക്ഷം: എഴു�ന്നറ്റു–കുഷവെയ പിളർത്തി.

9. വ്യംസൻ–കുഷവ�പോെല, ശിശുവോയ ഇന്ദ്രെന െകോല്ലോെനോരുെമ്പട്ട ഒരു രോക്ഷസൻ.
കൂടുതല്–വ്യംസെനക്കോ�ളെറ. പോവത്തിെ�–ഭവോെ� വിക്രമത്തോല് വലഞ്ഞവ്യം-

സെ�.

11. മഹോ�നോടു യോചിച്ചു–�ദവകൾനിെന്നത്യജിപ്പോൻഇടവരരുെതന്നു, മഹോനോയഇന്ദ്ര-

�നോട�പക്ഷിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ വിഷ്ണുവി�നോെടോരുങ്ങോൻ പറഞ്ഞത്, �ദവകൾ തെന്ന ത്യജി-

യ്ക്കിെല്ലന്ന്അമ്മയ്ക്കുറപ്പുെകോടുക്കോൻകൂടിയോയിരിയ്ക്കും.

12. ഈഋക്കിെല വിഷയംൈതത്തിരീയബ്രോഹ്മണത്തില്വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട�ത്ര: മറ്റോരു വരു-

ത്തി–ആെരങ്കിലും അച്ഛെനെക്കോന്ന്അമ്മെയ വിധവയോക്കിക്കളയു�മോ? കിടക്കുക-

�യോ എന്നു തുടങ്ങുന്ന വോക്യം വൃത്രവധെത്ത സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ആ�ക്ഷപിച്ചുെകോണ്ടുള്ള

സ്തുതിയോണിത്. സുഖമുളവോക്കി–പ്രജകൾക്കുസൌഖ്യം വരുത്തി.

13. �വവിയ്ക്കുകയുണ്ടോയി–തിന്നോൻ. മെറ്റോരു–ഇന്ദ്രെനോഴിച്ച്. �വഷംമോറിയ ഇന്ദ്രൻത-
െന്നയ�ത്ര,ഈപരുന്ത്.

അഞ്ചോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 19.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ദ്യോവോക്ഷിതികളും, സ്വോഹ്വോനർ പോലകർ

�ദവകെളോക്കയും വൃത്രവധത്തിനോയ്

�സവിപ്പിതി,ങ്ങിന്ദ്ര, വജ്രിൻ, മ�നോജ്ഞനോ-

�യവം വളർന്ന മഹോൻ നിെന്ന�യകെന! (1)

ഉമ്പർ, കിഴവർ�പോലുദ്യമിപ്പിയ്ക്കയോല്,-

ത്തമ്പുരോനോയിന്ദ്ര, സത്യോലയം ഭവോൻ

അർണ്ണസ്സു മൂടിക്കിടക്കുന്ന വൃത്രെന-

െക്കോന്നു, �തോണ്ടീ, പ്രിയെപ്പട്ട നദികെള! (2)

ഇന്ദ്ര, സംതൃപ്തി �തോന്നോെത,യംഗം കുഴ-

െഞ്ഞോന്നുമറിയോത,റിയെപ്പടോെതയും

സപ്തോംബു മൂടിക്കിടന്നുറങ്ങീടിന

വൃത്രെനെക്കോന്നു, െവണ്വോവിങ്കല് വജ്രി നീ! (3)

ശുഷ്കോന്തരിക്ഷമരച്ചോൻ, ബലോലിന്ദ്ര,-

നുഗ്രമോം കോറ്റു െവള്ളെത്തക്കണക്കി�ന;

െകല്പിന്നു�വണ്ടിയുടച്ചോൻ, ദൃഢെത്തയു;-

മിപ്പർവതങ്ങൾതൻ പക്ഷങ്ങൾ െവട്ടിനോൻ! (4)

തോയ്ക്കൾ തനൂജനില്�പ്പോലണഞ്ഞോരിന്ദ്ര,

�തർകൾ�പോെലോന്നിച്ചു �പോന്നോർ, മരുത്തുകൾ.

ആർകൾ നിറച്ചൂ: പിളർത്തി നീ കോർകെള;-

യോെകെയോഴുക്കീ, മറച്ച ജലങ്ങെള! (5)

തുർവീതി-വയ്യർക്കു�വണ്ടി,ച്ചുരത്തുന്ന

സർവസന്തുഷ്ടിദയോയ വൻഭൂമിെയ

�തോെയൌഘസസ്യങ്ങൾെകോണ്ടുസുഖിപ്പിച്ചു;

നീയിന്ദ്ര, നന്നോയ്ക്കടത്തീ, ജലങ്ങെള! (6)

ആറുകെള നിറച്ചോ,നീ യുവതിക-

ളോഴ്ത്തും, പട�പോലുടയ്ക്കു,മന്നം െപറും;

ധന്വോധ്വഗർക്കൻപയറ്റീ; കറന്നു, �പ-

ർത്തിന്ദ്രൻ, തടങ്ങലോല്�പ്പററ്റ ൈപക്കെള! (7)

വൃത്രെനെക്കോന്നുളവോക്കിനോൻ, െവള്ളവും

ഗ്രസ്തമോം നൂർനൂറുഷസ്സും സമകളും;

ഇന്ദ്രൻ തുറന്നുവിട്ടോന,ത്തടങ്ങലില്

നിന്ന നദികെളപ്പോരിെലോഴുകുവോൻ! (8)

മണ്പുറ്റില്നിന്നു വലിെച്ചടുത്തു ഭവോ,-

നെമ്പച്ചിതല് തിന്നുമഗ്രൂതനൂജെന;

അന്ധൻതദോ കണ്ടു, പോമ്പിെന; ഹര്യശ്വ;
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സന്ധിച്ചിത,റ്റു �വർെപട്ട സന്ധികളും! (9)

മർത്ത്യോനുകൂലമോയ്ത്തോ�ന െവളിെപ്പട്ട

കൃത്യ�മോ�രോന്നും നടത്തിയ�ല്ലോ, പുരോൻ;

സൂരിയോം നിെ�യപ്പൂർവകർമ്മങ്ങെള-

�ത്തറി�യോനോണ,വ െചോല്വതു ബുദ്ധിമൻ! (10)

ക്ഷിപ്രം സ്തുതൻ,ക്ഷണോല്സ്തൂയമോനൻ ഭവോൻ

വോയ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�വോന്നന്നമോറ്റിൻപടി;

പുത്തൻസ്തവം �ത രചിയ്ക്കുന്നു, ഹര്യശ്വ;

നുത്യോ ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ �തരോളികൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. ദ്യോവോക്ഷിതികൾ=വോനൂഴികൾ. സ്വോഹ്വോനർ=�ശോഭനോഹ്വോനർ. ഇങ്ങ്–ഈ

യജ്ഞത്തില്. ഏവം–ഇങ്ങെന സ്തുതിയ്ക്കുെപ്പട്ട്. ഏകെന–മറ്റോരുമില്ല, വൃത്രെന വധി-

പ്പോൻ.

2. കിഴവർ�പോെല–അച്ഛന്മോർ പുത്രന്മോെര കോര്യത്തിനു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

സത്യോലയം=സത്യത്തിെ� ഇരിപ്പിടമോയ. അർണ്ണസ്സു–ജലം. �തോണ്ടീ=കുഴിച്ചു. വൃ-

ത്രെനെക്കോന്നു ജലങ്ങെള പ്രവഹിപ്പിച്ചു.

3. സംതൃപ്തി-�ഭോഗങ്ങളില് അലംഭോവം. അംഗം=അവയവങ്ങൾ. അറിയെപ്പടോെത–

നിഗൂഢനോയി. സപ്തോംബു–ഏഴു നദികൾ. െവണ്വോവ്=െപൌർണ്ണമോസി.

4. ശുഷ്കം–െവള്ളംവറ്റിയ. കോറ്റു–കോറ്റത്തു െവള്ളത്തില് ഓളം ചിന്നുമ�ല്ലോ; അതിെന

അരയ്ക്കലോക്കി കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ദൃഢെത്തയും–ഉറപ്പുള്ള �മഘവൃന്ദെത്ത�പ്പോലും. പക്ഷ-

ങ്ങൾ=ചിറകുകൾ.

5. മരുത്തുകൾ, തോയ്ക്കൾ (അമ്മമോർ) തനൂജനില്�പ്പോെല അണഞ്ഞോർ–അങ്ങെയ പ്രോ-

പിച്ചു; വൃത്രവധത്തിന്നു, �തർകൾ(രഥങ്ങൾ)�പോെലഒന്നിച്ചു �പോന്നോർ–അങ്ങയുെടകൂെട�പ്പോന്നു.

ആർകൾ നിറച്ചു–നദികെള െവള്ളംെകോണ്ടു നിറച്ചു.

6. തുർവീതീ-വയ്യർ=തുർവീതിയുംവയ്യനുമോകുന്നരോജോക്കന്മോർ. ചുരത്തുന്ന-കോമദുഘയോയ.

�തോെയൌഘസസ്യങ്ങൾെകോണ്ടു സുഖിപ്പിച്ചു–ജലപ്രവോഹങ്ങൾെകോണ്ടും സസ്യ-

ങ്ങൾെകോണ്ടും പുഷ്ടിെപ്പടുത്തി. നന്നോയ്ക്കടത്തീ–തടവില്ലോെത ഒഴുകിച്ചു.

7. ആഴ്ത്തും–എതിരോളികെള മുക്കിെക്കോല്ലും; പട�പോെല-�സനശത്രു�സനെയഎന്ന�പോ-
െല, തീരെത്ത ഉടയ്ക്കും; അന്നം െപറും–സസ്യങ്ങെള ഉല്പ്പോദിപ്പിയ്ക്കും; ഇങ്ങെനയുള്ള

യുവതികളോയ ആറുകെള (നദികെള) ഇന്ദ്രൻ െവള്ളംെകോണ്ടു നിറച്ചു. ധന്വോധ്വഗർ-

ക്ക്–മരുഭൂമികൾക്കും വഴി�പോക്കർക്കും. അൻപിയറ്റീ–ദോഹം �പോക്കി. തടങ്ങലോല്

(അസുരകൃതനി�രോധംമൂലം) �പററ്റ (പ്രസവം നിലച്ച) ൈപക്കെള �പർത്തു കറന്നു-

പ്രസവിയ്ക്കുന്നവയോക്കി.

8. ഗ്രസ്തമോംനൂർനൂറുഷസ്സ്–ഇരുട്ടിനോല്വിഴുങ്ങെപ്പട്ടിരുന്നവളെര ഉഷസ്സുകൾ. സമകൾ
=സംവത്സരങ്ങൾ.

9. അഗ്രു എെന്നോരുത്തിയുെട കുരുടനോയ മകൻ ഒരു മണ്പുറ്റില് ചിതല്പ്പുഴുക്കളോല്

ഭക്ഷിയ്ക്കുെപ്പട്ടുെകോണ്ട് ഇരിയ്ക്കുകയോയിരുന്നു. തദോ–ഭവോൻ വലിെച്ചടുത്ത�പ്പോൾഅന്ധ-

ൻ പോമ്പിെന കണ്ടു; അവന്നു കണ്കോഴ്ച, കിട്ടി, മുറിഞ്ഞു �വർെപട്ടിരുന്നഅംഗസന്ധി-
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കൾ സന്ധിയ്ക്കുക (തമ്മില് �ചരുക)യുംെചയ്തു. അങ്ങ്അഗ്രൂപുത്രെ� അന്ധത നീക്കി;

അവെ�അംഗസന്ധികളും �ചർത്തിണക്കി.

10. െവളിെപ്പട്ട–കോണോയിവന്ന. പുരോൻ–രോജോവോയ ഭവോൻ. �തറി�യോനോണ്–

വോമ�ദവനോയഎനിയ്ക്കറിയോം, ഭവോൻ പണ്ടു െചയ്തവെയോെക്ക.
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സൂക്തം 20.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

ദൂരത്തുനിന്ന,രികത്തുനി�ന്നോ, ഹിത-

കോരി വെന്നത്തെട്ട, നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കുവോൻ,

�പോരിലണഞ്ഞോലമിത്രെരെക്കോന്നിടും

ക്രൂരനിന്ദ്രൻ, പുരോൻ, വജ്രി, മരുദ്യുതൻ! (1)

ഇന്ദ്രനി�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളെട്ട, ഹര്യശ്വ-

നുന്നതൻ നെമ്മ രക്ഷിപ്പോൻ, ധനം തരോൻ:

യുദ്ധം വരികിലീ, നമ്മുെട യജ്ഞത്തില്

വർത്തിച്ചരുൾക, മഘവോവു വജ്രവോൻ! (2)

ഇന്ദ്ര, നീ ഞങ്ങെള മുൻനിർത്തി, ഞങ്ങൾ െച-

യ്യുന്ന യജ്ഞത്തിലിരിയ്ക്കണം, വജ്രവൻ:

അങ്ങയോല്�പ്പോരില് െവല്ലോവൂ, പുകഴ്ത്തുന്ന

ഞങ്ങൾധനോപ്തിയ്ക്കു, നോയോടി�പോല�വ! (3)

നന്നോയ്പ്പിഴിഞ്ഞിെങ്ങോരുക്കിയ മത്തിയ-

റ്റുന്ന �സോമെത്ത മനംെതളിഞ്ഞിന്ദ്ര, നീ

വന്നു കുടിച്ചോലു,െമങ്ങെളകോംക്ഷിച്ചു;

നന്ദിയ്ക്ക പുഷ്ഠ്യനീരോസ്വദിച്ചന്നവൻ! (4)

കോയ പഴുത്ത മരം�പോെലയും െവല്ലു-

മോയുധി�പോെലയും നൂതനർഷികളോല്

വോഴ്ത്തെപ്പടും പുരുഹുതനോമിന്ദ്രെന-

ക്കീർത്തിയ്ക്കുവൻ, �പ്രമി െപണ്ണിെന�പ്പോെലഞോൻ; (5)

തോ�ന മല�പോലുയർന്നവൻ കീഴമ-

ർത്തോ�ന ചിരോല് ജോതനുഗ്രോനിന്ദ്രൻ മഹോൻ,

െവള്ളം തുരുത്തിയില്�പ്പോെലോരു ദിപ്തി �ച-

ർന്നുള്ളവൻവജ്രവുംൈകെക്കോണ്ടു, ഭീകരൻ! (6)

ആരുമില്ലോ, സ്വ�ത നിെന്നത്തടുക്കുവോൻ,

ചോരുവോം വിത്തം നശിപ്പിയ്ക്കുവോനു�മ:

ഇഷ്ടവർഷിൻ, ബലവോ�ന, പുരുഹൂത,

പുഷ്ടദ്യു�ത, തരിെക,ങ്ങൾക്കുനീ ധനം! (7)

ഈശൻപ്രജകൾതൻസ്വത്തിനും വീടിനും,

�ഗോസമൂഹെത്ത �മോചിപ്പിച്ചയച്ചവൻ,

�പോരില്പ്പരിക്കു െപടുത്തു�പോൻ, ശോസകൻ,

ഭൂരിധ�നോച്ചയമോഹരി�പ്പോൻ, ഭവോൻ! (8)

എന്തുധീയോല് വിളിെപ്പട്ടൂ, സുധീ മഹോൻ?

സന്തതം െചയ്വതുണ്ട�ല്ലോ, ചിലതവൻ:

�പോക്കുന്നു, ഹവ്യപ്രദെ� പോെപൌഘെത്ത;
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�നർക്കു പുകഴ്ത്തു�വോ�ന്നകുന്നു, വിത്തവും! (9)

മർദ്ദിെയ്ക്കോലോ, �പോറ്റുെകങ്ങെള;-�ച്ചർക്ക, നീ

ദത്തവോ�ന്നകുന്ന വന്മുതെലങ്ങളില്;

ഇെയ്യോരുക്ഥത്തിനു, നല്പ്പുതുഹവ്യത്തി-

നിന്ദ്ര, ക്ഷണിപ്പൂ, സ്തുതിെച്ചങ്ങളങ്ങെയ! (10)

ക്ഷിപ്രം സ്തൂതൻ,ക്ഷണോല്സ്തുയമോനൻ ഭവോൻ

വോയ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�വോന്നന്ന,മോറ്റിൻപടി;

പുത്തൻസ്തവം �ത രചിയ്ക്കുന്നു, ഹര്യശ്വ;

നുത്യോ ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ �തരോളികൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
2. ഉന്നതൻ–മഹോൻ. യുദ്ധം–നോമും വിഘ്നകോരികളും തമ്മില്.
3. അങ്ങയോല്–ഭവോെ� തുണയോല്. നോയോടി�പോല�വ–�വട്ടക്കോരൻ മൃഗങ്ങെള

എന്ന�പോെല, ഞങ്ങൾൈവരികെള െവല്ലോവൂ.

4. പൃഷ്ഠ്യനീര്–പൃഷ്ഠത്തി��തോയ �സോമരസം: മധ്യോഹ്നസവനത്തില് ഉദ്ഗോതോക്കൾ

പോടുന്ന �സ്തോത്രമ�ത്ര, പൃഷ്ഠം. അന്നവൻ=അന്ന�ത്തോടുകൂടിയവ�ന.

5. കോയ പഴുത്ത വൃക്ഷവും െവല്ലും ആയുധീയും (ആയുധധോരീയോയ വീരനും) ജനങ്ങളോല്

പുകഴ്ത്തെപ്പടുമ�ല്ലോ. നൂതനർഷികൾ=പുതിയ (ഇ�ന്നെത്ത) ഋഷിമോർ. കീർത്തിയ്ക്കുവോൻ

=സ്തുതിയ്ക്കോം; �പ്രമീ (പ്രണയ�മറിയ പുരുഷൻ) െപണ്ണിെന പ്രശംസിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

6. തോ�ന–സ്വത�വ. കീഴമർത്തോ�ന–ശത്രുക്കെള കീഴമർത്തോൻതെന്ന. ഉഗ്രൻ=

�തജസ്വി. തുരുത്തിയില് (ഒരുതരം �തോല്പ്പോത്രം) െവള്ളം�പോെല, ദീപ്തി (�തജ-

സ്സു) �ചർന്നതോയ വൻവജ്രവുംൈകെക്കോണ്ടു; പ്രകൃത്യോബലവോനൻ �ത�ജോമയമോയ

മഹോവജ്രവും എടുത്തു! ഭീകരൻ–ശത്രുഭയങ്കരൻ.

7. സ്വ�ത–സ്വത�വ. ചോരു–കർമ്മസോധകത്വത്തോല് കമനീയം. വിത്തം–ഭവോൻ തരു-

ന്ന ധനം.

8. പരിക്കു െപടുത്തു�വോൻ–എതിരോളികൾക്ക്. ശോസകൻ=ഉപ�ദഷ്ടോവ്. ആഹരി-

�പ്പോൻ–െകോണ്ടുവരുന്നവൻ.

9. എന്തുധീയോല്=എെന്തോരു പ്രജ്ഞയോല്. പ�രോക്ഷകഥനം:

10. മർദ്ദിെയ്ക്കോലോ–പീഡിപ്പിയ്ക്കരുത്. ദത്തവോ�ന്നകുന്ന–ഭവോൻ ഹവിസ്സർപ്പിച്ചവന്നു െകോ-

ടത്തു�പോരുന്ന വന്മുതല്ഞങ്ങളില് �ചർത്തോലും. ഇെയ്യോരുകഥത്തിനും (ഈ ‘ശസ്ത്രം’

�കൾപ്പോനും), നല്പ്പുതുഹവ്യത്തിനും (നല്ലനൂതനഹവിസ്സുഭുജിപ്പോനും)ഞങ്ങൾഅങ്ങ-

െയസ്തുതിച്ചുക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 21.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

ഇന്ദ്രൻ വ�രണ�മ, നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കുവോൻ:

ഇങ്ങുനുതൻശുരനിമ്പ�മെല്ക്കോ,പ്പ�മ;

ഒട്ടല്ല, വോയ്ക്കുമിവൻതൻബലം; രവി-

െയ്ക്കോപ്പം പുലർത്തെട്ട, െവല്ലും കരുത്തിവൻ! (1)

ൈവരിെയ െവല്വൂ, മഖോർഹൻ പുരോൻ�പോെല-

യോരുെട കർമ്മം, പ്രധർഷകം, തോരകം:

അപ്പുരുവിത്തെ�, ഭൂരിയശസ്കെ�

െകല്പോം പു�രോഗെരയിങ്ങു പുകഴ്ത്തുവിൻ! (2)

ഇന്ദ്രൻ, വര�ട്ട, മരുദ്യുതൻ വിണ്ണി�ലോ

മന്നി�ലോ വോനി�ലോ നീരി�ലോ നിന്നുടൻ,

െസൌരത്തില്നിന്നുതോൻ, കോർനോട്ടില്നിന്നുതോൻ,

ദൂരത്തുനിന്നുതോൻ, നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കുവോൻ! (3)

ആർ െവല്ലു�മോ, ബലത്തോ�ല പടകളി;-

ലോർ മിടുക്കോല്ദ്ധനം െകോണ്ടുവന്നീടു�മോ;

ആ�രോ, തടിച്ച വൻസ്വത്തിന്നുടമസ്ഥ;-

നോയിന്ദ്രെനത്തോൻസ്തുതിയ്ക്ക, യജ്ഞത്തില് നോം! (4)

ഊന്നോയ്, ക്രതുവിെന്നോലികൂട്ടി, നല്ല �കോ-

പ്പോർെന്നവനന്നത്തിനന്നമയയ്ക്കു�മോ;

ഉക്ഥവദ്ഭൂരിസം�സവ്യനോയിന്ദ്രെന

ശ്രദ്ധോലുവോക്കെട്ട, �ഹോതോവു ശോലയില്! (5)

ഇന്ദ്രെന പ്രോപിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, സ്തുതികളോ-

ലൃത്വിക്പ്രിയോല�യ �മവും സ്തൈവഷികൾ;

നോം രുദ്ധരോയോല്, ഗൃ�ഹശ്വരോഹൂതനി-

ബ്ഭോരവോൻ വോയ്ക്കു�മ, ദുസ്തര�ക്രോധനോയ് ! (6)

സത്യം: വൃഷോവോം പ്രജോപതിസൂനുവിൻ

ശക്തി പുകഴ്ത്തുന്നവങ്കലും �പോറ്റുവോൻ

യഷ്ടൃചിത്തത്തിലും, കർമ്മത്തിനി,മ്പത്തി-

നി,ഷ്ടസിദ്ധിയ്ക്കു െചല്ലന്നൂ, ഗൃഹത്തിലും! (7)

കോറിൻ കതകു തുറന്നോന,വിടുന്നു;

നീരിൻ പ്രവോഹം വളർത്തീ, ജലങ്ങളോല്

െകോറ്റിനങ്ങോശ്രയിയ്ക്കുന്നസുകൃതിയ്ക്കു

കിട്ടു�മ, െഗൌരവുമോര്യമോനും ഗൃ�ഹ! (8)

ശസ്തകർമ്മോക്കൾ, നിൻതൃൈക്കകളിന്ദ്ര: നിൻ-

ഹസ്തങ്ങൾ വോഴ്ത്തു�വോ�ന്നകുന്നു, ഭൂതിെയ;

നിൻനിലെയന്ത,ന്തുെകോണ്ടൻപണപ്പീല?
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തന്നിടോൻ നീ കനിയോത്തെത,െന്തോന്നിനോല്? (9)
ഇത്രസത്യസ്ഥൻ, ധനങ്ങൾക്കുസമ്രോട്ടു,

വൃത്രഘ്നനിന്ദ്രൻ നരന്നുസമ്പല്പ്രദൻ;

സ്വത്തു നെല്ക,ങ്ങൾക്കു; ഭൂരികർമ്മിസ്തുത,

ത്വദ്ദത്തമോയ ദിവ്യോന്നമുണ്ണോവു, ഞോൻ! (10)
ക്ഷിപ്രം സ്തുതൻ,ക്ഷണോല്സ്തൂയമോനൻ ഭവോൻ

വോയ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�വോന്നന്ന,മോറ്റിൻപടി;

പുത്തൻസ്തവം �ത രചിയ്ക്കുന്നു, ഹര്യശ്വ;

നുത്യോ ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ �തരോളികൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
1. ഒപ്പ�മ ഇമ്പ�മല്ക്ക–ന�മ്മോെടോന്നിച്ച്ആഗഹ്ലോദിയ്ക്കുെട്ട. രവിെയ്ക്കോപ്പം–സൂര്യൻ�പോെല.
2. ആരുെട പ്രധർഷകവും (ശത്രുക്കെള ആക്രമിയ്ക്കുന്നതും) തോരകവും (നെമ്മ ആപത്തു-

കൾ കടത്തിവിടുന്നതും) ആയ കർമ്മം, ഒരു യജ്ഞോഹനോയ പുരോൻ (രോജോവു)�പോ-

െല ൈവരിെയ (ശത്രുക്കെള) െവല്ലു�മോ, അപ്പുരുവിത്തെ� (സമ്പ�ത്തറിയ ഇന്ദ്രെ�)

െകല്പോം (ബലഭൂതരോയ) പു�രോഗെര (�നതോക്കെള, മരുത്തുക്കെള) പുകഴ്ത്തുവിൻ. �സ്തോ-

തോക്ക�ളോടു യജമോനൻ പറഞ്ഞത്.

3. െസൌരത്തില്നിന്നുതോൻ–സൂര്യ�ലോകത്തില്നി�ന്നോ. കോർനോട്ടില് നിന്നുതോൻ–

�മഘ�ലോകത്തില്നി�ന്നോ. ദൂരത്തുനിന്നുതോൻ–ദൂരത്തുനി�ന്നോ.

5. ഊന്നോയ്–�ലോകങ്ങൾക്ക്. ക്രതുവിെന്നോലികൂട്ടി–യോഗംെചയ്യോൻ ഇടിെയോച്ച പുറ-
െപ്പടുവിച്ച്. നല്ല �കോപ്പോർന്ന്–ആഭരണമണിഞ്ഞ്. അന്നത്തിനന്നം–യജമോനൻ

െകോടുത്ത ഹവിസ്സിന്നു പകരമോയി സസ്യോദികൾ. ഉക്ഥവദ്ഭൂരിസം�സവ്യൻ-ഉക്ഥം

െചോല്ലുന്നവളെരയോളുകളോല് �സവിയ്ക്കുെപ്പ�ടണ്ടവൻ. ശ്രദ്ധോലു–നമ്മളില്ആഭിമുഖ്യം

പൂണ്ടവൻ.

6. ഋത്വിക്പ്രിയോല�യ–ഋത്വിക്പ്രിയെ� (യജമോനെ�) ഗൃഹത്തില്. സ്തൈവഷികൾ–

�സ്തോതോക്കൾ. നോം രുദ്ധരോയോല്–നെമ്മ ശത്രുക്കൾ�രോധിച്ചോല്. ഗൃ�ഹശ്വരോഹൂതൻ

–ഗൃ�ഹശ്വരനോല് (യജമോനനോല്) വിളിയ്ക്കുെപ്പട്ട്. ഈ ഭോരവോൻ–നെമ്മ രക്ഷി�യ്ക്കണ്ടു-

ന്ന ചുമതലയുള്ള ഇന്ദ്രൻ. ദുസ്തര�ക്രോധനോയ വോയ്ക്കു�മ–അലംഘ്യമോയ അരിശംപൂണ്ടു,

�രോധിച്ച ശത്രുക്കെള ഹനിയ്ക്കും.

7. പ്രജോപതിസൂനുവിെ� (ഇന്ദെ�) ശക്തി (ബലം) �സ്തോതോവിങ്കലും, �പോറ്റുവോൻ (ഭരി-

പ്പോൻ) യഷ്ട്യചിത്തത്തിലും (യജമോനെ� ഹൃദയത്തിലും), കർമ്മത്തിനും ഇമ്പത്തിനും

ഇഷ്ടസിദ്ധിയ്ക്കുമോയി ഗൃഹത്തിലും (യജമോനെ� ഗൃഹത്തിലും) െചല്ലന്നു. ഇന്ദ്രെ�ബലം

യജമോനെനസദോ രക്ഷിയ്ക്കുന്നുഎന്നുസോരം.

8. െഗൌരംഎന്നമൃഗവുംആര്യമോനുമോകുന്നഭക്ഷ്യംഗൃഹത്തില്ത്തെന്നകിട്ടും;അത്രയ്ക്കുണ്ട്,

ഇന്ദ്രെ�ആശ്രിതവോത്സല്യം!

9. നിൻതൃൈക്കകൾ ശസ്ത(�ശോഭന)കർമ്മോക്കളോകുന്നു. എന്തുെകോണ്ടൻപണപ്പീലോ–

ഞങ്ങെള തുഷ്ടിെപ്പടുത്തോത്തെതന്തുെകോണ്ട്? തന്നിടോൻ–ഞങ്ങൾക്കു ധനം തരോൻ

നീ കനിയോത്തെതത്തുെകോണ്ട്?

10. പൂർവോർദ്ധം പ�രോക്ഷവചനം: ഭൂരികർമ്മിസ്തുത–വളെര യജമോനരോല് സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട-
വ�ന.
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സൂക്തം 22.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

നമ്മില്നിെന്നന്തുൈകെക്കോള്ളു,െമന്തിച്ഛിയ്ക്കു,-

മമ്മധുവന്നവും �സ്തോത്രവുമുക്ഥവും

സ്വീകരിയ്ക്ക�ട്ട, മഹോൻബലോല് വജ്ര�മോ-

ടോഗമിയ്ക്കും മഘവോവിന്ദ്രനൂർജ്ജിതൻ! (1)

െപയ്യിച്ച വജ്രെത്ത രണ്ടുതൃൈക്കെകോണ്ടു-

െമയ്യും വൃഷോവഗ്ര്യ�നതോവു കർമ്മവോൻ

പോർക്കുവോൻ െചെന്നോ,ളിപ്പിയ്ക്കും പരൂഷ്ണിതൻ

പോഴിടം തുന്നിനോൻ, സഖ്യോർത്ഥമൂർജ്ജിതൻ. (2)

ദീപ്തനോയ് നല്ല ദോതോവോയ്പ്പിറന്നിട്ടു

ചീർത്ത െകല്പും െപരുതന്നവും �നടി�യോൻ

ൈകകളില്ക്കോംക്ഷയുൾെക്കോണ്ട വജ്രെമടു-

ത്തോെക വിറപ്പിച്ചു, വോനൂഴികൾബലോല്! (3)

സ്വർ�ല്ലോക,മൂഴി, ബഹ്വബ്ധികൾ, ൈശലങ്ങ-

െളല്ലോം വിറച്ചൂ, മഹോെ� പിറവിയില്;

ഭോനുപിതോക്കെളെക്കല്പൻ ഭരിയ്ക്കുന്നു;!

വോനില്, നരർ�പോലിരമ്പുന്നു, കോറ്റുകൾ! (4)

ഇന്ദ്ര, മഹോനോം ഭവോെ� വൻകർമ്മങ്ങൾ

വർണ്യങ്ങെള,ല്ലോസ്സവനത്തിലും ദ്രുതം:

ധോരകൻ നീ ധൃഷ്ട, െകോന്നുവ�ല്ലോ, ശൂര,

�കറുന്ന വജ്രെമയ്തൂർജ്ജസോ വൃത്രെന! (5)

ക്ഷിപ്രം യഥോർത്ഥ�മ, നിൻകർമ്മെമോക്കയും:

ത്വദ്ഭയോല�ല്ലോ, പ്രവർ�ഷോല്ക, വർഷക,

ൈപക്കളകിടിങ്കല്നിെന്നോഴുക്കുന്നതും,

ശീഘ്രം പുഴകെളോലിപ്പതുമൂർജ്ജിത! (6)

അന്നി�രോധത്തിൻ െനടുംെകട്ടറുത്തുനീ

നന്നോെയോഴുകിച്ചുവ�ല്ലോ, ഹരിഹയ;

ഇന്ദ്ര, നീ രക്ഷിച്ച �ദവിമോരോറുക-

ള�ന്ന പുകഴ്ത്തിയ്ക്കയോയ്, തിരു�മനിെയ! (7)

കോന്തിമോൻ വോഴ്ത്തിതൻഞങ്ങെളപ്പോർത്തുള്ള

ശോന്തിക്രിയയും പിഴിഞ്ഞ �സോമമിതും

നിങ്കെലത്തെട്ട മ�ത്തകോൻ, കുതിരതൻ

വൻകടിഞോണിങ്കല് യന്തോവു�പോല�വ! (8)

ഞങ്ങളില്�ച്ചർക്കുക, കിഴമർത്തുന്നതും

തുംഗവും �ശ്രഷ്ഠവുമോയ െകെല്പെപ്പോഴും;

വധ്യരോം മോറ്റെരക്കീഴോക്കുെകങ്ങൾക്കു;
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വി�ദ്രോഹിശസ്ത്രം സഹി�ഷ്ണോ, മുടിയ്ക്കു, നീ! (9)

എങ്ങൾതൻ െചോല്ലിതു �കട്ടോലു,മിന്ദ്ര: നീ-

െയങ്ങളിെലത്തിയ്ക്ക, മോന്യമോ�മോദനം;

എങ്ങൾതൻബുദ്ധികൾെക്കല്ലോമുണർ�വറ്റു-

െക;-ങ്ങൾക്കുനല്ക, മഘവൻ, പശുക്കെള! (10)

ക്ഷിപ്രം സ്തുതൻ,ക്ഷണോല്സ്തുയമോനൻ ഭവോൻ

വോയ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�വോന്നന്ന,മോറ്റിൻപടി;

പുത്തൻസ്തവം �ത രചിയയ്ക്കുന്നു, ഹര്യശ്വ;

നുത്യോ ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ �തരോളികൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
1. ഇന്ദ്രൻ നമ്മളില്നിന്നിച്ഛിയ്ക്കുന്ന മധുവും (�സോമവും) അന്നവും (പൂ�രോഡോശോദിയും)

�സ്തോത്രവും ഉക്ഥവും സ്വീകരിയ്ക്കുെട്ട. വജ്ര�മോട്–വജ്രെമടുത്ത്. ആഗമിയ്ക്കും=വരുന്ന.

2. െപയ്യിച്ച–�മഘെത്ത പിളർത്തി മഴ െപയ്യിച്ച. എയ്യം–എറിയുന്ന. ഇന്ദ്രൻ പരൂഷ്ണി

എന്ന നദിയില് ഒളിച്ചുപോർത്തു�പോല്. അന്ന്, അതിെ� പോഴിടം (പിളർന്ന കരകൾ)

സഖ്യോർത്ഥം (നദിയുെട �സ്നഹത്തിന്നു�വണ്ടി) തുന്നിനോൻ–പിളർപ്പു തീർത്തു�യോജി-

പ്പിച്ചു.

3. കോംക്ഷയുൾെക്കോണ്ട–ഇന്ദ്രകരസ്പർശമിച്ഛിച്ച.
4. ബഹ്വബ്ധികൾ=വളെരസ്സമുദ്രങ്ങൾ. ഭോനുപിതോക്കെള=സൂര്യെ� അച്ഛനമ്മമോെര, ദ്യോ-
വോപൃഥിവികെള. കോറ്റുകൾ, മനുഷ്യർ�പോെല വോനിലിരമ്പുന്നത്, ഇന്ദ്ര�പ്രരണയോലോ-

ണ്.

5. ധോരകൻ–�ലോകങ്ങെള തോങ്ങുന്നവൻ, രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. ധൃഷ്ട=പ്രഗല്ഭ. �കറുന്ന–
ശത്രുക്കെളആക്രമിയ്ക്കുന്ന. ഊർജ്ജസോ=ബലംെകോണ്ട്.

6. ത്വദ്ഭയോല്–അങ്ങെയ�പ്പടിയ്ക്കയോല്. പ്രവർ�ഷോല്ക്ക–അഭീഷ്ടങ്ങെള വർഷിച്ചു-

െകോടുക്കുന്നതില് തല്പര. ഒഴുക്കുന്നതും–പോല്.

7. അന്നി�രോധത്തിെ� െനടുംെകട്ട്–വൃത്രകൃതനി�രോധമോകുന്ന ദീർഗ്ഘബന്ധനം. ഒഴുകി-

ച്ചു–ആറുകെള. പുകഴ്ത്തിയ്ക്കയോയ്–ആളുകെളെക്കോണ്ടു സ്തുതിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. നദിപൂരണോ-

ദികർമ്മങ്ങൾമൂലം ഇന്ദ്രെന ജനങ്ങൾസ്തുതിച്ചു�പോരുന്നുഎന്നർത്ഥം.

8. കോന്തിമോൻ വോഴ്ത്തിതൻ–�തജസ്വിയോയ �സ്തോതോവിെ�. ശോന്തിക്രിയ=ശോന്തികവിധി.
യന്തോവു (കുതിരക്കോരൻ) കുതിരയുെട വൻ(ഉറപ്പുള്ള)കടിഞോണിങ്കല് (അതു പിടിപ്പോ-

ൻ) െചല്ലുന്നതു�പോെല, �സ്തോതോവിെ� ശോന്തികർമ്മവും �സോമവും നിങ്കെലത്തെട്ട!

9. കീഴമർത്തുന്നതും–ശത്രുക്കെള. തുംഗം–പ്രവൃദ്ധം. വി�ദ്രോഹിശസ്ത്രം=�ദ്രോഹികളുെട

ആയുധം.

10. ഓദനം=അന്നം.
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സൂക്തം 23.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

എമ്മട്ടു വോഴ്ത്തു,മദോരെന?-�യെതോരു

കർമ്മിതൻ യോഗത്തിെലത്തി,സ്സെകൌതുകം

�സോമനീ�രറ്റം കുടിച്ചു തത്സക്തനോയ്,

ശ്രീ മികച്ച ധനം കയ്യില് െവയ്ക്കും, മഹോൻ? (1)

ഏെതോരു വീരൻ നുകരു,മ�ദ്ദഹെമോ-

�ത്ത?-െതോരു വീരന്നു തല്പ്രീതി ൈകവരും?

എെന്നോന്നറിയോ,മവെ� വരം നല്ക-

െല?-ന്നു, വോഴ്ത്തും മഖി രക്ഷയോല് വോയ്ച്ചിടും? (2)

എമ്മട്ടു �കൾക്കും, വിളിപ്പതു? �കട്ടിന്ദ്ര-

െനമ്മട്ടു വോഴ്ത്തിെയക്കോക്കോെനോരുെമ്പടും?

എെന്തോെക്കയോണു, തല്ഭൂരിപ്രദോനങ്ങ-

െള?-മ്മട്ടപൻ �നടി, പൂരകഖ്യോതിെയ? (3)

എമ്മട്ടു,പദ്രവംമൂലം സ്തുതിയ്ക്കുന്ന

കർ�മ്മോജ്ജ്വലൻ �നടു,മിങ്ങവെ� ധനം?

എമ്മട്ടു, ഹവ്യം പരിഗ്രഹിച്ച�ദ്ദവ-

െനങ്കല്വെന്ന,ൻനുതി �കട്ടരുളും തു�ലോം? (4)

എമ്മട്ടിെല,ന്നി,യ്യുഷസ്സിൻപുലർച്ചയില്-

െച്ച�മ്മ ഗ്രഹിയ്ക്കും, നരെ�സഖ്യമവൻ-

എമ്മട്ടിെലന്നു, തത്സഖ്യ,മ�ദ്ദവെന-

ക്കമ്രമോയ്വോഴ്ത്തും സഖോക്കൾക്കുൈകവരും? (5)

എന്നുനിൻൈജത്രമോം സഖ്യം സഖോക്ക�ളോ-

െട,ന്നുനിൻ ഭ്രോത്രവുംഞങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിടും?

ഭൂതിദ,മിസ്സുദൃക്കിെ��യർപ്പോടി;-ന-

��തു�പോലിഷ്ടം, ചരിഷ്ണുകവിൻ െപോന്നുടല്! (6)

ഇന്ദ്രനില്ലോത്ത വി�ദ്രോഹിരക്ഷസ്സിെന-

െക്കോന്നിടോനുഗ്രനണയ്ക്കും, ശിതോയുധം;

നെമ്മക്കടങ്ങൾ തീണ്ടുന്ന ദിനെത്തയു-

െമ�ങ്ങോ വിദ്ദൂരത്തുതള്ളു,മൃണോപഹൻ! (7)

സത്യ�ദവങ്കലുണ്ട�ല്ലോ, ബഹുജലം;

സത്യസ്തുതികളോലറ്റു�പോം, ദുഷ്കൃതം;

മർത്ത്യെ� കർണ്ണബോധിര്യെത്ത നീക്കു�മ,

ബുധ്യമോനെമോളിെക്കോണ്ടസത്യസ്തവം! (8)

സത്യരൂപന്നുണ്ടു,റപ്പും െപരുംെകല്പു-

െമോത്തിമ്പ�മകുന്ന ഭൂരിവപടിവുകൾ;

സത്യങ്കല്നി�ന്നറ്റമന്നം െകോതിയ്ക്കുന്നുഃ
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സത്യനോലധ്വരം പൂകുന്നു, �ഗോവുകൾ! (9)

സത്യെന�സ്സവിപ്പു, സത്യെനപ്പോട്ടില്െവ;-

ച്ചുത്ത്വരം, �തോൈയഷി, സത്യ�ദവബലം;

സത്യന്നുതോൻ ഗഭീ�രോരുവോയൂഴിക;

ളിത്തുംഗ�ഗോക്കൾസത്യന്നു ചുരത്തു�വോർ! (10)

ക്ഷിപ്രം സ്തൂതൻക്ഷണോല്സ്തുയമോനൻ ഭവോൻ

വോയ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�വോന്നന്ന,മോറ്റിൻപടി;

പുത്തൻസ്തവം �ത രചിയ്ക്കുന്നു, ഹര്യശ്വ;

നുത്യോ ഭക്ഷിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ �തരോളികൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
1. ഉദോരൻ–ഗുണപ്രവൃദ്ധനോയ ഇന്ദ്രൻ. കർമ്മി–യജമോനൻ. തത്സക്തനോയ്–ഏറ്റം കു-

ടിച്ചിട്ടും,അതില്ത്തെന്നസക്തനോയി. ശ്രീ മികച്ചധനം �ശോഭ�യറിയസ്വർണ്ണരത്നോദി.

കയ്യില് െവയ്ക്കും–കമ്മിയ്ക്കു െകോടുക്കോൻ. ഇന്ദ്രെന എങ്ങെന സ്തുതിയ്ക്കകോെമന്നും, അ�ദ്ദ-

ഹംആരുെട യോഗത്തില് െചല്ലെമന്നുംഅറിഞ്ഞുകൂടോ: അചിന്ത്യചരിതനോണ�ദ്ദഹം!

2. മുൻ ഋക്കിെ� വിവരണം: വീരൻ–ശത്രുക്കെള �പോരിനു വിളിയ്ക്കുന്നവൻ, അെല്ലങ്കില്
�സ്തോത്രങ്ങൾ െചോല്ലുന്നവൻ. നുകരും–�സോമം. അ�ദ്ദഹം. ഇന്ദ്രൻ. മഖി=യജമോനൻ.

രക്ഷയോല്–അവെ�, ഇന്ദ്രെ� രക്ഷയോല്. വോയ്ക്കുക=വളരുക.

3. വോഴ്ത്തി=�സ്തോതോവ്. പൂരകഖ്യോതി–�സ്തോതോവിെ�അഭിലോഷം പൂരിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻഎന്ന
പ്രസിദ്ധി.

4. ഉപദ്രവം–ശത്രുബോധ. കർ�മ്മോജ്ജ്വലൻ–കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ട്ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന യജമോ-

നൻ. നുതി=സ്തുതി.

5. ഉഷസ്സിൻപുലർച്ചയില്–പ്രഭോതത്തില്. ഗ്രഹിയ്ക്കും-സ്വീകരിയ്ക്കും. എടുത്തുപറയലോണ്,

ഉത്തരോർദ്ധം=കമനീയമോംവണ്ണം.

6. ഇന്ദ്ര�നോടു�ന�ര പറയുന്നു: ൈജത്രം–ശത്രുക്കെള അമർത്തുന്നത്. ഭോത്രം=

ഭോതൃകർമ്മം, െസൌഭ്രോത്രം. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷവോക്യം: ഇസ്സുദൃക്കിൻെ–

�ശോഭനദർശനനോയ ഇന്ദ്രെ�. ഏർപ്പോട്ഭൂതിദം (�ശ്രയസ്കരം) ആകുന്നു. ഇന��തു

–സൂര്യെ� ഉടല്. ഇഷ്ടം–ഏവരോലും ഇച്ഛിയ്ക്കെപ്പടുന്നതോകുന്നു. െപോന്നുടല്–ഏറ്റവും

അഴെകോത്തശരീരം. ചരിഷ്ണു=സഞ്ചരണശീലൻ, ഇന്ദ്രൻ.

7. ഇന്ദ്രനില്ലോത്ത–ഇന്ദ്രെന പൂജിയ്ക്കോത്തഎന്നർത്ഥം. ഉഗ്രൻ–ബലിഷ്ഠൻ. ശിതോയുധം–

മൂർച്ചയുള്ളആയുധങ്ങൾ വീണ്ടും അണയ്ക്കും (മൂർച്ചകൂട്ടും). നമുക്കു കടംവരോൻ ഋണോപ-

ഹൻ (കടങ്ങെള �പോക്കുന്നഇന്ദ്രൻ) സമ്മതിയ്ക്കില്ല!

8. ഈ ഋക്കിെല സത്യശബ്ദം ഇന്ദ്രെന�യോ ആദിത്യെന�യോ യജ്ഞെത്ത�യോ സത്യ-

െത്തത്തെന്ന�യോ പരോമർശിയ്ക്കുന്നു, കർണ്ണബോധിർയ്യം–െചവിയ്ക്കു �കൾവിയില്ലോ-

യ്മ. ബുധ്യമോനം=അറിയെപ്പടുന്നത്; ഹൃദയംഗമെമന്നു സോരം. ഒളിെക്കോണ്ട=

ഉജ്ജ്വലമോയ.

9. െകോതിയ്ക്കുന്നു–�സ്തോതോക്കൾ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു. സത്യനോല്–സത്യരൂപനോയ ഇന്ദ്രെ�

ആജ്ഞയോല്. പൂകുന്നു–ദക്ഷിണഎന്നനിലയില്.
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10. �സവിപ്പു–�സ്തോതോവു ഭജിയ്ക്കുന്നു. പോട്ടില് െവച്ച്–സ്തുതികളോല്വശത്തോക്കി. സത്യ�ദ-

വെ�ബലം ഉത്ത്വരവും (രക്ഷിപ്പോൻ െവമ്പല്െക്കോള്ളുന്നതും) �തോൈയഷിയും (ജ�ല-

ച്ഛൂവും) ആകുന്നു. ഗഭീരങ്ങമലം ഉരുക്കളും (വിശോലങ്ങളും) ആയ വോനൂഴീകൾ സത്യന്നു-

തോൻ–സത്യ�ദവന്നോയിത്ത�ന്ന നിലെക്കോള്ളുന്ന, തുംഗ�ഗോക്കൾ=ഉല്ക്കൃഷ്ടകളോയ

ൈപക്കൾ.
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സൂക്തം 24.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടൂപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ഏതു നല്�സ്തോത്രമിെങ്ങത്തിയ്ക്കു,മോൾക�ള,

ശ്രീ തന്നരുളോൻബലിഷ്ഠനോമിന്ദ്രെന?

�നർക്കു�വോർതൻ ധനം, വോഴ്ത്തുന്ന നമ്മളില്-

�ച്ചർക്കു�വോന�ല്ലോ, പ്രവീരന�ഗ്ഗോപതി! (1)

�പോരില് വിളിയ്ക്കുെപ്പ�ട�ണ്ടോൻ, നുതനവൻ

ൈവരിഹത്യയ്ക്കു;-വനീഡ്യനൃതധനൻ;

�സോമം പിഴിഞ്ഞുപുകഴ്ത്തുന്ന മോനുഷ-

ന്നോ മഘവോവിന്ദ്ര�നകുമ�ല്ലോ, ധനം! (2)

�പോരിലോ ത്യോഗിെയത്ത�ന്ന വിളിയ്ക്കുന്നു;

പോരമുടല് ചടപ്പിച്ച മുന്നോളികൾ

ഒെത്തോരുമിെച്ചത്തി രക്ഷിതോവോക്കുന്നു,

പുത്രെപൌത്രോപ്തിയ്ക്കുമിയ്യിരുകൂട്ടരും! (3)

കർമ്മത്തിലുൾെവപ്പതുെണ്ട,ങ്ങുമോളുകൾ

തമ്മില് �യോജിച്ചുഗ്ര, തണ്ണീർ കിടയ്ക്കുവോൻ;

ഒപ്പമടരിന്നണഞ്ഞോല്ച്ചില ഭട-

രെപ്പോ�ഴ �കവലമിച്ഛിയ്ക്കു,മിന്ദ്രെന: (4)

അെപ്പോ�ഴ െകല്പെനപ്പൂജിയ്ക്കയോയ്ചില;-

രപ്പെയോ�ഴ ചുട്ടു പ�രോഡോശ�മകിടും;

അെപ്പോ�ഴ �സോമവോൻ നീക്കു,മ�സോമെന;-

യെപ്പോ�ഴ യജ്ഞം തുടങ്ങും, വൃഷോവിനോയ് ! (5)

ഈമട്ടിലോ,െക്കോതിയുൾെക്കോള്ളമിന്ദ്രന്നു

�സോമം പിഴിഞ്ഞവ�ന്നകും, ധനമവൻ;

യുദ്ധത്തിെലല്ലോം സഖോവുമോക്കീടു�മ,

ചിത്തെമോട്ടിയ്ക്കുമോ �ശ്ര�യോഭിലോഷിെയ! (6)

ഇെപ്പോഴോരിന്ദ്രന്നു �സോമം പിഴിഞ്ഞിടു,-

മപ്പം ചുടും, വറുത്തീടും,യവങ്ങളും;

അന്നവ�നച്ഛുവിൻ �സ്തോത്രത്തിലിച്ഛ െവ-

ച്ചിന്ദ്രെനടുക്കു�മ, വർഷിപ്പതോം ബലം! (7)

എ�പ്പോളരിന്ദമൻൈവരിെയക്കെണ്ടത്തു-

െമ�പ്പോളധീശൻ െനടും�പോരി�ലർെപ്പടും;

അ�പ്പോൾ വിളിയ്ക്കുയോയ്പത്നി, ഗൃഹത്തില്െവ-

ച്ചർപ്പിത�സോമൻ മദിപ്പിച്ച വർഷിെയ! (8)

അല്പവിലെയ്ക്കോരു വൻ�കോപ്പു വിറ്റവൻ

പില്പോടു െചന്നു പിശകിത്തുടങ്ങിയോല്

അല്പവും കൂടുതല് കിട്ടില്ല: മുൻെചോല്ലി-
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െവപ്പ�ത �നടൂ, മിടുക്കനും വിഡ്ഢിയും! (9)

പോരം പ്രസോദം വരുത്തുംസ്തവം പത്തി-

നോരുള്ളു, വോങ്ങുവോെനെ�യീയിന്ദ്രെന?

ൈവരിപ്പരിഷെയെക്കോന്നുതീർന്നോല�ത-

�നരത്തിവെനത്തിരിച്ചുത�ന്നയ്ക്കണം! (10)

ക്ഷിപ്രം സ്തുതൻ,ക്ഷണോല്സ്തുയമോനൻ ഭവോൻ

വോയ്പിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�വോന്നന്ന,മോറ്റിൻപടി;

പുത്തൻസ്തവം �ത രചിയ്ക്കുന്നു, ഹര്യശ്വ;

നുത്യോ ഭജിയ്ക്കോവു, ഞങ്ങൾ �തരോളികൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
1. ആൾക�ള–യജമോനന്മോ�ര. ശ്രീ=സമ്പത്ത്. ഇന്ദ്രൻ ഇവിെട വരോൻ നോം ഏതു

�സ്തോത്രം െചോല്ലണം? �നർക്കു�വോർ=എതിക്കുന്നവർ, ശത്രുക്കൾ. �ഗോപതി–

മോടുകോൾമുതലോയ ധനത്തിെ� പോലകൻ.

2. ഇന്ദ്രെനസ്തൂതിച്ചുവിളിച്ചോല്ൈവരികെള െകോല്ലോം. ഋതധനൻ. സത്യധനൻ; ഇതിെ�
വിവരണമോണ്, ഉത്തരോർദ്ധം.

3. ത്യോഗി=ദോതോവ്. ഉടല് ചടപ്പിച്ച–വ്ര�തോപവോസോദികളോല് �ദഹം െമലിഞ്ഞ. മുന്നോ-

ളികോൾ=�നതോക്കന്മോർ;ഈപദംതെന്ന വിളിയ്ക്കുന്നുഎന്നക്രിയ�യോടും �ചർക്കണം.

ഇയ്യിരുകൂട്ടരും–യജമോനന്മോരും �സ്തോതോക്കളും യുദ്ധത്തില് ജയിപ്പോനും, സന്തോനല-

ബ്ദിയ്ക്കും ഇന്ദ്രെനത്ത�ന്നആശ്രയിയ്ക്കുന്നു.

4. പൂർവോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഉഗ്ര–ബല�മറിയവ�ന. തണ്ണീർ കിടയ്ക്കുവോൻ–

മഴയ്ക്കു�വണ്ടി. ഇന്ദ്രെന ഇച്ഛിയ്ക്കും എന്നതിെ� വിവരണം, അടുത്ത ഋക്കില്.

5. �സോമവോൻഅ�സോമെന നീക്കും-�സോമം പിഴിഞ്ഞവൻ പിഴിയോത്തവെന �വർതീരി-

യ്ക്കും; ഇന്ദ്രന്നുതിരിച്ചറിയുമോറോക്കും. യജ്ഞം തുടങ്ങും–ചിലർ ഇന്ദ്രെന യജിപ്പോെനോരു-

ങ്ങും.

6. െകോതി–�സോമപോ�നച്ഛ. അവൻ–ഇന്ദ്രൻ. ചിത്തെമോട്ടിയ്ക്കും=മനസ്സു പതിയ്ക്കുന്ന.

7. അപ്പം–പു�രോഡോശം. യവം വറുക്കുന്നതു െപോരിയവിലിന്നോണ്. അന്നവ�നച്ഛു=

ആ സ്തുതീതല്പരൻ. വർഷിപ്പതോം–അഭീഷ്ടങ്ങെള വർഷിയ്ക്കുന്ന. ബലം എടുക്കും–

�സ്തോതോവിന്ന്അഭീഷ്ടെമല്ലോം നല്കും.

8. പത്നി–ഇന്ദ്രോണി. അർപ്പിത�സോമൻ മദിപ്പിച്ച–യജമോനൻഅർപ്പിച്ച �സോമം കുടിച്ചു
മത്തുപിടിച്ച. വർഷി=വൃഷോവ്, ഇന്ദ്രൻ.

9. വോമ�ദവൻ ഇന്ദ്രെന �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ട് അധീനനോക്കി, വില്ക്കോൻ തുടങ്ങുകയോണ്.
അതിന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു: വില തീരുമോനിച്ചി�ട്ട ഒരു വസ്തു വിറ്റുകൂ-

ടു. വൻ�കോപ്പ്=വലിയ, വിലപിടിച്ച പദോർത്ഥം. െചന്നു പിശകിത്തുടങ്ങിയോല്–

വോങ്ങിയവെ� അടുക്കല് െചന്നു, വില കൂടുതല് കിട്ടണെമന്നു ശഠിച്ചോല്. മിടുക്കനും

വിഡ്ഢിയും–വിറ്റവൻ മിടുക്കനോയോലും ശരീ, വിഡ്ഢിയോയോലും ശരി, മുൻനിശ്ചയിച്ച വില-

�യ കിട്ടുകയുള്ളു.

10. പത്തു �സ്തോത്രമോകുന്ന വിലയ്ക്കു്, എെ� കയ്യിലുള്ള ഇന്ദ്രെന തരോം: ആവശ്യം കഴി-

ഞ്ഞോല് തിരിച്ചുതരണെമന്നുമോത്രം.
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സൂക്തം 25.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ഇ�ന്നെതോരു �ദവകോമൻ നരഹിതൻ

െചെന്നത്തു,മിന്ദ്രെ�സഖ്യത്തിലിച്ഛയോ?

�സോമം പിഴി�ഞ്ഞധിതോഗ്നിയോയ്വോഴ്ത്തു,മോ

രോ മഹോതർപ്പണോലക്കരെയ്ക്കത്തുവോൻ? (1)

ആർ വോഴ്ത്തി വന്ദിപ്പു, �സോമോർഹെന? സ്തുതി-

യ്ക്കരോശെവപ്പിതോ?-ർ ൈകെക്കോൾവു, ൈപക്കെള?

ആരിന്ദ്രസോഹോയ്യ,മോർ സഖ്യ,മോർ ഭ്രോത്ര,

മോശിപ്പു? െചയ്യുവതോ,ർ കവിതർപ്പണം? (2)

ആരുമ്പ�രോടിന്നു രക്ഷയോചിച്ചിടു?-

മോർ വോഴ്ത്തു,മോദിത്യ�തോയോദിതികെള?

ആരുെട �സോമനീരോസ്വദിയ്ക്കും, രസി-

ച്ചോശ�പോലിന്ദ്രനും ദസ്രരുമഗ്നിയും? (3)

‘�നതോവും, �നതൃ�നതോവു, നരഹിത-

നിന്ദ്രന്നു �സോമം പിഴിക നോ’െമന്നിഹ

െചോല്�വോനു ഭോരതനഗ്നി നല്കും, സുഖം;

നീണോളവൻ കോണു,മർ�ക്കോദയെത്തയും! (4)

ആയോെളയല്പരും ൈനകരും �ദ്രോഹിയോ-

യ്കോ;-യോൾക്കദിതി നല്ക�ട്ട, മഹോസുഖം:

ഇഷ്ടൻ, സ്ത�വോല്ക്കനിന്ദ്രന്നു; സുകൃത്തിഷ്ട;

നിഷ്ടൻ, പ്രതർപ്പക;-നിഷ്ടൻ, സ�സോമനും! (5)

തർപ്പിച്ചു �സോമം പിഴിഞ്ഞവന്നീടുെറ്റോ-

രുൾപ്പോക�മകു,മീ വീരൻ പ്രധർഷകൻ;

മിത്രമല്ലോ,പ്തനല്കി,ന്ദ്രന്നുബന്ധുവ-

ല്ല,സ്തവനോകുമതർപ്പകൻ വധ്യനോം! (6)

നീരുണ്ണുമിന്ദ്രൻ വരിയ്ക്കോ, പിശുക്കിനോല്

നീർ പിഴിയോത്ത ധനോഢ്യെ�ൈമത്രിെയ;

�വ�രോെടോടുക്കു,മയോളുെട പോഴ്മുതല്;

�ചരും, പിഴിഞ്ഞുപചിയ്ക്കുനോവങ്ക�ല! (7)

�പോന്നവർ, തോന്നവർ, മധ്യമരിന്ദ്രെന;

�പ്പോമവരിന്ദ്രെന; നില്പവരിന്ദ്രെന;

�യോദ്ധോക്കളിന്ദ്രെന;-�ഗ്ഗഹസ്ഥരിന്ദ്രെന;-

പ്പോർത്തു വിളിപ്പു, ഭക്ഷ്യോർത്ഥിയുമിന്ദ്രെന! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. നരഹിതൻ=മനുഷ്യർക്കനുകൂലൻ. സഖ്യത്തില് െചെന്നത്തും–സഖ്യം സമ്പോദിയ്ക്കും.

ഏധിതോഗ്നിയോയ്–അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ച്. അക്കരെയ്ക്കത്തുക-അഭിമതം സോധിയ്ക്കുക.

മഹോതർപ്പണോല്=മഹത്തോയ തൃപ്തിെപ്പടുത്തല്െകോണ്ട്.

2. �സോമോർഹൻ–ഇന്ദ്രൻ. കവിതർപ്പണം–ഇന്ദ്രെന തൃപ്തിെപ്പടുത്തല്.

3. ആദിത്യ�തോയോദിതികൾ=ആദിത്യ(�ദവ)ന്മോരും ജലവും അദിതിയും.
4. �നതൃ�നതോവ്=�നതോക്കളില്െവച്ചു വലിയ �നതോവ്. ‘ഇന്ദ്രന്നു �സോമം പിഴിയുക’

എന്നുപറയുന്നതുതെന്ന�ശ്രയസ്കരമോകുന്നു. ഭോരതൻ–ഹവിസ്സിെന ഭരിയ്ക്കുന്ന. അവൻ

(നോം �സോമംപിഴിയുകഎന്നുെചോല്ലുന്നവൻ)നീണോൾഅർ�ക്കോദയെത്തയുംകോണും

–ചിരഞ്ജീവിയുമോകും.

5. അല്പർ–കുറച്ചോളുകൾ, ൈനകർ–അ�നകമോളുകൾ. ഇന്ദ്രന്നു സ്ത�വോല്ക്കൻ (സ്തുതി-

കോമൻ) ഇഷ്ട(പ്രിയ)നോകുന്നു. സുകൃത്ത് (നല്ലതു െചയ്യുന്നവൻ) ഇഷ്ടനോകുന്നു. പ്രതർ-

പ്പകൻ (തൃപ്തിെപ്പടത്തുന്നവൻ) ഇഷ്ടനോകുന്നു; സ�സോമനും (�സോമം പിഴിയുന്നവനും)

ഇഷ്ടനോകുന്നു.

6. ഉൾപ്പോകം=മനഃപക്വത. അസ്തവനോകുമതർപ്പകൻ–ഇന്ദ്രെനസ്തൂതിയ്ക്കുകയും തർപ്പിയ്ക്കു-
കയും െചയ്യോത്തവൻ. വധ്യനോം–അത്തരക്കോരെന ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചുകളയും.

7. നീരുണ്ണും–�സോമം കുടിയ്ക്കുന്ന. ൈമത്രീ=സഖ്യം. �ചരും–ഇന്ദ്രൻ �സോമം പിഴിയുകയും
ഹവിസ്സു പചിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നവങ്കല്മോത്രം �ചരുന്നു.

8. �പോന്നവർ–കഴിവുള്ള �മത്തരക്കോർ. മധ്യമർ–ഇടത്തരക്കോർ. �പോമവർ–

കോര്യങ്ങൾക്കോയി �പോകുന്നവർ. നില്ലവർ–െവറുെത ഇരിയ്ക്കുന്നവർ. എല്ലോവരും ഇന്ദ്ര-

�നോടു പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 26.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഞോനോണ്, മനു; സൂര്യനും ഞോൻതെന്ന; �മധ�യറിയ കക്ഷീവോെനന്ന ഋഷി-

യും ഞോനോകുന്നു. ഞോനോണ്, അർജ്ജുനീപുത്രനോയ കുത്സെന സിദ്ധനോക്കിയത്.

കവിയോയ ഉശനസ്സുംഞോനോകുന്നു. നിങ്ങൾഎെന്ന �നോക്കുവിൻ! (1)
ഞോൻ മനുവിന്നു ഭൂമിയും ഹവിസ്സു തരുന്ന മനുഷ്യന്നു മഴയും െകോടുത്തു. ഇര-

മ്പുന്ന ജലങ്ങെള എങ്ങുെമത്തിച്ചതു ഞോനോണ്. �ദവന്മോർ എെ� അഭിപ്രോയമനു-

സരിച്ചു�പോരുന്നു. (2)
ഞോൻ മത്തുപിടിച്ചു ശംബരെ� െതോണ്ണൂെറ്റോമ്പതു നഗരങ്ങൾ ഒപ്പം തകർത്തു-

കളഞ്ഞു; നൂറോമത്തതു ദി�വോദോസന്നു പ്ര�വശിയ്ക്കോവുന്നതോക്കി, യജ്ഞത്തില്ആ

അതിഥിഗ്വെന സംരക്ഷിച്ചു. (3)
മരുത്തുക്ക�ള, ആ പരുന്തുപക്ഷി പക്ഷികളില്െവച്ചു മികച്ചവനും, പരുന്തുക-

െളക്കോൾശീഘ്രംപറക്കുന്നവനുമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട: ആസുപർണ്ണനോണ�ല്ലോ, വട്ടില്ലോ-

�ത്തരില്, �ദവന്മോരുെട ഹവിസ്സു മനുവിന്നോയി െകോണ്ടുവന്നത് ! (4)
പരുന്തുപക്ഷി �പടിപ്പിച്ച്അവിെടിന്നു െകോണ്ടു�പോന്നു: മ�നോ�വഗിയോയി വോ-

രുറ്റ വഴിയില്�ച്ചർന്നു; മധുരമോയ �സോമ�ത്തോടുകൂടി പറപറന്നു. ഇങ്ങുകീർത്തിയും

�നടി! (5)
�ന�ര പറക്കുന്ന �ദവസ�മതനോയ പരുന്തുപക്ഷി ദൂരത്തുനിന്ന്-ആ അത്യുന്ന-

തമോയ സ്വർഗ്ഗത്തില്നിന്ന്-മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നസ്തുത്യമോയ �സോമം റോഞ്ചിെയടുത്ത്,

ഉറ�പ്പോെട െകോണ്ടു�പോന്നു. (6)
പരുന്ത്ആയിരം പതിനോയിരം യോഗങ്ങൾക്കുള്ള�സോമം ഒന്നിെച്ചടുത്തെകോ-

ണ്ടു�പോന്നു; ആ �സോമത്തിെ� മത്തില്, ബഹുകർമ്മോവോയ പ്രോജ്ഞൻ മൂഢരോയ

കൂടലെരആട്ടിപ്പോയിച്ചു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
1. ഗർഭത്തിലിരിെയ്ക്കത്ത�ന്ന തത്ത്വജ്ഞോനം സിദ്ധിച്ച വോമ�ദവൻ തെ� സർവോത്മത്വം

െവളിെപ്പടുത്തുന്നു: �നോക്കുവിൻ–ആളുക�ള, നിങ്ങളുംസ്വസ്വരൂപംസോക്ഷോല്ക്കരിയ്ക്കു-

വിൻ എന്നർത്ഥം.

2. ഞോൻ ഇന്ദ്രനോെണന്ന്.
3. അതിഥിഗ്വൻ–ദി�വോദോസെ� മെറ്റോരു �പർ. ഈ ഋക്കും വോമ�ദവെ� ഇന്ദ്രത്വെത്ത

പ്രതിപോദിയ്ക്കുന്നു.

4. മരുത്തുക്ക�ള–മരു�ദ്വഗികളോയ പക്ഷിക�ള. വട്ടില്ലോ�ത്തർ=ചക്രമില്ലോത്ത രഥം.

ഹവിസ്സ്–�സോമം.

5. െകോണ്ടുവന്നെതങ്ങെന എന്ന്: �പടിപ്പിച്ച്–കോവല്ക്കോെര. വോരുറ്റ വഴി–അന്തരിക്ഷം.
ഇങ്ങ്–ഭൂ�ലോകത്തില്.

6. �ന�ര–വളയോെത.
7. പ്രോജ്ഞൻ–ഇന്ദ്രൻ.



[മ. 4: അ. 3: സൂ. 27] മൂന്നോം അഷ്ടകം 255

സൂക്തം 27.

വോമ�ദവൻ ഋഷീ; ത്രിഷ്ടുപ്പും ശക്വരിയും ഛന്ദസ്സ്; �ശ്യനൻ �ദവത.

ഞോൻ ഗർഭത്തിലിരിെയ്ക്കത്ത�ന്നഈ �ദവന്മോരുെടെയല്ലോം ഉല്പത്തിഅറി-

ഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. മുമ്പ്ഒരുനൂറ്ഇരിമ്പു�കോട്ടകളില്ഞോൻ പോർത്തിരിയ്ക്കുന്നു; ഇ�പ്പോൾ

പരുന്തോയി പറന്നു പുറത്തു�പോന്നു! (1)
അതു് എെന്ന തികച്ചും ൈകക്കലോക്കിയില്ല. ഇതിെന ഞോൻ നിശിതമോയ

വീർയ്യംെകോണ്ടു കീഴടക്കി. അരോതികെള �കോട്ട ഭരിയ്ക്കുന്ന �പ്രരകൻആട്ടിപ്പോയിച്ചു;

വോയുക്കെളയുംആപരിപൂർണ്ണൻഅകറ്റി! (2)
�ശ്യനൻ സ്വർഗ്ഗത്തില്നിന്നു കീ�ഴ്പോട്ടു �നോക്കി ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചു; �സോമം

ഇവങ്കല്നിന്നു െതറിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു; കൃശോനു മ�നോ�വഗ�ത്തോ�ട പോെഞ്ഞത്തി, ഞോ-

ണ് വലിച്ചും ശരം എയ്തുവിട്ടു. (3)
അ�പ്പോളോണ്, �ന�ര പറക്കുന്ന പരുന്ത് ഉപരിസ്ഥമോയ വമ്പിച്ച ഇന്ദ്ര�ലോക-

ത്തുനിന്നു്, ഭുജ്യുവിെനെയന്ന�പോെല ഇതു െകോണ്ടു�പോന്നത്; ആ യുദ്ധത്തില് തടു-

ക്കെപ്പട്ടുഈപക്ഷിയുെട മധ്യഭോഗത്തിെലആപറവച്ചിറകു വീണു�പോയി! (4)
ഇ�പ്പോൾ പോല് പകർന്നു കുടത്തിലോക്കിയ, െവളുത്ത, തൃപ്തികരമോയ, സത്തി-

യന്ന �സോമം ഋത്വിക്കുകളോല് െവയ്ക്കെപ്പട്ടത്–ആ മധുവിെ� മുകൾബ്ഭോഗം-

മത്തിന്നു�വണ്ടികുടിപ്പോൻമഘവോവോയഇന്ദ്രൻൈകെക്കോള്ളെട്ട–മത്തിന്നു�വണ്ടി

കുടിപ്പോൻ ശുരൻൈകെക്കോള്ളെട്ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. വോമ�ദവൻ �ശ്യനരുപത്തില�ത്ര, മോതൃഗർഭത്തില്നിന്നു നിർഗ്ഗമിച്ചത്, �കോട്ടകൾ–

ശരീരങ്ങൾ.

2. അത്-ഗർഭം. ഇതിെന–ഗർഭവോസപീഡെയ. വീർയ്യം–ജ്ഞോനസോമർത്ഥ്യം. അരോ-

തികൾ–ഗർഭസ്ഥജീവെന ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ. �പ്രരകൻ–പരമോത്മോവ്. വോയു-

ക്കൾ–ഗർഭത്തില് കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവോയുക്കൾ.

3. െതറിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു–�സോമപോലന്മോരോല്. കൃശോനു–�സോമപോലന്മോയിെലോരുവൻ.

ഞോണ്–വില്ലിെ�.

4. അ�പ്പോളോണ്–കോവല്ക്കോരുെട എതിർപ്പു കൂസോെത. ഭുജ്യുവീെനെയന്ന�പോെല–

ഭുജ്യുവിെന അശ്വികൾ െകോണ്ടു�പോന്ന കഥ മുൻമണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ട്. ഇതു–�സോമം.

പറവച്ചിറക്–പറക്കോനുതകുന്ന ചിറക്.
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സൂക്തം 28.

വോമ�ദവൻ ഋഷീ; തീഷ്ടപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്ര�സോമന്മോർ �ദവത.

�സോമ, അങ്ങയുെട ആ സഖ്യംമൂലം അങ്ങു സഹോയിച്ചതിനോല് ഇന്ദ്രൻ മനു-

ഷ്യർക്കു മഴ െപയ്യിച്ചു; വൃത്രെനെക്കോന്നു; സപ്തനദികെള പ്രവഹിപ്പിച്ചു. അടയ്ക്കെപ്പ-

ട്ടിരുന്ന കതകുകൾ തുറന്നു! (1)
ഇ�ന്ദോ, അങ്ങു സഹോയിച്ച�തോ�ട ഇന്ദ്രൻ എതിർത്ത സൂര്യെ� ഒരു �തർച്ച-

ക്രം ബ�ലന വലിെച്ചടുത്തു–പരന്ന മുകൾവശത്തൂെട ഉരുളുന്ന സർവ�തോഗോമിയും

മഹത്തുമോയഅതുൈകക്കലോക്കി! (2)
ഇ�ന്ദോ, യുദ്ധത്തില് ഉപച്ചയ്ക്കമുമ്പ്ഇന്ദ്രൻ ദസ്യുക്കെള വധിച്ചു; അഗ്നി ചുെട്ടരി-

ച്ചു. രക്ഷ കിട്ടോത്ത ദുർഗ്ഗപ്ര�ദശത്തു കോർയ്യോർത്ഥം �പോകുന്നവെര എന്ന�പോെല,

അ�നകോയിരം�പെര നി�ശ്ശഷം നിഹനിച്ചു! (3)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്ന്ഈ ദസ്യുക്കൾക്ക് എല്ലോറ്റിലും ഇടിവു വരുത്തിഃ അകർമ്മി-

കളോയ മനുഷ്യെര ഗർഹിതരോക്കി. നിങ്ങളിരുവരും ൈവരികെള വലച്ചു; വധിച്ചു.

വധംമൂലം പൂജിതരുമോയി! (4)
�സോമ, നിങ്ങൾ–ഭവോനും ഇന്ദ്രനും–മഹത്തോയ അശ്വസമൂഹെത്തയും �ഗോ-

ക്കെളയും ബലംെകോണ്ടു വീെണ്ടടുത്തു; അടയ്ക്കെപ്പട്ട അവെയയും ഭൂമികെളയും നല്കു-

കയും െചയ്തു. മഘവോക്ക�ള, മോറ്റലെര മർദ്ദിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾഇെച്ചയ്തെതോെക്കസത്യ-

മോണ് ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. കതകുകോൾ–വൃഷ്ടിജലത്തിെ�.

2. ഇ�ന്ദോ–�ഹ �സോമ. മുകൾവശം–അന്തരിക്ഷം.
3. �പോകുന്നവെരഎന്ന�പോെല–�പോകുന്നവെര ഒരു തട്ടിപ്പറിക്കോരെനന്ന�പോെല.

അ�നകോയിരം�പെര–ദുർഗ്ഗപ്ര�ദശെത്തയ്ക്കു പോഞ്ഞ അസുരന്മോെര. നിഹനിച്ചു–

ഇന്ദ്രൻ െകോന്നു.

5. അടയ്ക്കെപ്പട്ടഅവെയയും–പണികൾ മറവില് നിർത്തിയ �ഗോക്കെളയൂം. ഭൂമികെളയും

–പണികളുെട ചില ഭൂമികെളയും. നല്കുകയുംെചയ്തൂ–�ഗോക്കളുെട ഉടമകൾക്കു െകോടു-

ക്കുകയുംെചയ്തു.



[മ. 4: അ. 3: സൂ. 29] മൂന്നോം അഷ്ടകം 257

സൂക്തം 29.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, ഉച്ചത്തില് പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്നവനും സത്യധനനും സ്വോമിയുമോയ ഭവോൻ

സ്തുതിയോല് തുഷ്ടിപൂണ്ടു, ഞങ്ങളുെട അ�ന്നോ�പതങ്ങളോയ പൂർണ്ണസവനങ്ങൾക്കു

ഹരിക�ളോടുകൂടി രക്ഷണോർത്ഥം വന്നോലും! (1)
നല്ല കുതിരകളുള്ള യോെതോരു നിർഭയൻ പിഴിയുന്നവരോല് പുകഴ്ത്തെപ്പട്ട, വീര-

െരോന്നിച്ചു മത്തടിയ്ക്കു�മോ;ആ മനുഷ്യഹിതനോയസർവജ്ഞൻപിഴിയുന്നവരോല്വി-

ളിയ്ക്കുെപ്പട്ടിട്ടു യജ്ഞത്തിെലഴുന്നള്ളെട്ട! (2)
തോങ്കൾ ഇന്ദ്രെ� കർണ്ണങ്ങെള, ബലെപ്പടുത്തോനും നില്ക്കു�ന്നടെത്തോെക്ക

മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോനും�വണ്ടി, �കൾപ്പിയ്ക്കുക: �സചിയ്ക്കുെപ്പടുന്നആബലവോൻ നമുക്കു

ധനത്തിന്നോയി നല്ല തീർത്ഥവുംഅഭയവും തന്നരുളെട്ട: (3)
ആശുഗോമികളോയ തെ�നൂറുമോയിരവും കുതിരകെള മുമ്പില് െകട്ടി, ഇങ്ങെന

സ്തുതിച്ചു രക്ഷ യോചിച്ചു വിളിയ്ക്കുന്ന �മധോവിയുെട അടുക്കല് എഴുന്നള്ളുന്നവനോണ-

�ല്ലോ,ഈ വജ്രപോണി! (4)
ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, നിന്തിതിരുവടിയോല് രക്ഷിയ്കെപ്പട്ടു സ്തുതിയക്കുന്ന �മധോവി-

കളും വിദ്വോന്മോരുമോയ ഞങ്ങൾ, �ശോഭ�യറിയതും നീെള സ്തൂത്യവും അന്നസമൃദ്ധവു-

മോയ ധനം അവിടുന്നു കല്പിച്ചുതരോൻ �വണ്ടി, �സവിയ്ക്കുമോറോകെട്ട. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. സവനങ്ങൾ=യജ്ഞങ്ങൾ. ഹരികൾ–ഇന്ദ്രെ� രണ്ടുകുതിരകൾ.

2. പിഴിയുന്നവർ–�സോമം പിഴിയുന്ന യജമോനന്മോർ. വീരർ മരുത്തുക്കൾ.

3. �സ്തോതോവി�നോടു പറയുന്നു: ബലെപ്പടുത്തോനും മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോനും–ഇന്ദ്രെന. �കൾ-

പ്പിയ്ക്കുക–�സ്തോത്രം. �സചിയ്ക്കെപ്പടുന്ന-�സോമനീർെകോണ്ട്.

4. മുമ്പില്–�തരിെ�.
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സൂക്തം 30.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നിെന്നക്കോൾ മീെതയില്ലോരും, മികച്ചവനുമിെല്ലോരോൾ;

ഇല്ലതോനിന്ദ്ര, നിെന്ന�പ്പോെലോരോളും വൃത്രസൂദന! (1)

�നരോയ്, പ്രജകൾ നിെന്നത്തോൻ, വളർവട്ടുകൾ�പോല�വ

അനുവർത്തിച്ചു�പോരുന്നൂ; �നരോയ്, നീ കീർത്തിമോൻ മഹോൻ! (2)

നിന്നോലോണു, ബലോല്�പ്പോരിട്ടതു �ദവക�ളവരും:

ഇന്ദ്ര, നീ െകോന്നു�പോന്ന�ല്ലോ, പകല്�നരത്തുമല്ലിലും! (3)

യോെതോന്നില,ടരോടുന്ന കുത്സന്നും പീഡിതർക്കുമോയ്

കവർെന്നടുത്തു, നീയിന്ദ്ര, കതി�രോനുെട �തരുരുൾ; (4)

യോെതോന്നില്,�ദ്ദവകൾെക്കല്പോം �ദ്രോഹം െചയ്തവ�രോടു നീ

തനി�ച്ച �പോരടിച്ചിന്ദ്ര, വധിച്ചൂ, െകോലയോളെര; (5)

യോെതോന്നിെലോരു മർത്ത്യന്നു�വണ്ടി മർദ്ദിച്ചു, സൂര്യെന;

അതി�ലതശെനക്കോത്തുവ�ല്ലോ, നീയിന്ദ്ര, െചയ്തിയോല്! (6)

എത്രമോത്രം െചോടിച്ചീലോ, വൃത്രഘ്ന, മഘവൻ, ഭവോൻ?

അവിെടപ്പകല്�നര�ത്ത െകോന്ന�ല്ലോ, ദനുസൂനുെവ! (7)

അത്രയല്ലിത്രയും കോട്ടി, ബലവീയ്യങ്ങളിന്ദ്ര നീ:

െകോന്നുവ�ല്ലോ െകടുെകോല�യ്ക്കറ്റ വിണ്മകൾ െപണ്ണിെന! (8)

വിണ്ണിൻ മകളോം പൂജ്യമോനയോകമുഷസ്സിെന

ചതച്ചുവ�ല്ലോ, െപരി�യോനവിടുന്നിന്ദ്ര, നിർഭരം! (9)

ചതയ്ക്കെപ്പട്ട ശകടം വിട്ടു പോഞ്ഞി,തുഷസ്സവൾ,

അഭീഷ്ടവർഷകനതിട്ടുടച്ചെപോഴുതില്ബ്ഭയോല്! (10)

ഇതിൻപടിയ്ക്കുവളുെട തകർക്കെപ്പട്ട വണ്ടി�യോ,

കിടന്നിതു, വിപോട്തീരത്ത;കല�ത്തോടിനോളവൾ! (11)

�പോരോ, െചറുപ്പം വിട്ടോ�റ തടയെപ്പട്ട സിന്ധുെവ

പോ�ട പരത്തിനോൻ, പോരിലിന്ദ്രൻബുദ്ധിമിടുക്കിനോല്! (12)

�പോരോ, ചിന്നിച്ചിെത,മ്പോടും ശുഷ്ണെ� മുതല് ധൃഷ്ണു നീ,

അവെ�യോ നഗരികളവമർദ്ദിച്ച�വളയില്! (13)

�പോരോ, കുലിതരോഖ്യെ� പുത്രൻ വിധ്വംസി ശംബരൻ

ഇന്ദ്ര, സൂദിതനോയ�ല്ലോ, ഭവോനോല് വന്മലയ്ക്കു�മല്! (14)

�പോരോ, �തർവട്ടഴികെള�പ്പോെല തല്ലിത്തകർത്തു, നീ

വിധ്വംസിയോം വർച്ചിയുെടയഞ്ചുലക്ഷം ജനങ്ങെള! (15)

�പോരോ, �സ്തോത്രങ്ങളില്പ്പങ്കുകോരനോക്കീ, ശതക്ര�തോ,

അഗ്രുവിൻ പുത്രനോയുള്ളപരോവൃക്തെനയിന്ദ്ര, നീ! (16)

�പോരോ, രോജ്യക്ഷതിയില്നിന്നത്തുർവശയദുക്കളെക
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കരയ്ക്കു�കറ്റിനോന�ല്ലോ, വിദ്വോനിന്ദ്രൻ ശചീപതി! (17)

�പോരോ, സരയുവിൻതതീ�ര വോണ ചിത്രരഥോർണ്ണെര

വധിച്ചൂ തല്ക്ഷണ,മവരോര്യരോകിലുമിന്ദ്ര, നീ! (18)

ത്യക്തരോം രണ്ടു പംഗ്വന്ധന്മോെര വൃത്രനിഷൂദന,

ആശ്വസിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ, നീ;-യോർ �നടും, നിെ�യസ്സുഖം? (19)

ഇന്ദ്രൻ കരിങ്കല്പണിയോമിരമ്പതു പുരങ്ങെള,

ഹവിസ്സു നല്കിയ ദി�പോദോസന്നോയിെപ്പോതുക്കിനോൻ! (20)

ഉറക്കിനോൻ, മുപ്പതിനോയിരം വിധ്വംസശീലെര

ശസ്ത്രം ചോട്ടി,ദ്ദഭീതിയ്ക്കു�വണ്ടിയിന്ദ്രൻ മിടുക്കിനോല്! (21)

�പോരോ, പരെക്കെയോരു�പോലു�ള്ളോൻ, �ഗോപതിയിന്ദ്ര, നീ:

വീഴിച്ചുവ�ല്ലോ, വൃത്രഘ്ന, നീയവറ്റിെനെയോക്കയും! (22)

�പോരോ, നീെയന്തു കഴിവും കരുത്തുമിഹ കോട്ടി�യോ

അതിന്നുടവുതട്ടിയ്ക്കില്ലോരുമിന്നിന്ദ്ര, തീർച്ചതോൻ! (23)

നിന്നുെട നല്ലതു നല്ലതു

നല്ക�ട്ട, �ദവനര്യമോഭിഖ്യൻ;

നല്ലതു ഭഗനുമരിന്ദമ;

നല്ലതു പല്ലറ്റ പൂഷ�ദവനു�മ! (24)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
2. വളർവട്ടുകൾ�പോല�വ–വലിയ ചക്രങ്ങൾ വണ്ടിെയ അനുവർത്തിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

�നരോയ്–വോസ്തവത്തില്.

3. നിന്നോലോണു–അങ്ങയുെടസോഹോയ്യത്തോലോണ്. �പോരിട്ടതു–ആസുരന്മോ�രോട്, െകോ-

ന്നു�പോന്ന�ല്ലോ–അസുരന്മോെര.

4. യോെതോന്നില്–യോെതോരു യുദ്ധത്തില്. പീഡിതർ–കുത്സെ� പീഡിപ്പിയ്ക്കുെപ്പട്ട കൂട്ടു-

കോർ.

5. െകോലയോളർ–�ദവകെള �ദ്രോഹിച്ച ഹിംസകർ, രോക്ഷസോദികൾ.
6. ഒരു മർത്ത്യൻ, ഏതശൻതെന്ന.

7. ദനുസൂനു–വൃത്രൻ.
8. െകടുെകോല�യ്ക്കറ്റ വിണ്മകൾ െപണ്ണിെന–യുദ്ധത്തില് സൂര്യെന സഹോയിപ്പോനോയി,

ഇന്ദ്രെന െകടുതോയമട്ടില് െകോല്ലോൻ വന്ന ഉഷസ്സിെന.

9. മുൻ ഋക്കിെ� വിവരണം.
10. അഭീഷ്ടവർഷകൻ–ഇന്ദ്രൻ. അത്–ശകടം.
11. വിപോട്തീരം=വിപോട്(വിപോശ) എന്ന നദിയുെട തീരം.

12. �പോരോ–അത്രമോത്രമല്ല: െചറുപ്പം വിട്ടോ�റ–പുളപ്പു വന്ന�പ്പോൾ, ജലം നിറഞ്ഞ-

�പ്പോൾ. തടയെപ്പട്ട–പ്രവഹിയ്ക്കോതോയ സിന്ധുെവ–സിന്ധുനദിെയ. പരത്തിനോൻ=

വ്യോപിപ്പിച്ചോൻ.
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13. അവമർദ്ദിയ്ക്കുക=ഉടയ്ക്കുക.
14. കുലിതരോഖ്യൻ=കുലിതരെനന്നവൻ. വിധ്വംസി–�ലോകെത്ത മുടിച്ചവൻ. സൂദിതൻ–

ഹതൻ. വന്മലയ്ക്കു�മല്-ശംബരൻ �പടിച്ച് ഒരു പർവതത്തിെ� മുകളില് പോഞ്ഞു�കറി;

ഇന്ദ്രൻഅവെന തോഴെത്തയ്ക്കു തള്ളി െകോന്നു.

15. വർച്ചി–ഒരസുരൻ. ജനങ്ങൾ–അനുയോയികൾ.
16. പരോവൃക്തെ� കഥ മുമ്പുണ്ട്.

17. അത്തുർവശയദുക്കൾ–അച്ഛനോയ യയോതി ശപിച്ചതിനോല് രോജ്യക്ഷതി (രോജത്വനോ-

ശം) വന്ന തുർവശനും യദുവും. ഇന്ദ്രൻ ഇവെര രോജ്യക്ഷതിയോകുന്ന ദുർദ്ദശയില്നിന്നു

കര�യറ്റി, രോജ്യോഭി�ഷകോഹോരോക്കി.

18. ചിത്രരഥോർണ്ണർ–ചിത്രരഥൻ, അണ്ണൻഎന്ന രണ്ടു രോജോക്കന്മോർ. അവർആര്യരോകി-

ലും–അവർആര്യന്മോരോെണന്നുനടിച്ചിരുന്നു; എന്നോല് ഇന്ദ്രെന �സവിച്ചിരുന്നില്ല.

19. ത്യക്തർ–ബന്ധുക്കളോല്ൈകെവടിയെപ്പട്ടവർ. പംഗ്വന്ധന്മോർജ ഒരു കോല്മുടന്തനും

ഒരു കുരുടനും. ആശ്വസിപ്പിച്ചു–മുടന്തും അന്ധതയും നീക്കി. നിെ�യസ്സുഖം–അങ്ങ്

നല്കുന്നആസുഖം; അതു തു�ലോം ദുഷ്പ്രോപമോകുന്നു.

20. കരിങ്കല്പണിയോം=കരിങ്കല്ലുകൾെകോണ്ടു നിർമ്മിയ്ക്കുെപ്പട്ട. ഈരമ്പത് നൂറ്, പുരങ്ങൾ–

ശംബരെ�.

21. വിധ്വംസശീലർ–രോക്ഷസോദികൾ. ശസ്ത്രം–ആയുധങ്ങൾ. ദഭീതി-ഒരിന്ദരഭക്തെ�

�പർ. ഉറക്കിനോൻ–ദീർഗ്ഘനിദ്രയില് െപടുത്തി, െകോന്നു.

22. പരെക്ക–യജമോനന്മോർെക്കല്ലോം. അവറ്റിെന–ശത്രുക്കെള.
24. നല്ലത്–ധനെമന്നർത്ഥം. പല്ലറ്റ–ദക്ഷയോഗത്തില് ഒരു ശിവഭൂതം പൂഷോവിെ� പല്ലു-

കൾ പറിെച്ചടുത്തു�പോല്.
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സൂക്തം 31.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

സംപുജ്യനോയ്സ്സദോ വോയ്ക്കും സഖോെവെന്തോരു തർപ്പണോല്

നമ്മൾതൻ �നർക്കുകണ്െവയ്ക്കും–സശ്രദ്ധം െചയ്യുെമന്തിനോല്? (1)

സത്യയമോയ്പ്പൂജ്യമോയ്പ്പോരം മത്തിയറ്റുന്ന �സോമനീർ

ഭവോന്നിമ്പം വരു�ത്തണം, ദൃഢസ്വത്തുമുടയ്ക്കുവോൻ! (2)

സഖോക്കളോം സ്തുതി�പ്പോെരസ്സംരക്ഷിച്ചരുളും ഭവോൻ

നൂറുരക്ഷക�ളോെടോപ്പം തൃക്കണ്െവച്ചോലു,െമങ്ങളില്! (3)

മനുഷ്യർതൻസ്തുതികളോലു,രുളും വട്ടു�പോല�വ

തിരിഞ്ഞോലു,മടുക്കുന്നഞങ്ങൾതൻ മുമ്പിെലയ്ക്കു നീ! (4)

സ്വന്തംസ്ഥോനങ്ങളില്�പ്പോെലയ�ല്ലോ, യജ്ഞസ്ഥലങ്ങളില്

െചല്ലുമോറുള്ളതു ഭവോൻ; ഭജിപ്പൂ, സൂര്യെനോത്തുഞോൻ! (5)

ഇന്ദ്ര, നിെന്നക്കുറിച്ചിങ്ങു െചയ്യും സ്തുതികൾ കർമ്മവും

ഭവോങ്കെലത്തി�ച്ചരുന്നൂ, പിെന്നക്കതിരവങ്കലും! (6)

അത്രയല്ലോ, തിരുവടി മഘവോവും മഹസ്വിയും

ദോതോവുമോെണന്നോണ�ല്ലോ, െചോല്ലുന്നതു ശചീപ�ത! (7)

അത്രയല്ലോ, സ്തവം െചോല്ലിപ്പിഴിഷു�ന്നോനു തല്ക്ഷണം

െകോടുത്തു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ, വളെരദ്ധനവും ഭവോൻ! (8)

െചറ്റും തടയുകില്ല�ല്ലോ, നിെ� നൂറുധനങ്ങളും

ഇല്ല, െചയ്വോെനോരുെമ്പട്ട നിൻ െകല്പും �ദ്രോഹകോരികൾ! (9)

കോക്കുെക,ങ്ങെള നിൻ നൂറുരക്ഷ,െയങ്ങെളയോയിരം

എങ്ങെളക്കോത്തരുൾക, നിന്നോഭിമുഖ്യങ്ങെളോക്കയും! (10)

ൈകെക്കോള്ളുെക,ങ്ങെളയിഹ, സഖ്യവുംസ്ഥിരനന്മയും

തിളങ്ങിടും വന്മുതലുെമങ്ങൾക്കുണ്ടോകുവോൻ ഭവോൻ! (11)

െപരുതോയ ധനംെകോണ്ടു പോലിച്ചരുൾക, ഞങ്ങെള;

ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങെള നിത്യം നീെയല്ലോരക്ഷകൾെകോണ്ടു�മ! (12)

തുറന്നുതന്നീടണ�മ, ഞങ്ങൾക്കൈപ്പെത്തോഴുത്തുകൾ,

ഒെരയ്ത്തുകോരൻ�പോലിന്ദ്ര, പുതുരക്ഷകളോല്ബ്ഭവോൻ! (13)

ഇന്ദ്ര, �ഗോവോജിയുതമോയ്ദ്ദീപ്തിമത്തോയ്, പ്രധർഷിയോയ്

സഞ്ചരിയ്ക്കെട്ട, �കെടോന്നും പറ്റോ�തഞങ്ങൾതൻ രഥം! (14)

ഞങ്ങൾതൻ പുകൾ വോ�നോരില്െവച്ചു െപോങ്ങിയ്ക്ക, സൂര്യ, നീ,

വിവൃദ്ധമോം വിണ്ണുലകമുയർത്തിയതു�പോല�വ! (15)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
1. സഖോവ്–ഇന്ദ്രൻ. എന്തിനോല് കണ്െവയ്ക്കും എന്ന് എടുത്തുപറയുന്നു. �നർക്കു

കണ്െവയ്ക്കും–അഭിമുഖനോകും.

2. ദൃഢസ്വത്തും-ശത്രുക്കളുെട ഉറപ്പുള്ള മുതല്�പോലും.

4. വട്ട്–�തർച്ചക്രം. അടുക്കുന്ന=സമീപിയ്ക്കുന്ന. മനുഷ്യർ–ഞങ്ങളുെട ആളുകൾ. മുമ്പി-
െലയ്ക്കു തിരിഞ്ഞോലും–അഭിമുഖനോയോലും.

5. ഭജിപ്പൂ–അങ്ങെനയുള്ള ഭവോെന �സവിയ്ക്കുന്നു.

7. െചോല്ലുന്നതു–വിദ്വോന്മോർ.
9. ഇല്ല–തടയുകില്ല.
13. എയ്ത്തുകോരൻ–ശരപ്ര�യോഗവിദഗ്ദ്ധനോയ ശൂരൻ.
14. പ്രധർഷി–ശത്രുക്കെള അമർത്തുന്നത്. സഞ്ചരിയ്ക്കെട്ട–അങ്ങെനയുള്ള രഥം തന്നു

ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുകഎന്നു ഭോവം.

15. പുകൾ െപോങ്ങിയ്ക്കു–പ്രശംസിച്ചചു്. സൂര്യ–സർവ�പ്രരകനോയു�ള്ളോ�വ.
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സൂക്തം 32.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

മഹോനോമവിടുന്നിന്ദ്ര, മഹോരക്ഷക�ളോടു�മ

ഞങ്ങൾതന്നരികത്തോശു വന്നോലും, വൃത്രസ്തദന! (1)

ചരിഷ്ണുെവങ്കിലും, ദോനശീലൻ നീ രക്ഷണത്തിനോയ്

ചിത്ര, ചിത്രക്രിയന്മോരില്�ച്ചർക്കുന്നൂ, ചിത്രമോം ധനം! (2)

ഭവോങ്കല്�ച്ചർന്ന മിതരോം മിത്രെരോന്നിച്ചുതോൻബലോല്

െകോല്ലുമ�ല്ലോ ഭവോൻ, ചോടി�ക്കറുന്ന െപരി�യോെനയും! (3)

ഞങ്ങളങ്ങയുമോയ്�ച്ചർ�ന്നോർ; വോഴ്ത്തുന്നഞങ്ങളങ്ങെയ;

ഉയെരക്കോത്തുെകോണ്ടോലു,മിന്ദ്ര, ഞങ്ങെള, ഞങ്ങെള! (4)

അബ്ഭപോനിെങ്ങഴുന്നള്ളിവരിെക,ങ്ങളില് വജ്രവൻ,

�തോല്വി പറ്റോത്തസംപുജ്യഭദ്രരക്ഷക�ളോടു�മ! (5)

ഇന്ദ്ര, നിന്മട്ടിലു�ള്ളോരു �ഗോയുതെ�സഖോക്കളോയ്

�ചരുമോറോകണം, ഞങ്ങളന്നം െപരുതു കിട്ടുവോൻ! (6)

അ�ങ്ങകന�ല്ലോ, �ഗോക്കൾക്കുമനത്തിന്നുമധീശ്വരൻ;

അബ്ഭവോനിന്ദ്ര, െപരുതോം �ഭോജ്യെമങ്ങൾക്കുനല്കണം! (7)

�സ്തോതോക്കൾക്കുധനം നല്കോൻ,െചോല്ൈകെക്കോള്ളും നുതൻ ഭവോൻ

കല്പിെച്ചോരുങ്ങിയോലിന്ദ്ര, മറിച്ചോരും തടുത്തിടോ! (8)

െപരുതോമന്നവും സ്വത്തും ലഭിയ്ക്കുന്നതിനങ്ങെയ

സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ, �സ്യോത്രത്തോലിന്ദ്ര, �ഗോതമർ. (9)

ആനിൻവീയ്യുങ്ങൾ വർണ്ണിയ്ക്കോെമങ്ങൾ: മത്തുപിടിച്ച നീ

തകർത്തുവ�ല്ലോ, െച�ന്നറിയസുരെ� പുരങ്ങെള! (10)

ഇന്ദ്ര, െചോല്ലുകൾൈകെക്കോള്ളും ഭവോൻ കോണിച്ച െകല്പുകൾ

പോടിപ്പുകഴ്ത്തി�പ്പോരുന്നൂ, നീർ പിഴിഞ്ഞ മനീഷികൾ! (11)

ഭവോെന വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നൂ, സ്തുവവോഹികൾ �ഗോതമർ;

അവർക്കു വീരയുതമോമന്നം നല്കീടുകിന്ദ്ര നീ! (12)

ഇന്ദ്ര, സർവജനങ്ങൾക്കുെമോരു�പോലുള്ളവൻ, ഭവോൻ;

എന്നോലുമങ്ങെയത്ത�ന്ന വിളിപ്പൂ, ഞങ്ങൾ �കവലം! (13)

ഞങ്ങൾതന്നരികെത്തയ്ക്കു, വരികി,ന്ദ്ര, ഭവോൻ വ�സോ:

�സോമനീരോല്ത്തു�ലോം മത്തുപൂണ്ടോലും, �സോമപോയി നീ! (14)

പുകഴ്ത്തുെമങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രം വശത്തോക്കെട്ട,യങ്ങെയ:

ഹരിയുഗെത്തയി�ങ്ങോട്ടു തിരിച്ചരുളകിന്ദ്ര, നീ! (15)

ഭജിയ്ക്കുെക,ങ്ങൾതൻഹവ്യം; െചവിെക്കോൾെക,ങ്ങൾതൻസ്തവം;

ഒരു െപണ്െകോതിയൻ െപണ്ണിൻെകോഞ്ചെലന്നവിധം ഭവോൻ! (16)

ഞങ്ങളിന്ദ്രെനോടർത്ഥിപ്പൂ, നൂറു�സോമക്കുടെത്തയും,
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ഒരോയിരം പഠിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട വോജികൾതെമ്മയും! (17)

ഞങ്ങളി�ങ്ങോട്ടിറക്കോവൂ, നിൻ�ഗോശതശതങ്ങെള;

ഭവോ��തോയ ധനവും വന്നു�ചരെട്ട, ഞങ്ങളില്! (18)

കിട്ടോവൂ, പത്തുകുംഭം െപോെന്നങ്ങൾക്കങ്ങയില്നിന്നിഹ:

ഭവോൻ വളെര നല്കു�ന്നോനോണ�ല്ലോ, വൃത്രസൂദന! (19)

െതല്ലു �പോരോ: തു�ലോം െകോണ്ടുവെന്നങ്ങൾക്കുതരു, തു�ലോം:

തു�ലോം തരോ�ന മുതിരൂ, ഭവോനിന്ദ്ര, ബഹുപ്രദൻ! (20)

ബഹുപ്രദൻ ഭവോെനന്നു �കൾപ്പൂ, െപരുതിടങ്ങളില്:

ശൂര, വൃത്രഘ്ന, സമ്പത്തില്പ്പങ്കുകോരോക്കുെക,ങ്ങെള! (21)

ഞോൻ വോഴ്ത്തോം, നിൻകുരോലശ്വദ്വയെത്തപ്രോജ്ഞ, പോലക:

അവെയെക്കോണ്ടു, �ഗോദൻ നീ ചിതറിയ്ക്കോയ്ക്കു �ഗോക്കെള! (22)

പടിയ്ക്കല് െവച്ച പതുതോം രണ്ടുണ്ണിപ്പോവ�പോല�വ

അഴകോർന്നു വിളങ്ങുന്നു, കുരോലശ്വങ്ങളുധ്വ�ര! (23)

കോളവണ്ടിയി�ലോ കോലോല്ത്തോ�നോ �പോകുെമനിയ്ക്കിഹ

മതിയോകെട്ട,യൻപുറ്റ കുരോലശ്വദ്വയം തു�ലോം! (24)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
2. ചിത്ര=�ഹ പൂജനീയ. ചിത്രക്രിയന്മോരില്–നോനോകർമ്മങ്ങ�ളോടുകൂടിയ ഞങ്ങളില്.

ചിത്രം=മഹനീയം.

3. മീതർ=അല്ലസംഖ്യർ. െപരി�യോെനയും–വമ്പിച്ച ശത്രുവിെന�പ്പോലും െകോല്ലോൻ,

ഭവോന്നു കുറച്ചോളുകളുെട തുണ�യ �വണ്ടു.

4. ഞങ്ങെളഞങ്ങെള–ഞങ്ങെളഎല്ലോെരയും.
5. �തോല്വി പറ്റോത്ത–ശത്രുക്കളോല്ആക്രമിയ്ക്കെപ്പടോത്ത.

6. �ഗോയുതെ�=�ഗോക്ക�ളോടുകൂടിയവെ�. സഖോക്കളോയ്–�സ്തോതോക്കളോയിഎന്നുതോ-

ല്പർയ്യം. �ചരുമോറോകണം–�ഗോയുതനോയഅങ്ങ�യോട് എന്നോശയം.

7. അ�ങ്ങകൻ-അങ്ങ്മോത്രം. അധീശ്വരൻ–ഉടമസ്ഥൻ.

8. െചോല്–�സ്തോത്രം.
9. �ഗോതമർ-�ഗോതമ�ഗോത്രക്കോരോയ ഋഷിമോർ.
10. മത്തുപിടിച്ച–�സോമപോനത്തോല് മത്തനോയ.

11. െചോല്ലുകൾ–�സ്തോത്രങ്ങൾ. നീർ-�സോമലതയുെട.
12. വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു–മഹത്വെപ്പടത്തുന്നു. സ്തവവോഹികൾ=സ്തവെത്ത വഹിയ്ക്കുന്നവർ;

�സ്തോത്രം െച്ചോല്ലി എന്നർത്ഥം. വീരയുതം=വീരന്മോ�രോടു (പുത്രെപൌത്രോദീക�ളോടു) കൂ-

ടിയത്.

14. വ�സോ–ആളുകെള യജ്ഞത്തില് വസിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന.

15. ഹരിയുഗ്മം–ഇന്ദ്രെ� രണ്ടശ്വങ്ങൾ.
16. െകോഞ്ചെലന്നവിധം–െകോഞ്ചല് �കട്ടു രസിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.
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17. പഠിപ്പിയ്ക്കുെപ്പട്ട–നടകൾ ശീലിപ്പിച്ച.
18. �ഗോശതശതങ്ങൾ–വളെര വളെര �ഗോക്കൾ.
19. കുംഭം–ഇരുപതുപറ.
20. തു�ലോം–ധോരോളം. ബഹുപ്രദൻ=വളെര െകോടുക്കുന്നവൻ.
21. െപരുതിടങ്ങൾ–അ�നകയജ്ഞസ്ഥലങ്ങൾ.

22. കുരോലശ്വദ്വയം=രണ്ടു തവിട്ടുനിറക്കുതിരകൾ; ഹരികൾ. അവെയെക്കോണ്ടു �ഗോക്കെള

ചിതറിയ്ക്കുരുത്: കുതിരെയക്കണ്ടോല് �ഗോക്കൾ വിറളിപിടിച്ച്ഓടിക്കളയും. �ഗോദൻ=

�ഗോക്കെള െകോടുക്കുന്നവൻ.

23. പടിയ്ക്കല്–കോഴ്ചപ്പുറത്തു് എന്നർത്ഥം. രണ്ടുണ്ണിപ്പോവ–രണ്ടു െചറിയ പോവകൾ.

24. തു�ലോം മതിയോകെട്ട–ഏറ്റവും പർയ്യോപ്തമോയിബ്ഭവിയ്ക്കുെട്ട.

ആറമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 33.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഋഭുക്കൾ �ദവത.

ഞോൻ ഋഭുക്കൾക്കു�സ്തോത്രെത്ത, ഒരു ദൂതെനഎന്ന�പോെലഅയയ്ക്കുന്നു; ഉപ-

സ്തരണത്തിന്ന്, ഒരുകറവപ്പയ്യിെനയോചിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. നടമിടുക്കള്ളകുതിരക-

െളെക്കോണ്ടുകോറ്റിെനോപ്പും പോഞ്ഞു, വോനിെലങ്ങും ഉടനടി വ്യോപിയ്ക്കുന്നവരോണെല്ലോ,

ആ കർമ്മികൾ! (1)
ധീരരോയ ഋഭുക്കൾ അച്ഛനമ്മമോെര ശുശ്രൂഷിച്ചു, യുവോക്കളോക്കി, കർമ്മങ്ങൾ

തു�ലോം അനുഷ്ഠിച്ചു�പോന്നു. ഉടൻത�ന്ന �ദവകളുെട സഖ്യം �നടി; മനസ്സിന്നു മഹ-

ത്ത്വം വരുത്തി! (2)
ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു രണ്ടുതൂണുകൾ�പോ�ല കിടന്നിരുന്നഅച്ഛനമ്മമോെര യോവചി-

ലർ നിത്യയുവോക്കളോക്കി മോറ്റി�യോ; ആ വോജനും വിഭ്വോവും ഋഭുവും ഇന്ദ്ര�നോെടോരു-

മിച്ചു �സോമം കുടിച്ചു നമ്മുെട യജ്ഞം രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (3)
ഋഭുക്കൾ ഒരോണ്ടു പയ്യിെന രക്ഷിച്ചു; ഋഭുക്കൾ ഒരോണ്ട് അതിന്ന്അവയവങ്ങ-

ളുണ്ടോക്കി; ഒരോണ്ട്അതിന്നു നിറം വരുത്തി. ആ കർമ്മങ്ങളോല് അമരത്വം �നടി!

(4)
�ജ്യഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു: ‘ഒരു ചമസം രണ്ടോക്കുക.’ അനുജൻ പറഞ്ഞു, മൂന്നോക്കോ-

െമന്ന്. ഇളയവൻ പറഞ്ഞു, നോലോക്കോെമന്ന്. ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ആസംഭോഷ-

ണം ത്വഷ്ടോവു െകോണ്ടോടി. (5)
മനുഷ്യരോയ ഋഭുക്കൾപറഞ്ഞതു �നരോയിരുന്നു: അവർഅങ്ങെനതെന്ന െച-

യ്തുഈഅമൃതും �നടി. പകല്�പോെല വിളങ്ങുന്ന നോലു ചമസം കണ്ടിട്ടു ത്വഷ്ടോവു

ശരിെവച്ചു! (6)
ഋഭുക്കൾ പന്തിരണ്ടുനോളുകളില് പക�ലോെ� അതിഥികളോയി സു�ഖന പോർ-

ത്തു, പോടങ്ങെള �ശോഭങ്ങളോക്കി; നദികെള ഒഴുകിച്ചു. ഓഷധികൾ നിർജ്ജലസ്ഥ-

ലങ്ങളില് നില്ക്കയോയിരുന്നു; െവള്ളം കുഴികളിലും! (7)
വട്ടി�ന്മല്നിന്നു ശരിയ്ക്കുരുളുന്ന രഥം എവർ നിർമ്മിച്ചു�വോ; വിശ്വെത്ത ഉ�ന്മഷ-

െപ്പടുത്തുന്ന വിശ്വരൂപ�ധനുവിെനയും എവർ നിർമ്മിച്ചു�വോ; ആ സുകർമ്മോക്കളും

സുരക്ഷരും സുഹസ്തരുമോയ ഋഭുക്കൾ നമുക്കു ധനമുണ്ടോക്കിത്തരെട്ട! (8)
ഇവരുെട പണിത്തരം കർമ്മത്തോല് മനംെതളിഞ്ഞു വിളങ്ങിയ �ദവന്മോർ

ൈകെക്കോണ്ടു: സുകർമ്മോവോയ വോജൻ �ദവകളുെടയോയി ഋഭു�ജ്യഷ്ഠൻ ഇന്ദ്രെന;

വിഭ്വോവു വരുണെ�. (9)
പ്രജ്ഞയോല് സ്തുതിച്ചിമ്പെപ്പടുത്തി രണ്ടു ഹരികെള സൃഷ്ടിച്ചെതവ�രോ–

ഇന്ദ്രന്നോയി സു�ഖന പൂട്ടോവുന്ന രണ്ടശ്വങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചെതവ�രോ; ഋഭുക്ക�ള, ആ

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളില് ധനപുഷ്ടിയും സുഖവും, �ക്ഷമകോംക്ഷികൾ മിത്രെത്ത എന്ന-

�പോെല �ചർത്തുെവച്ചോലും! (10)
ഇ�പ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്അഹസ്സില് �സോമപോനവും മത്തും �ദവകൾ െവച്ചിരിയ്ക്കു-

ന്നു: തളർന്നവങ്കലല്ലോെത അവർ സഖ്യം െചയ്യില്ല. ഋഭുക്ക�ള, ആ നിങ്ങൾ തീർച്ച-

യോയുംഈ മൂന്നോം സവനത്തില്ഞങ്ങൾക്കുധനം െകോണ്ടുവരണം! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. കർമ്മീകൾ–�ലോ�കോപകോരികൾ.
4. പയ്യിെന–ചത്ത പയ്യിെ� ശവെത്ത. ഇക്കഥയും ചമസനിർമ്മോണോദികളും ഒന്നോംമ-

ണ്ഡലത്തില്ത്തെന്നയുണ്ട്.

6. അങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു-നോലോക്കീ. ഈഅമൃത്–മൂന്നോം സവനത്തിെല �സോമനീര്.

7. ഋഭുക്കൾ സൂര്യരശ്മികൾതെന്നയോെണന്ന പക്ഷെത്ത അവലംബിച്ചുള്ളതോണ്, ഈ

ഋക്ക്. പന്തിരണ്ടു നോളുകൾ–തിരുവോതിരമുതല് പന്തിരണ്ടു വൃഷ്ടിനക്ഷത്തങ്ങൾ.

9. വോജൻ–ഇളയ ഋഭു. ഋഭു�ജ്യഷ്ഠൻ–ഋഭുഎന്ന മൂത്തആൾ. വിഭ്വോവ്–വോജെ� �ജ്യഷ്ഠ-

നും ഋഭുവിെ�അനുജനുമോയ മധ്യമൻ.

11. െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. തളർന്നവൻ–തപഃശ്രോന്തൻ.
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സൂക്തം 34.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മുമ്പ�ത്തവ.

ഋ�ഭോ, വിഭ്വോ�വ, വോജ, ഇന്ദ്ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ഈ യോഗത്തില് രത്നം

തരോൻ വന്നു�ചർന്നോലും: ഇ�പ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഹസ്സില് പോനം വോ��വി നി-

ശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ; അതിനോല് നിങ്ങൾക്കു മത്തും പിടിയ്ക്കോം! (1)
അന്നംെകോണ്ടു �ശോഭിയ്ക്കുന്ന ഋഭുക്ക�ള, ജന്മമറിഞ്ഞനിങ്ങൾ �ദവകെളോന്നിച്ചു

മത്തടിയ്ക്കുവിൻ: മത്തും സ്തുതിയും നിങ്ങളിലണയെട്ട നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു നല്ല വീര-

ന്മോെരയും ധനവും അയയ്ക്കുവിൻ! (2)
ഋഭുക്ക�ള, മനുഷ്യർ�പോെല വിളങ്ങുന്നനിങ്ങൾ യോെതോന്നിെന ഉൾെക്കോള്ള-

�മോ, ആ യജ്ഞം ഇതോ, നിങ്ങൾക്കോയി ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കന്നു. ഇതു നിങ്ങളില്

�ചരോനിരിയ്ക്കുകയോണ്: വോജന്മോ�ര,അഗ്രോസനം �നടിയവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങെളല്ലോ-

വരും! (3)
�നതോക്ക�ള, ഇ�പ്പോൾഹവിസ്സുനല്കി പരിചരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്നുകിട്ടെട്ട, നിങ്ങ-

ളുെട രത്നദോനം: ഋ�ഭോ, വിഭ്വോ�വം, വോജ, നിങ്ങൾ കടിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങൾക്കു മത്തി-

ന്നോയി ഞോൻ തരുന്നു, മഹത്തോയ മൂന്നോം സവനം! (4)
ഋഭുവിഭ്വോജന്മോ�ര, �നതോക്കളോയ നിങ്ങൾ മഹത്തോയ ദ്രവ്യെത്ത പുഴ്ത്തിെക്കോ-

ണ്ടു,ഞങ്ങളുെടഅടുക്കല്വന്നോലും: പകലിെ�അവസോനത്തില്ഈപോനങ്ങൾ,

പുതുതോയി െപറ്റൈപക്കൾ ഗൃഹത്തിെലന്ന�പോ�ല. നിങ്ങളില് വന്നണയുന്നു! (5)
െകല്പിടിയോത്തവ�ര, പുകഴ്ത്തി വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നനിങ്ങൾഈയജ്ഞത്തില്വന്നു-

�ചർന്നോലും: നിങ്ങൾ ആരുെട�യോ, ആ ഇന്ദ്രെനോന്നിച്ചു, സമോനപ്രീതി�യോ�ട,

രത്നം നല്കുന്നസൂരികളോയ നിങ്ങൾ മധു നുകർന്നോലും! (6)
ഇന്ദ്ര,സ്തുതി�സവ്യ, ഭവോൻവരുണ�നോടുസമോനപ്രീതിയോയി, മരുത്തുക്ക�ളോടു

സമോനപ്രീതിയോയി, മു�മ്പ കുടിയ്ക്കുന്ന ഋതുയോജ�രോടു സമോനപ്രീതിയോയി, രത്നദോ-

ത്രികളോയ സ്ത്രീപോലികമോ�രോടു സമോന പ്രീതിയോയി, �സോമം കുടിച്ചോലും! (7)
ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ആദിത്യ�രോെടോന്നിച്ചു, പർവത�രോെടോന്നിച്ചു, �ദവഹിത-

നോയസവിതോ�വോെടോന്നിച്ചു, രത്നംനല്കുന്നനദിക�ളോെടോന്നിച്ചു മത്തുെകോള്ളവിൻ!

(8)
ഈ ഋഭുക്കൾ അശ്വികെള പ്രീതിെപ്പടുത്തി; ഇവർ അച്ഛനമ്മമോെര രക്ഷിച്ചു;

ഇവർ പയ്യിെന, ഇവർ കുതിരകെള നിർമ്മിച്ചു; ഇവർ കവചങ്ങൾ രചിച്ചു; ഇവർ വോ-

നൂഴികെള �വർെപടുത്തി; വ്യോപ്തരോയഈ�നതോക്കൾനല്ലകർമ്മങ്ങൾെചയ്തു. (9)
ഋഭുക്കെള, �ഗോക്കളും ബലവും നല്ല വീരന്മോരും പോർപ്പിടവും ധോരോളമന്നവും

�ചർന്നധനം നിങ്ങളുെട പക്കലുണ്ട�ല്ലോ;ആ മു�മ്പകുടിയ്ക്കുന്ന, ദത്തെത്തപുകഴ്ത്തുന്ന

നിങ്ങൾ മത്തുപൂണ്ടുഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും! (10)
ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ �പോയ്ക്കളയരുത്: ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളെതല്ലും ദോഹിപ്പിയ്ക്കില്ല.

�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ മോനിയ്ക്കുെപ്പട്ട്, ഈ യജ്ഞത്തില് ഇന്ദ്ര�നോെടോന്നിച്ചു, മരു-

ത്തുക്ക�ളോെടോന്നിച്ചു, �ശോഭമോന�രോെടോന്നിച്ചു, രത്നം തരോധോയി മത്തുെകോള്ളുവി-

ൻ! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. പോനം–�സോമപോനം. വോ��വി–പ്രജോപതിയുെട അരുളപ്പോട്.
2. അന്നം-�സോമനീർ. ജന്മം–മനുഷ്യരോയ തങ്ങൾ �ദവത്വം പ്രോപിച്ചത്. സ്തുതി–

ഞങ്ങളുെട.

3. ഉൾെക്കോള്ളുക–ഉദരത്തില് ധരിയ്ക്കുക. യജ്ഞം–�സോമം. വോജന്മോർ–ഋഭുവും, വിഭ്വോ-

വും വോജനും.

5. ൈപക്കൾൈവകു�ന്നരം �മച്ചില്പ്പുറംവിട്ട്ഉടമസ്ഥെ�ഗൃഹത്തില്തിരിച്ചുവരുമ�ല്ലോ.

6. മധു–മധുരമോയ �സോമം.
7. സ്തുതി�സവ്യ=സ്തൂതികൾെകോണ്ടു �സവിയ്ക്കുെപ്പ�ടണ്ടുന്നവ�ന. ഋതുയോജർ–ഒരുകൂട്ടം

�ദവന്മോർ. സ്ത്രീപോലികമോർ–സ്ത്രീകെള രക്ഷിയ്ക്കുന്ന �ദവിമോർ.

8. പർവതർ–ഒരുകൂട്ടം �ദവന്മോർ.
9. കവചങ്ങൾ–�ദവന്മോർക്ക്.
10. ദത്തം–�സോമവും മറ്റും. തന്നോലും–ധനം.

11. ദോഹിപ്പിയ്ക്കില്ല–�സോമനീർ �വണ്ടു�വോളം തരോം. �ശോഭമോനർ–മറ്റു �ദവന്മോർ.
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സൂക്തം 35.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

െകല്പിടിയോത്ത സുധന്വപുത്രരോയ ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുവിൻ,

�പോയ്ക്കളയരുത്: ഈ സവനത്തില് മധുക്കൾ നിങ്ങെള–രത്നോദോതോവോയ ഇന്ദ്ര-

െനയും, പിെന്ന നിങ്ങെളയും–പ്രോപിയ്ക്കുമോറോകെട്ട! (1)
െവടുപ്പില് പിഴിഞ്ഞ �സോമം കുടിയ്ക്കുന്ന ഋഭുക്കൾക്കോണ്, ഇവിെട രത്നദോനം:

അവർ സല്ക്കർ�മ്മച്ഛെകോണ്ടും കരെകൌശലംെകോണ്ടും ഒെരോറ്റച്ചമസം നോലോ-

ക്കിയ�ല്ലോ! (2)
വോജന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഒരു ചമസം നോലോക്കി; എന്നിട്ടു, ‘സ�ഖ, അരനഗ്രഹി-

ച്ചോലും’ എന്നുരിയോടി. ‘ഋഭുക്ക�ള, കരെകൌശലക്കോരോയ നിങ്ങൾ അമൃതത്തിെ�

മോർഗ്ഗെത്ത–�ദവഗണെത്ത–പ്രോപിച്ചോലും!’ (3)
എങ്ങെനയുള്ളതോയിരുന്നു, ബുദ്ധിസോമർത്ഥ്യംെകോണ്ടു നോലോക്കെപ്പട്ട ആ

ചമസം? ആകെട്ട, നിങ്ങൾ �സോമം പിഴിയുവിൻ; ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ മത്തിന്നു

മധുര�സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (4)
രത്നമോയഅന്നമുള്ളഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ �വലെകോണ്ട്അമ്മയച്ഛന്മോെരയുവോ-

ക്കളോക്കി; �വലെകോണ്ടു ചമസം �ദവപോന�യോഗ്യമോക്കി; �വലെകോണ്ടു, ഗതി�വ-

ഗ�മറിയ ഇന്ദ്രവോഹനങ്ങളോയ രണ്ടുഹനികെള നിർമ്മിച്ചു! (5)
അന്നവോന്മോരോയ ഋഭുക്ക�ള, പകലറുതിയില് നിങ്ങെള മത്തുപിടിപ്പിയ്കോൻ

ആർ കടും�സോമം പിഴിയു�മോ? വൃഷോക്ക�ള, അവന്നു നിങ്ങൾ ഇമ്പം പൂണ്ടു വളെര

വീരന്മോ�രോടുകൂടിയ ധനം നിർമ്മിയ്ക്കുവിൻ! (6)
ഹര്യശ്വ, രോവിെല പിഴിഞ്ഞതു ഭവോൻ നുകർന്നു; ഉച്ചയ്ക്കെല �സോമം അങ്ങയ്ക്കു-

മോത്രമോണ�ല്ലോ. ഇന്ദ്ര, ഇനി, �ശോഭനകർമ്മംമൂലം അങ്ങയോല്സഖോക്കളോക്കെപ്പ-

ട്ട രമ്യദോനന്മോരോയ ഋഭുക്ക�ളോെടോന്നിച്ചു പോനംെചയ്തോലും (7)
�ശോഭനകർമ്മത്തോല് �ദവന്മോരോയിത്തീർന്നു, പരുന്തുകൾ�പോെല വോനില്

പോർക്കുകയോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ െകല്പിടിയോത്ത സുധന്വപുത്രന്മോ�ര, അമൃതത്വമട-

ഞ്ഞആനിങ്ങൾ ധനം തന്നരുളിയോലും. (8)
കരെകൌശലക്കോരോയ ഋഭുക്ക�ള, രത്നെത്തനല്കുന്ന മൂന്നോം സവനത്തില് നി-

ങ്ങൾസംബന്ധിച്ചുവ�ല്ല;സല്ക്കർ�മ്മച്ഛയോല്,അതിെ�ഈഅരിച്ച �സോമം നി-

ങ്ങൾ, നിങ്ങളുെട മത്തുപൂണ്ടഇന്ദ്രീയങ്ങൾെകോണ്ടു കുടിയ്ക്കുവിൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
1. മധുക്കൾ–മദകരങ്ങളോയ �സോമങ്ങൾ.
2. രത്നദോനം–�സോമോർപ്പണം.
3. ഉരിയോടി–അഗ്നി�യോടു പറഞ്ഞു. ഋഭുക്ക�ള എന്നോദിയോയ വോക്യം അഗ്നിയ്യുെട മറുപ-

ടിയോകുന്നു. അമൃതം–സ്വർഗ്ഗം.

4. നിങ്ങൾഎന്നുതുടങ്ങിയ വോക്യം ഋത്വിക്കുക�ളോടുള്ളതോണ്.

5. രത്നമോയഅന്നം–രമണീയമോയ �സോമം.
8. അമൃതത്വം=�ദവത്വം.
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9. രത്നം–�സോമം. �നത്രോദീന്ദിയങ്ങൾക്കു പോതൃത്വം ആ�രോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു, �സോമത്തി-

െ� ഗുണോധിക്യം വ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കോനോണ്.
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സൂക്തം 36.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഋഭുക്കൾ �ദവത.

ഋഭുക്ക�ള, കുതിരയും കടിഞോണും �വണ്ടോത്ത മൂവരുൾ�ത്തർസ്തുത്യർഹമോയി

അന്തരിക്ഷത്തില് ചുറ്റിനടക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വനൂഴികെള പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യു-

ന്നു. ഇതു നിങ്ങളുെട �ദവത്വെത്തപ്രഖ്യോപിയ്ക്കുന്നു! (1)
�ന�ര �പോകുന്ന സുചക്രമോയ രഥെത്ത �ശോഭനഹൃദയരോയ യോവചിലർ മന-

സ്സങ്കല്പംെകോണ്ടുനിർമ്മിച്ചു�വോ; ഋ�ഭോ, വോജ,ആ നിങ്ങെളഈസവനത്തില് പോ-

നംെചയ്വോൻഞങ്ങൾക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. (2)
വോജ, ഋ�ഭോ, വോർദ്ധക്യംെകോണ്ടുചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞഅമ്മയച്ഛന്മോെര നിങ്ങൾവീ-

ണ്ടും സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന യുവോക്കളോക്കിയ�ല്ലോ; വിഭുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ആ മഹത്ത്വം �ദ-

വകളില്െവച്ചു പ്രശംസനീയംതെന്ന! (3)
വോജ, ഋ�ഭോ, നിങ്ങൾ ഒറ്റച്ചമസത്തിന്നു നോലു ശോഖകളുണ്ടോക്കി; �വലെചയ്തു

പയ്യിെന �തോലണിയിച്ചു;അങ്ങെനനിങ്ങൾ�ദവകളുെടഇടയില്അമൃതത്വം �നടി.

അതു െപോടുന്നെന പുക�ഴ്ത്തണ്ടതുതെന്ന! (4)
അന്നംെകോണ്ടു വിളിെപ്പട്ടു �നതോക്കളോയ ഋഭുക്കൾ ഉല്പോദിപ്പിച്ച ധനത്തി-

െ� യശസ്സു കുറച്ചല്ല. ഋഭുക്കളുെട തച്ചൻപണി യോഗങ്ങളില് സ്തുത്യമോകുന്നു; �ദവ-

ന്മോ�ര, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നഅതു ദർശനീയംതെന്ന! (5)
വോജനും വിദ്വോവും ഋഭുവുംആെര രക്ഷിയ്ക്കു�മോ, അവൻബലവോനോയിസഞ്ചോര-

കശലനോകും അവൻ ഋഷിയോയി സ്തുതിയ്ക്കും; അവൻ ശൂരനോയി (ശത്രുക്കെള) തള്ളി-

നീക്കും, യുദ്ധങ്ങളില് ദുസ്തരനുമോകും; അവന്നു ധനം വർദ്ധിയ്ക്കും; അവന്നു നല്ല വീര്യ-

മുണ്ടോകും! (6)
വോജ, ഋ�ഭോ, �മന്മ�യറിയതോണ്, �ശ്രഷ്ഠവും ദർശനീയവുമോയ നിങ്ങളുെട രൂ-

പം. അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള �സ്തോത്രം �കട്ടോലും: ധീമോന്മോരും കവികളും വിദ്വോന്മോരുമോ-

ണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ;ആ നിങ്ങെളഞങ്ങൾഈമന്ത്രംെകോണ്ടുക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. (7)
ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾഞങ്ങളുെട സ്തുതികളോല്, മനുഷ്യർക്കു�വണ്ടുന്ന �ഭോഗ്യങ്ങ-

െളല്ലോമറിഞ്ഞു,ഞങ്ങൾക്കുകോന്തിയും കരുത്തുമുള്ള, െകല്പന്മോെര ഉണക്കുന്ന, മിക-

ച്ച ധനവും, അന്നവും ഉണ്ടോക്കിത്തരുവിൻ! (8)
ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഇവിെട വിളയോടി ഞങ്ങൾക്കുസന്തതിയും, ഇവിെട ധന-

വും, ഇവിെട വീരസ�മതമോയയശസ്സും ഉണ്ടോക്കുവിൻ; യോെതോന്നുെകോണ്ടുഞങ്ങൾ

മറ്റുള്ളവെരക്കൾ അറിയെപ്പടു�മോ, ആ പൂജനീയമോയ അന്നം ഞങ്ങൾക്കു തന്നരു-

ളുപവിൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
2. ഋ�ഭോ, വോജ എന്നിവയില് വിഭ്വോവും ഉൾെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
4. ശോഖകൾ–വിഭോഗങ്ങൾ.
5. കുറച്ചല്ല–ആ ധനം ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടുമോറോക�ട്ട എന്നു ഹൃദയം. അതു–തച്ചൻപണി;

ചമസ�മോ, രഥ�മോ.

8. െകല്പന്മോെര ഉണക്കുന്ന–�കമന്മോെര �ശോഷിപ്പിയ്ക്കുന്ന; അസൂയോതപ്തരോക്കുന്ന.
9. ഇവിെട–ഈയജ്ഞത്തില്.
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സൂക്തം 37.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഋഭുക്കൾ �ദവത.

വോജ, ഋ�ഭോ, �ദവന്മോ�ര,ഈമനുഷ്യരില്െവച്ചുരമണീയരും ദിവസങ്ങെളസു-

ദിനങ്ങളോക്കോൻ യജ്ഞെത്ത നിലനിർത്തുന്നവരുമോയ നിങ്ങൾ �ദവകളുെട വഴി-

യിലൂ�ട ഞങ്ങളുെട യോഗത്തില് വന്നു �ചർന്നോലും! (1)
ഇന്നു, ൈന�ചർന്നു മിന്നുന്നഈ പർയ്യോപ്തങ്ങളോയ �സോമങ്ങൾ നിങ്ങളുെട

ഹൃദയത്തില് പ്ര�വശിച്ചു പ്രീതിയുളവോക്കെട്ട; പിഴിഞ്ഞു നിറച്ച ഇവ നിങ്ങെള തു-

�ലോം കോമിയ്ക്കുന്നു; �ജോലിയില് ഉത്സോഹത്തിന്നോയി കുടിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ട് ഇമ്പംെകോള്ളി-

യ്ക്കെട്ട! (2)
വോജ, ഋ�ഭോ, നിങ്ങെള മൂന്നുപ്രോവശ്യമുദിയ്ക്കുന്ന �ദവഹിതമോയ �സോമവും, നി-

ങ്ങെള �സ്തോത്രവും വഹിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതിനോല് അരി�ക രസിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരുെടയും

�ദവന്മോരുെടയും ഇടയില് ഞോൻ, മനുെവന്ന�പോെല അതു നിങ്ങൾക്കോയി ഒപ്പം

�ഹോമിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (3)
ഋഭുക്ക�ള, തടിച്ച കുതിരയും, തിളങ്ങുന്ന �തരും ഇരിമ്പിെന്നോത്ത അണക്കട-

യും നല്ല ധനവുമുള്ളവരോണ്, നിങ്ങൾ; ഇന്ദ്രന്നരുമകളോയ ബലിഷ്ഠന്മോ�ര, നിങ്ങൾ-

ക്കു മത്തിന്നു െവയ്കുെപ്പട്ടതോണ�ല്ലോ, അഗ്രഭോഗം. (4)
ഋഭുക്ക�ള, പരന്ന �ശോഭയും പടയില് വൻകരുത്തും കുതിരകളും ഇന്ദ്രിയബ-

ലവുമുള്ള, തമ്മില്�ച്ചർന്ന, സദോ ദോനനിരതമോയ, ധനരൂപമോയ നിങ്ങളുെട ഗണ-

െത്തഞങ്ങൾ വിളിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (5)
ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങളും ഇന്ദ്രനുംയോെതോരു മനുഷ്യെന രക്ഷിയ്ക്കുന്നു�വോ;അവൻത-

�ന്ന,അവൻത�ന്നകർമ്മഭോക്കോകെട്ട! അവൻതെന്നയോഗത്തില്അശ്വയുക്തനോ-

കെട്ട! (6)
വോജ, ഋ�ഭോ, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുയജ്ഞമോർഗ്ഗം പറഞ്ഞുതരുവിൻ! സ്തുതിയ്ക്ക-

െപ്പട്ട സൂരികളോയ നിങ്ങൾഞങ്ങെളആശെയല്ലോം കടത്തിവിടുവിൻ! (7)
വോജ, ഋ�ഭോ, ഇന്ദ്രം അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോയ ഞങ്ങൾക്കു വളെരദ്ധ-

നെത്തയുംഅശ്വെത്തയും വളെര ദ്രവ്യം ദോനംെചയ്യോനോയി കല്പിച്ചുതന്നോലും! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
2. പര്യോപ്തങ്ങൾ–മതിയോ�വോളമുള്ളവ. നിങ്ങെളകോമിയ്ക്കുന്നു–നിങ്ങൾകുടി�യ്ക്കണെമന്നി-
ച്ഛിയ്ക്കുന്നു. ഒടുക്കെത്തവോക്യത്തിലും കർത്തൃപദം, ഇവഎന്നതുതെന്ന.

3. മൂന്നുപ്രോവശ്യമുദിയ്ക്കുന്ന–പ്രോതർമ്മധ്യോഹ്നസോയംസവനങ്ങളില് ആവിർഭവിയ്ക്കുന്ന.

വഹിയ്ക്കും–വോഹനം�പോെല ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടുവരുെമന്നു സോരം. അരി�ക–

യജ്ഞസമീപത്ത്. അതു–�സോമം.

4. മത്തിന്നു–കുടിച്ചു മദിപ്പോൻ. അഗ്രഭോഗം–തൃതീയസവനത്തിെ�.

6. അവൻത�ന്ന, അവൻത�ന്ന–അന്യനോകരുത്.
7. കടത്തിവിടുവിൻ–നിറ�വറിയവരോക്കുവിൻ.
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സൂക്തം 38.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ദ്യോവോപൃഥിവികളും ദധിക്രോവും �ദവത.

നിങ്ങളിരുവരുെട പുരോതസ്വത്തോണ�ല്ലോ, ദോതോവോയ ത്രസദസ്യു അർത്ഥി-

കൾക്കു നല്കിയിരുന്നത്: അശ്വം, പുത്രൻ, ദസ്യുക്കെള അമർത്തുന്ന ഉഗ്രോയുധം

എന്നിവെയയും നിങ്ങൾ െകോടുത്തു! (1)
അത്രമോത്രമല്ല, അശ്വരൂപനും, വളെര�പ്പെര തള്ളിനീക്കുന്നവനും, വിശ്വ�സ-

വിതനും. പരുന്തു�പോെല ഋജൂശീഘ്രഗോമിയും, ദീപ്തഗോത്രനും, കൂടലെര െകോയ്യുന്ന

ശുരനുമോയ, ഒരു രോജോവു�പോലുള്ള ദധിക്രോവിെനയും െകോടുത്തു: (2)
തോ�ന്നടത്തൂ�ട പോയും; ഒരു യു�ദ്ധച്ഛുവോയ ശുരൻ�പോെല ദിക്കുകെള കോ-

ല്നടയോല് ലംഘിപ്പോെനോരുങ്ങും; �തരില്സഞ്ചരിയ്ക്കും–ഇങ്ങെനയുള്ളആവോയു-

�വഗെന മനുഷ്യെരല്ലോം ഇമ്പെപ്പടുത്തി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (3)
അവൻയുദ്ധങ്ങളില് പടകെള തടുത്തു, തു�ലോം ഇടെപട്ടു, ദിക്കുകളില് െചന്നു

സോധനങ്ങൾ �നടി, അറി�യണ്ടവ കണ്ടുെവച്ച്, ആപ്തനോയ മനുഷ്യെ� എതിരോളി-

െയആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കും. (4)
�പോരോ, അന്നെത്ത�യോ മോടിൻകൂട്ടെത്ത�യോ �നോക്കിെച്ചല്ലുന്ന അവെനക്കു-

റിച്ചു യുദ്ധങ്ങളില് ആളുകൾ വസ്ത്രം കക്കുന്ന തസ്കരെനക്കുറിെച്ചന്ന�പോെലയും,

പശിമൂലം തോന്നുപറക്കുന്നപരുന്തിെനക്കുറിെച്ചന്ന�പോെലയും നിലവിളിക്കും! (5)
�പോരോ, അസുരപ്പടകജിലിറങ്ങോെനോരുങ്ങുന്ന ആ അത്യുകൃഷ്ടൻ, �കോപ്പണി-

ഞ്ഞ കുതിര�പോെല �ശോഭിച്ചും, െപോടി നക്കിയും, കടിഞോണ് കടിച്ചും �തർനിര-

�യോെടോപ്പം പോഞ്ഞുനടക്കും! (6)
�പോരോ, സമരത്തില് സഹിഷ്ണുവും, ഋജുഗോമിയും, അന്നവോനുമോയ ആ വോജി

സ്വ�ദഹെത്ത ശുശ്രൂഷിച്ചുെകോണ്ടും, െവമ്പുന്ന പടകളില് െവമ്പിയും, െപോടിയണി-

ഞ്ഞ്, അതു പുരികത്തിൻമീെത വിതറും! (7)
�പോരോ, തിളങ്ങുന്ന ഇടിവോൾ�പോെല െകോന്നുകളയുന്ന അവെന എതിരോളി-

കൾ �പടിയ്ക്കുന്നു: എങ്ങും ആയിരം�പ�രോടു െപോരുതിത്തുടങ്ങിയോല്, �കോപ്പണി-

ഞ്ഞഅവൻ ഭയംകരനും ദുർന്നിവോരനുമോയിത്തീരും! (8)
�പോരോ, ആ മനുഷ്യോഭിലോഷപൂരകനോയ �വഗവോെ� െചറുക്കലും കീഴമർത്ത-

ലും ആളുകൾ പുകഴ്ത്തി�പ്പോരുന്നു; �പോരോ, അവെനപ്പറ്റി യുദ്ധത്തില് നടക്കുന്നവർ

പറയും:– ‘ദധിക്രോവ്ആയിരമോളുക�ളോടുകൂടി മെറ്റോ�രടെത്തയ്ക്കു തിരിച്ചു!’ (9)
യോെതോരു ദധിക്രോവ്ബലംെകോണ്ടു, പഞ്ചജനങ്ങെള �തജസ്സു െകോണ്ടുസൂര്യ-

െനന്ന�പോെല, ജലങ്ങെള പരത്തി�യോ;ആയിരവും നൂറും നല്കുന്നആഗമനകുശല-

നോയ വോജിഈസ്തുതികെള മധുരഫല�ത്തോടു �ചർക്കെട്ട! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളോടു പറയുന്നത്; ഇരുവരുെട–ഇരുവരില്നിന്നു ലഭിച്ച. െകോടുത്തു–

ത്രസദസ്യുവിന്ന്.

2. അശ്വരുപൻ–അശ്വമോയിച്ചമഞ്ഞഅഗ്നിയ�ത്ര, ദധിക്രോവ്. വളെര�പ്പെര–ശത്രുക്കെള.

ദധിക്രോവ് ഒരു �ദവൻ; മുന്മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ട്.

3. പോയും–െവള്ളം�പോെല. വോയു�വഗൻ ദധിക്രോവ്.
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4. ആപ്തനോയ മനുഷ്യെ�–�സ്തോതോവിെ�.
5. �നോക്കി–സമ്പോദിപ്പോൻഎന്നർത്ഥം. നിലവിളിയ്ക്കും–ശത്രുക്കൾ.

9. മെറ്റോ�രടെത്തയ്ക്കു–നെമ്മ വിട്ടു, മെറ്റതിരോളികെള ഹനിപ്പോൻ.

10. �ചർക്കെട്ട–ഈ സ്തുതികൾക്ക് ആസ്വോദ്യമോയ ഫലമുളവോക്കെട്ട; �സ്തോതോവിെന

സല്ഫലം നല്കി. അനുഗ്രഹിയ്ക്കെട്ട.
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സൂക്തം 39.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ദധിക്രോവ്�ദവത.

ആ �വഗവോനോയ ദധിക്രോവിെതത്ത�ന്ന നോം ക്ഷിപ്രം സ്തുതിയ്ക്കുക; വോനൂഴി-

കളില്നിന്നു തീറ്റയും വിതറിെക്കോടുക്കുക. തമസ്സറകറ്റുന്ന ഉഷസ്സുകൾ എനിയ്ക്കോയി

ഫലങ്ങെള രക്ഷിയയ്ക്കെട്ട; എല്ലോപ്പോപെത്തയും കടത്തെട്ട! (1)
മഹോനോയി ഗമനകുശലനോയി ബഹുവ�രണ്യനോയി വൃഷോവോയിരിയ്ക്കുന്ന ദധി-

ക്രോവിെന യജ്ഞപൂരകനോയ ഞോൻ വളെര സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: മിത്രോവരുണ�ര, മനു-

ഷ്യർക്കോയി നിങ്ങളോല് നിർത്തെപ്പട്ടവനോണ�ല്ലോ, തിളങ്ങുന്ന അഗ്നി�പോലിരിയ്ക്കു-

ന്നഈതോരയിതോവ്. (2)
ആർപുലർകോലത്ത്അഗ്നിെയജ്വലിപ്പിച്ച്,അശ്വരൂപനോയ ദധിക്രോവിെനസ്തു-

തിച്ചു�വോ; അവെന മിത്രോവരുണര�രോെടോപ്പം പ്രീതി പൂണ്ട്ഈപരിപൂർണ്ണൻ പോ-

പരഹിതനോക്കെട്ട! (3)
അന്നവുംബലവും കിട്ടിയ്ക്കുന്ന മഹോനോയ ദധിക്രോവിെ� �സ്തോതൃശുഭദമോയ നോ-

മെത്ത ഞങ്ങൾ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു; വരുണൻ, മിത്രൻ, അഗ്നി, വജ്രപോണിയോയ ഇന്ദ്രൻ

എന്നിവെരയും നയ്മയ്ക്കോയി വിളിക്കുന്നു. (4)
മിത്രോവരുണ�ര, മനുഷ്യ�പ്രരകനോയയോെതോരശ്വരൂപെനനിങ്ങൾഞങ്ങൾ-

ക്കു�വണ്ടി നിർത്തി�യോ; ആ ദധിക്രോവിെന, ഇന്ദ്രെന എന്ന�പോെല ഇരുകൂട്ടരും–

യുദ്ധത്തിെന്നോരുങ്ങിയവരും, യജ്ഞം തുടങ്ങിയവരും–വിളിയ്ക്കുന്നു. (5)
വിജയിയുംഅശ്വരൂപനുമോയ ദധിക്രോവിെനഞോൻസ്തുതിയ്ക്കോം: ആ �വഗവോൻ

നമ്മുെട മുഖങ്ങൾക്കു െസൌരഭ്യം വരുത്തെട്ട; നമുക്ക് ആയുസ്സും വളർത്തെട്ട! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
2. തോരയിതോവ്–പോപങ്ങെള കടത്തുന്നവൻ.

3. ഈപരിപൂർണ്ണൻ–ദധിക്രോവ്.

4. �സ്തോതൃശൂഭദം– സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കു മംഗളം നല്കുന്നത്.
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സൂക്തം 40.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; ദധിക്രോവ്�ദവത.

ദധിക്രോവിെനത്ത�ന്ന നോംക്ഷിപ്രം സ്തുതിയ്ക്കുക: ഉഷസ്സുകെളല്ലോം എെന്ന �പ്ര-

രിപ്പിയ്ക്കെട്ട; ജലം, അഗ്നി, ഉഷസ്സ്, സൂര്യൻ, ആംഗിരസനോയ ബൃഹസ്പതി, ഇന്ദ്രൻ

എന്നിവെരയും സ്തുതിയ്ക്കുക. (1)
നടക്കും,ഓടും, ചോടും–ഇങ്ങെനയുള്ളഗന്തോവും ഭരണനിപുണനും, �ഗോക്കെള-

യും അന്നെത്തയും ഉഷസ്സിെനയും �തടുന്നവനും, പരിചോരകരില് വർത്തിയ്ക്കുന്നവ-

നും, തിടുക്കംെകോള്ളുന്നവനും, സത്യനുമോയ ദധിക്രോവ് അന്നവുംബലവുംസ്വർഗ്ഗവും

നല്കുമോറോകണം! (2)
�പോരോ, െകോതി�യറിയ ദധിക്രോവിെ�െവമ്പിെക്കോണ്ടുള്ളപോച്ചിലില്, പക്ഷി-

യുെട പോറക്കലിെലന്ന�പോെല,ആരും പിന്നിലോയി�പ്പോകും; പരുന്തു�പോെല പോറു-

ന്നഈതോരയിതോവിെ� മോറിടത്തിനു ചുറ്റുമോയി, കൂെടയുണ്ടോവും, ബലം! (3)
�പോരോ, ആ വോജി കഴുത്തിലും കക്ഷത്തിലും വോയിലും െകട്ടെപ്പട്ടിട്ടു, െതളിയ്ക്ക-

െപ്പടോൻ തിടുക്കംെകോള്ളും, ദധിക്രോവ് കർമ്മമനുസരിച്ചു പ്രവൃദ്ധബലനോയിട്ടു, വഴി-

ത്തിരിവുകളിലൂ�ട െവച്ചടിയ്ക്കും! (4)
�ദ്യോവില് �മവുന്നഹംസനും, അന്തരിക്ഷത്തില് �മവുന്ന വസുവും, �വടി�മല്

�മവുന്ന �ഹോതോവും, അതിഥിയും, ഗൃഹത്തില് �മവുന്നവനും, മനുഷ്യരില് �മവുന്ന-

വനും, മണ്ഡലത്തില് �മവുനവനും യജ്ഞത്തില് �മവുന്നവനും, �വ്യോമത്തില് �മ-

വുന്നവനും, ജലത്തില് ജനിച്ചവനും, രശ്മികളില് ജനിച്ചവനും, സത്യത്തില് ജനിച്ച-

വനും, പർവതത്തില് ജനിച്ചുവനുമോയ ഇവൻതെന്നബ്രഹ്മതത്ത്വം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
2. സത്യൻ=സത്തുക്കളില് തഴയ്ക്കുന്നവൻ.

4. വോജി–അശ്വരുപനോയ ദധിക്രോവ്. െവച്ചടിയ്ക്കോ–അതി�വഗത്തില് നടക്കും.

5. ഈ ഋക്കിെ� �ദവത, സൂര്യനോണ്: വോയ്വഗ്നിരൂപനോയി അന്തരിക്ഷോദിസ്ഥോന-

ങ്ങളില് വർത്തിയ്ക്കുന്ന സൂര്യൻത�ന്ന പരബ്രഹ്മെമന്നു പ്രതിപോദിയ്ക്കുന്നു. ജലത്തില്

ജനിച്ചവൻ–ജലമധ്യത്തിലോണ�ല്ലോ, സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കുന്നത്. സത്യത്തില് ജനിച്ചവൻ

–പ്രത്യക്ഷദൃശ്യൻഎന്നർത്ഥം. പർവതം–ഉദയോദ്രി. ഇവൻ-ആദിത്യൻ.
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സൂക്തം 41.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോവരുണന്മോർ �ദവത. (കോകളി)

ബുദ്ധിെവെച്ചങ്ങൾ പണി�ഞ്ഞോതു�മെതോന്നു,

നിത്യൻ ഹവിർവോഹി �ഹോതോവു�പോല�വ

ഇന്ദ്ര, വരുണ, ഭവന്മനം പൂകു�മോ;

നന്ദ്യമോ �സ്തോത്ര�മതി,ന്ദ്രോവരുണ�ര? (1)

ഇന്ദ്രോരോവരുണ�ദവന്മോെരയന്നവോ-

െനന്നരൻ കൂട്ടിന്നബന്ധുക്കളോക്കു�മോ;

െകോന്നിടും, �പോരില് മോറ്റോെര,യഘെത്തയും;

കുന്നിച്ച രക്ഷയോല് ഖ്യോതനുമോ,മവൻ! (2)

ഇന്ദ്രോവരുണർസഖോക്കൾസഖ്യത്തിനോയ്

സ്യന്ദിച്ച �സോമങ്ങൾെകോണ്ടിമ്പ�മല്ക്കുകില്,

തന്നിടുമ�ല്ലോ, സ്തുതിയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കു

സുന്ദരോന്നരവരുത്തമമോം ധനം! (3)

ഉഗ്രരോമിന്ദ്രോവരുണ�ര, ദീപ്തമോ-

മുല്ക്കടവജ്രമീ ഹിംസ്രനില്ച്ചോട്ടുവിൻ-

ഞങ്ങൾക്കു ദുഷ്പ്രോപനോയ പിടുങ്ങിയില്

നിങ്ങൾതൻ ധൃഷ്ണുവോം െകെല്പോന്നയയ്ക്കുവിൻ! (4)

ഇന്ദ്രോവരുണ�ര, നിങ്ങൾ രസിപ്പിപ്പി-

നിന്നുതിെയ, വൃഷർ �ഗോവിെന�പ്പോല�വ:

ഞങ്ങൾക്കിതു ചുരത്തെട്ട, പുല്�മയുന്ന

തുംഗയോം പോ�ലറ്റമുള്ളൈപ�പോല�വ! (5)

സല്പുത്രതല്പുത്രർ, സ�സ്യോവി,െയൌവന-

െക്ക�ല്പ,െറനോളർക്കദർശനെമന്നിവ

കിട്ടിച്ച,ഴല്പ്പോടിെലങ്ങെളക്കോക്കുവിൻ,

ദുഷ്ടഘ്നരോം നിങ്ങളിന്ദ്രോവരുണ�ര! (6)

�ഗോരതെരങ്ങൾ വരിപ്പൂ, സുബന്ധ്വർച്ച്യ-

ശൂരരോം നിങ്ങെളത്ത�ന്നപ്രഭുക്ക�ള,

സംപ്രീതി നല്കും പിതോക്കെളെയന്ന�പോ-

ല,ൻപിനും കൂട്ടിനും പൂർവരക്ഷയ്ക്കുമോയ് ! (7)

ഭക്ഷ്യത്തിനിസ്തുതി നിങ്ങെള പ്രോപിപ്പു,

രക്ഷണോർത്ഥം ഭവല്ക്കോമർ �പോർ�പോല�വ–

െചല്ലുന്നു, �ധനു �സോമത്തില്ക്കണെക്ക,െ�

െചോല്ലു ദോതോക്കളോമിന്ദ്രോവരുണരില്! (8)

ഇന്ദ്രോവരുണരില്െച്ചല്വൂ, ധനം െകോതി-

െച്ചൻനുതി, �സവകനോഢ്യരില്�പ്പോല�വ;

തന്നികടത്തിങ്കല് നില്ക്കുന്നു, ചിെക്കന്നു
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െചന്നണഞ്ഞന്നമിരക്കു�വോൻ�പോല�വ! (9)

നോഥരോെക്ക,ങ്ങളയത്നം സമൃദ്ധിയ്ക്കു,

�തർതുരംഗങ്ങൾക്ക,ഭംഗസമ്പത്തിനും;

അച്ചരിഷ്ണുക്കൾതൻ നവ്യരക്ഷകളോ-

ലശ്വധനങ്ങളുെമത്തെട്ട, ഞങ്ങളില്! (10)

അന്യൂനരക്ഷപൂെണ്ടങ്ങളില് വന്നോലു-

മന്നോർത്ഥമോര്യരോമിന്ദ്രോവരുണ�ര;

ശസ്ത്രങ്ങൾ �സനയില്�ക്കളിയോടുമട-

ർെക്കത്തുമോറോെക,ങ്ങൾ, നിങ്ങൾതന്നോളുകൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
1. പണിഞ്ഞ്–വണങ്ങി. �ഹോതോവു(അഗ്നീ)�പോെല ഭവന്മനം പൂകുന്ന (നിങ്ങളുെട ഹൃദ-

യെത്തസ്പർശിയ്ക്കുന്ന) �സ്തോത്രം ഏതോയിരിയ്ക്കും? നന്ദ്യം=അഭിനന്ദനീയം. ഇന്ദ്രവരുണ-

പദത്തിെ�ആവർത്തനംആദരോധിക്യത്തോലോകുന്നു.

2. എന്നരൻ–ഏെതോരു മനുഷ്യൻ. കൂട്ടിന്നു=സഖ്യത്തീന്നു. അഘെത്ത (പോപെത്ത)യും

െകോന്നിടും–നശിപ്പിയ്ക്കും. കുന്നിച്ച–മഹത്തോയ.

3. സഖോക്കൾ–പരസ്പരം �സ്നഹിതന്മോർ. സ്യന്ദിച്ച=ഒഴുകിയ, പിഴിയെപ്പട്ട. സുന്ദരോന്നർ
=�ശോഭനമോയ (�സോമമോകുന്ന) അന്ന�ത്തോടുകൂടിയവർ.

4. ഉല്ക്കടം–ബലിഷ്ഠം. ഹിംസ്രൻ–ഹിംസോശീലനോയ ഞങ്ങളുെട ശത്രു. ദുഷ്പ്രോപ്തൻ–
എതിത്തുകൂടോത്തവൻ. പിടുങ്ങി–എന്തും തട്ടിെയടുക്കുന്നവൻ.

5. ഇന്നുതിെയ–ഈ സ്തുതിെയ വൃഷർ–ചിനപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന കൂറ്റന്മോർ. രസിപ്പിപ്പിൻ–

സ�സ്നഹംസ്വീകരിയ്ക്കുവിൻഎന്നർത്ഥം. ഇതു–സ്തുതി. ചുരത്തെട്ട–അഭീമതഫലങ്ങമള.

പുത�മയുന്ന–പുല്ലുതിന്നു നടക്കുന്ന. തുംഗ=മഹതീ.

6. സല്പുത്രതല്പുത്രർ=നല്ലപുത്രനുംഅവെ�പുത്രനും. സ�സ്യോവി=സസ്യസമൃദ്ധമോയ
നിലം. ഏെറനോളർക്കദർശനം–ദീർഘോയുസ്സ്.

7. �ഗോരതർ–�ഗോലോഭതല്പരർ. സുബന്ധ്വർച്ച്യശൂരരോം=നല്ലബന്ധുക്കളുംപൂജ്യരുംശു-

രരുമോയ. പിതോക്കെളെയന്ന�പോടെല–മക്കൾഅച്ഛന്മോെരആശ്രയിയ്ക്കുന്നതു�പോെല,

അൻപ്=�സ്നഹം. പൂർവരക്ഷ=മുൻെചയ്യ�പോലുള്ള രക്ഷണം.

8. ഭവല്ക്കോമർ–നിങ്ങളുെട സോഹോയ്യമിച്ഛിയ്ക്കുന്ന ഭടന്മോർ. �ധനു–പോല് എന്നു സോരം.

െചോല്ല്–സ്തുതി.

9. ആഢ്യർ=ധനികന്മോർ. തന്നികടം–അവരുെട, ഇന്ദ്രോവരുണന്മോരുെട, സമീപത്ത്.

നില്ക്കുന്നുഎന്നതിന്നും കർത്തൃപദം, നുതിതെന്ന.

10. തുരംഗങ്ങൾ–�തരിന്നു പൂട്ടുന്ന കുതിരകൾ.

11. ആര്യർ-�ശ്രഷ്ഠർ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾതന്നോളുകൾ–നിറങ്ങളുെടആളുകളോയഞങ്ങൾ.
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സൂക്തം 42.

പുരുകുത്സപുത്തൻത്രസദസ്യ, ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; തോനും ഇന്ദ്രോവരുണരും �ദ-

വത.

ക്ഷത്രിയനും വിശ്വപതിയുമോയ എനിയ്ക്കു, �ദവകെളല്ലോം നമുക്ക് എങ്ങെന�യോ

അങ്ങെന രണ്ടു രോജ്യമുണ്ട്. വരുണനോയ മനുഷ്യനും അയല്ക്കോരനും രൂപവോനുമോയ

എെ� കർമ്മത്തില് �ദവകൾസംബന്ധിയ്ക്കും. രോജോവോണ്, ഞോൻ! (1)
ഞോൻത�ന്ന, വരുണരോജോവ്: ആ മികച്ച ബലങ്ങൾ എനിയ്ക്കോയി നിലെക്കോ-

ള്ളുന്നു. വരുണനോയ മനുഷ്യനുംഅയല്ക്കോരനുംരൂപവോനുമോയഎെ�കർമ്മത്തില്

�ദവകൾസംബന്ധിയ്ക്കും. രോജോവോണ്, ഞോൻ! (2)
ഇന്ദ്രനും, വരുണനും, ആ മഹത്ത്വ�മറിയ ഗഭീരസുരൂപകളോയ ദ്യോവോപൃഥിവി-

കളും ഞോൻതെന്ന. വിദ്വോനോയ ഞോൻ, ത്വഷ്ടോെവന്ന�പോെല, ഭുവനെത്തെയല്ലോം

�പ്രരിപ്പിച്ചു; വോനൂഴികെള തോങ്ങി. (3)
ഞോൻതെന്നയോണ്, നനവുണ്ടോക്കുന്നെവള്ളം െപോഴിച്ചതുംസൂര്യെനഅന്തരി-

ക്ഷത്തില് നിർത്തിയതും. ഞോൻ ജലത്തിന്നു�വണ്ടി യജ്ഞവോനോയഅദിതിപുത്ര-

നോയി ജനിച്ചു. ആകോശം മൂന്നുലകമോക്കെപ്പട്ടത്, എനിയ്ക്കു�വണ്ടിത്തെന്ന. (4)
നല്ലകുതിരക�ളോടുകൂടിയ പടയോളികൾഎെന്നപിന്തുടരുന്നു; �സനചുഴന്നവ-

ർഎെന്നയുദ്ധത്തിെലയ്ക്കുവിളിയ്ക്കുന്നു. ഞോൻ മഘവോവോയഇന്ദ്രനോയിച്ചമഞ്ഞുെപോ-

രുതുന്നു ധർഷകമോയബലം പൂണ്ടുെപോടി പറപ്പിയ്ക്കുന്നു. (5)
ഞോനോണ്, വിശ്വം സൃഷ്ടിച്ചത്. തടവുെപടോത്ത എെന്നയോെതോരു ദിവ്യബല-

വും തടയുകയില്ല. �സോമവും ഉക്ഥവും എെന്ന ഇമ്പംെകോള്ളിയ്ക്കു�മ്പോൾ, അറ്റമില്ലോ-

ത്ത വോനൂഴികൾ രണ്ടും നടുങ്ങി�പ്പോകും! (6)
�സ്തോതോ�വ,ആവിശ്വവിദിതനോയവരുണെനസ്തുതിയ്ക്കു. ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നുവൃത്ര-

െര െകോന്നതോയും, അവിടുന്നു മറയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ജലങ്ങെള പ്രവഹിപ്പിച്ചതോയും �ക-

ട്ടിട്ടുണ്ടു് ! (7)
ഞങ്ങൾക്കിവിെട, ദുർഗ്ഗഹപുത്രൻ തടവിലോക്കെപ്പട്ട�പ്പോൾ, ആ സപ്തർഷിക-

ളോണ്, ഉല്പോദകരോയത്: അവർ ഇവളില്, ഇന്ദ്രൻ �പോെല വൃത്രഘ്നനും അർദ്ധ-

�ദവനുമോയ ത്രസദസ്യുവിെന ജനിപ്പിച്ചു. (8)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, പുരുകുത്സപത്നി നിങ്ങെള ഹവിസ്സുെകോണ്ടും നമസ്സുെകോ-

ണ്ടും പ്രസോദിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ; അതിനോല്, നിങ്ങൾ ഇവൾക്കു വൃത്രഘ്നനും അർദ്ധ�ദവ-

നുമോയ ത്രസദസ്യുരോജോവിെന കല്പിച്ചു നല്കി! (9)
ഇന്ദ്രോവരുണന്മോ�ര, �സവിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾധനംെകോണ്ടും, �ദവന്മോർ ഹവിസ്സു-

െകോണ്ടും, �ഗോക്കൾപുല്ലുെകോണ്ടും ഇമ്പംെകോള്ളെട്ട: �പോയ്ക്കളയോത്തആ �ധനുവി-

െന നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുനിത്യം തന്നരുളുവിൻ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. �ദവകെളോമക്ക നമ്മുെടയോണ�ല്ലോ; അതു�പോെല, എനിയ്ക്കു രണ്ടു രോജ്യമുണ്ട്: ഭൂ-

മിയും സ്വർഗ്ഗവും രണ്ടും എെ�തോണ്. വരുണനും തോനോെണന്ന്: അയല്ക്കോരൻ–

ഏല്ലോവർക്കുംഅയല്പക്കക്കോരൻ�പോെലയുള്ളവൻ.

3. ഗഭീരസുരൂപകൾ=ഗഭീരകളും സുരൂപകളും. ത്വഷ്ടോവ്=പ്രജോപതി. �പ്രരിപ്പിച്ചു–

സൃഷ്ടീച്ചയച്ചു.
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7. ഇതുമുതല് ഇന്ദ്രവരുണസ്തുതീയോണ്; വൃത്രർ=ശത്രുക്കൾ.
8. ദുർഗ്ഗപുത്രനോയപുരുകുത്സെനന്ന രോജോവു ശത്രുക്കളോല്തടവിലോക്കെപ്പട്ടതിനോല് രോ-

ജ്യം അരോജകമോയി�പ്പോയി. അതു കണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തിെ� പത്നി, ഒരു പുത്രനുണ്ടോകോ-

ൻ�വണ്ടി, യദൃച്ഛയോ വന്നു�ചർന്ന സപ്തർഷികെള പൂജിച്ചു. അവർ പ്രസോദിച്ച്, ഇന്ദ്ര-

വരുണന്മോെര യജിപ്പോൻ ഉപ�ദശിച്ചു. രോജ്ഞി അതനുഷ്ഠിച്ചതിനോല്, തനിയ്ക്കു ത്രസ-

ദസ്യ, എന്ന പുത്രനുണ്ടോയി. ഈ സ്വന്തം ഉല്പത്തിെയ ത്രസദസ്യ, സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു:

ഞങ്ങൾക്ക്–എനിയ്ക്ക് ഇവൾ–പുരുകുത്സപത്നി, ത്രസദസ്യുവിെ� അമ്മ. വൃത്രശബ്ദ-

ത്തിന്നു ശത്രുെവന്നും വൃത്രെനന്നും രണ്ടർത്ഥം. ത്രസദസ്യുവിെന–എെന്ന.

10. ആ �ധനു–പ്രീതികരമോയ ധനം.
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സൂക്തം 43.

പുരുമീള്ഹനും അജമീള്ഹനും ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

യജ്ഞോർഹരില് ആരുള്ള �കൾപ്പോൻ? ഏെതോരു �ദവൻ �സ്തോത്രം ൈക-

െക്കോള്ളും? തിളക്കവുംനല്ലഹവിസ്സും �ചർന്നഈഅരുമസ്തുതിെയനോംഅമരരില്

ആരുെട ഹൃദയത്തില് പതിയ്ക്കും? (1)
�ദവകളില് ആരുള്ളു, സുഖിപ്പിയ്ക്കോൻ? ആർ, തീർച്ചയോയും വരും? ആരോണ്,

ഏറ്റവും സുഖപ്രദൻ? ഏെതോരു �തരോണ്, ഓടുന്ന കതിരകളോല് �വഗവെത്തന്നു

പറയുന്നത്? അതിലോണ�ല്ലോ, സൂര്യെ� മകൾ െചന്നു �കറിയത്. (2)
നിങ്ങളിരുവരും അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്, ശക്തിമോനോയ ഇന്ദ്രൻ പ്രഭോതത്തി-

െലന്ന�പോെലശീഘ്രംവന്നു�ചരണം: സ്വർഗ്ഗത്തില്നിന്നുവരുന്ന, ദിവ്യരോയ �ശോ-

ഭനഗമനരോയ നിങ്ങൾഎെന്തോരു കർമ്മത്തോലോണ്, ഇത്ര ശക്തരോയത്? (3)
അശ്വിക�ള, എന്തോയിരിയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ളസ്തുതി? എെന്തോരു സ്തുതിെകോണ്ടു

വിളിയ്ക്കണം, നിങ്ങൾ വരോൻ? അടുെത്തങ്ങോനുംആരുണ്ട്, നിങ്ങളുെട വമ്പിച്ച �ക്രോ-

ധം തോങ്ങോൻ? മധു െപോഴിയ്ക്കുന്ന ദസ്ര�ര, നിങ്ങൾ രക്ഷെകോണ്ടു ഞങ്ങെള പോലി-

ച്ചോലും! (4)
വിണ്ണിനു ചുറ്റും വളെരസ്സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുെട രഥം അന്തരിക്ഷത്തില്നിന്നു

നിങ്ങളുെട മുമ്പിെലയ്ക്കു വരുന്നു: മധു െപോഴിയ്ക്കുന്നവ�ര, നിങ്ങൾക്കുള്ള മധുവില് മധു

പകർന്നുകഴിഞ്ഞു; �സോമവും െപോരിയവിലും നിങ്ങളില് വെന്നത്തുന്നു! (5)
നിങ്ങളുെട കുതിരകെള �മഘം നനച്ചു; ആ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പോവകൾ ചുറ-

വം സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. യോെതോന്നില് നിങ്ങൾസൂര്യപുത്രിെയ �കറ്റിയോ, നിങ്ങളുെട ആ

വോഹനംക്ഷ�ണന െവളിെപ്പടുന്നു! (6)
രമ്യമോയ അന്നമുള്ളവ�ര, ഞോൻ ഇവിെട സമോനമനസ്കരോയ നിങ്ങ�ളോടു

�ചർക്കുന്നഈസ്തുതിഞങ്ങളു�ടതോണ്. നിങ്ങൾ �സ്തോതോവിെന രക്ഷിയ്കുണം: നോ-

സത്യ�ര, അഭിലോഷം നിങ്ങളില്ത്ത�ന്ന വന്നുനില്ക്കുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
1. യജ്ഞോഹർ-�ദവകൾ. പതിയ്ക്കും–ഒട്ടിയ്ക്കും. അശ്വികൾത�ന്നസ്തുതിയ്ക്കുടമകൾഎന്നുധ്വ-

നി.

2. സുഖിപ്പിയ്ക്കോൻ–നെമ്മ. വരും–യജ്ഞത്തില്. ഏറ്റവും സുഖപ്രദൻആരോണ്? അശ്വി-

കൾത�ന്ന.

4. മധു–മധുരജലം.
5. മധുവില്–�സോമരസത്തില്. മധു–മധുരമോയ പോല്.

6. പറവകൾ–പക്ഷിസദൃശങ്ങളോയഅശ്വങ്ങൾ.
7. ഞങ്ങളു�ടതോണ്–ഞങ്ങൾക്കുഫലംതര�ട്ടഎന്നുഭോവം. അഭിലോഷം–�സ്തോതോവോയ

എെ�.
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സൂക്തം 44.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അശ്വിക�ള, �വഗ�മറിയതും �ഗോക്കെള �ചർക്കുന്നതും,സൂര്യപുത്രി �കറിയതും,

നുകത്തണ്ടുള്ളതും, സ്തുതികെള വഹിയ്ക്കകുന്നതും, ധനയുക്തവുമോയ നിങ്ങളുെട െപ-

രും�തരിെനഞങ്ങൾഇന്നുവിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
സ്വർഗ്ഗത്തിന്ന്ഊന്നോയ അശ്വിക�ള, �ദവതകളോയ നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ-

െകോണ്ട് ആ ലക്ഷ്മിെയ അനുഭവിച്ചു�പോരുന്നു. നിങ്ങെള വൻകുതിരകൾ �തരില്

വഹിയ്ക്കു�മ്പോെഴയ്ക്കും, അന്നം നിങ്ങളുെട �ദഹത്തിലണയുന്നു! (2)
അശ്വിക�ള, ആർ ഇന്നു നിങ്ങെള സ്തുതിയ്ക്കും? ആർ രക്ഷണത്തി�ന്നോ, �സോ-

മപോനത്തി�ന്നോ, പുരോതനമോയ യജഞപ്രോപ്പി�യ്ക്കോ, മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു ഹവിസ്സു

നല്കി നമസ്തരിച്ചു െകോണ്ടുവരും? (3)
െപരുമെപ്പട്ട നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ െപോന്നിൻ�തരിലൂ�ട ഈ യജ്ഞത്തില്

വന്നു�ചർന്നോലും: മധുരമോയ �സോമം കുടിയ്ക്കകുവിൻ; പരിചോരകന്നുരത്നംകല്പിച്ചുന-

ല്കുവിൻ! (4)
നിങ്ങൾഞങ്ങളുെട അടുക്കെലയ്ക്കു, വിണ്ണില്നി�ന്നോ, മന്നില് നി�ന്നോ, നന്നോ-

യുരുളുന്ന െപോന്നിൻ�തരിലൂ�ട വരുവിൻ. മറ്റു �ദവകോമന്മോർ നിങ്ങെള പിടിച്ചു െവ-

യ്തുരുത്: നിങ്ങെള മു�മ്പസ്തുതിച്ചതുഞങ്ങളോണ�ല്ലോ! (5)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുവളെരവീരന്മോ�രോടുകൂടിയ മഹത്തോയധനം

�വഗത്തില് തരുമോറോകണം: ഞങ്ങളിരുകൂട്ടരില് �നതോക്കൾ നിങ്ങെള സ്തുതിച്ചുവ-

�ല്ലോ; കൂെട അജമീള്ഹെ�ആളുകളും �സ്തോത്രം പോടി. (6)
രമ്യമോയ അന്നമുള്ളവ�ര, ഞോൻ ഇവിെട സമോനമനസ്കരോയ നിങ്ങ�ളോടു

�ചർക്കുന്നഈസ്തുതിഞങ്ങളു�ടതോണ്. നിങ്ങൾ �സ്തോതോവിെന രക്ഷിയ്ക്കണം: നോ-

സത്യ�ര, അഭിലോഷം നിങ്ങളില്ത്ത�ന്ന വന്നുനില്ക്കുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
1. �ഗോക്കൾ–അശ്വങ്ങൾ.
2. അന്നം–�സോമം.
3. െകോണ്ടുവരും–നിങ്ങെള യജ്ഞത്തില്.

6. ഞങ്ങളിരുകൂട്ടർ–പുരുമീള്ഹനും, അജമിള്ഹനും. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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സൂക്തം 45.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ജഗതിയും തിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

ഇതോ,സൂര്യൻഉദിച്ചുെപോങ്ങുന്നു;ഈആദിത്യെ�മുകളില്, ചുറ്റിനടക്കുന്നരഥ-

വും. അതിെ� മി�ത മൂന്നുതരം അന്നവും നോലോമതു മധുവിെ� ഒരു �തോല്ത്തുരു-

ത്തിയും വിലസുന്നു! (1)
മധുവും അന്നങ്ങളും അശ്വങ്ങളും �ചർന്ന നിങ്ങളുെട �തർപുലർകോലത്തുയരു-

ന്നു: ചുഴന്നഇരുട്ടിെന പോയിയ്ക്കുന്നു; സൂര്യൻ�പോെലഅന്തരിക്ഷെത്തവിളങ്ങിയ്ക്കുന്നു!

(2)
മധുനുകർന്നു�പോരുന്നമുഖംെകോണ്ടുനിങ്ങൾമധുനുകർന്നോലും: മധുവിന്നു�വ-

ണ്ടി അരുമ�ത്തർ പൂട്ടവിൻ ഗഗനമോർഗ്ഗെത്ത മധുെകോണ്ടു കുളിർപ്പിയ്ക്കുവിൻ! അശ്വി-

ക�ള, മധുവിെ� �തോല്ത്തുരുത്തിയുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങളുെടപക്കല്. (3)
െവക്കും നടക്കും, ഹിതരമണീയമോയി പറക്കും, ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ല, മധുരതയുണ്ട്,

ഉഷസ്സിലുണരും, ജലം െപോഴിയ്ക്കും, ഇമ്പെപ്പടുത്തും, �സോമംകുടിയ്ക്കും–ഇങ്ങെനയുള്ള

ധുരീണോശ്വങ്ങളോല്നിങ്ങൾ,ഈച്ചകൾ�തനിെലന്ന�പോെല, യോഗങ്ങളില്െചല്ലു-

ന്നു. (4)
മധു�വോടുകൂടിയ സുയജ്ഞരോയ അഗ്നികൾ ഉഷസ്സുകൾ�തോറും–കർമ്മം പൂർ-

ത്തിെപ്പടുത്തുന്ന വിചക്ഷണൻ ൈകകഴുകി മധുരമോയ �സോമം അമ്മിക്കുഴെകോണ്ടു

പിഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞോല്–ഒന്നിച്ചുവോഴുന്നഅശ്വികളെള, സ്തുതിയ്ക്കുകയോയി! (5)
പകലുകളോല് ഇരുട്ടിെന പോയിയ്ക്കന്ന രശ്മികൾ, സൂര്യെനന്ന �പോെലഅന്തരി-

ക്ഷെത്ത വിളങ്ങിയ്ക്കുന്നു, സൂര്യനും കുതിരകെള പൂട്ടിപുറെപ്പടുന്നു. അ�പ്പോൾ നിങ്ങളി-

രുവരും മോർഗ്ഗങ്ങെളല്ലോം അന്നം െകോണ്ട്അടയോളെപ്പടുത്തും! (6)
അശ്വിക�ള, കർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന ഞോൻ നിങ്ങെള സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: യോെതോന്നി-

നോല് നിങ്ങൾ ഉടനടി ഉലകം ചുറ്റു�മോ, ആ പഴക്കം തട്ടോത്ത നല്ക്കുതിര�ത്തരിലൂ�ട

നിങ്ങൾഹവിസ്സുംഊട്ടമുള്ള ശീഘ്രകർമ്മത്തിെലയ്ക്കു പുറെപ്പട്ടോലും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.
1. രഥവും–നിങ്ങളിരുവരുെട �തരും ഉദിച്ചുെപോങ്ങുന്നു, കോണെപ്പടുന്നു. മൂന്നുതരം അന്നം.
ഭക്ഷ്യം, �പയം, ഖോദ്യം. മധുവിെ�–�സോമരസം നിറച്ച.

4. പറക്കും–പോയും. ധുരീണങ്ങൾ–വഹനസമർത്ഥങ്ങൾ.

5. അഗ്നികൾ–ഗോർഹപത്യോദികൾ. വിചക്ഷണൻ–അധ്വർയ്യു.
7. ശീഘ്രകർമ്മം–ഞങ്ങളുെട യോഗം.
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സൂക്തം 46.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും വോയുവും �ദവത.

ആദ്യം കുടിയ്ക്കു, യജ്ഞത്തില്പ്പിഴിയെപ്പട്ട �സോമനീർ:

വോയുവോം നിന്തിരുവടിയ�ല്ലോ, മു�മ്പ കുടിയ്ക്കു�വോൻ. (1)

നൂറഭീഷ്ടെമോടും വോ�യോ, നിയുത്സഹിതനോം ഭവോൻ

വരികി,ന്ദ്രന്നു തുണയോയ്:-ക്കുടിപ്പിൻ, ഞങ്ങൾതൻ മധു! (2)

അന്നത്തിന്നോയി െവമ്പിയ്ക്കും സഹസ്രോശ്വങ്ങൾ നിങ്ങെള

ഇെങ്ങത്തിയ്ക്കെട്ട, വോയ്വിന്ദ്രന്മോ�ര, �സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ: (3)

വിണ്ചുറ്റും െപോൻനുകത്തണ്ടു �ചർന്ന �തരില് മഖത്തിനോയ്

കല്പിച്ചു�കറു�വോര�ല്ലോ, ഭവോന്മോരനി�ലന്ദ്ര�ര! (4)

കരു�ത്തറും �തരിലൂ�ട, ദോതോവിങ്കലണതഞ്ഞിടോൻ

ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളണ�മ, ഭവോന്മോരി�ലന്ദ്ര�ര! (5)

ഇതോ, പിഴിഞ്ഞൂ; സുര�രോെടോന്നിച്ചു സമഹർഷരോയ്

കുടിപ്പിനി,തു ദോതോവിൻ ഗൃഹത്തിലനി�ലന്ദ്ര�ര! (6)

ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, നിങ്ങളിവിെടെയ്ക്കഴുനള്ളുവിൻ;

അഴിച്ചുവിടുവിൻ, �സോമം കുടിയ്ക്കുവതിനിങ്ങുതോൻ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
2. നിയുത്സഹിതൻ=നിയുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയവൻ; നിയുത്തുക്കൾ–വോയുവിെ� കുതിര-

കൾ. ഇന്ദ്രന്നുതുണയോയ്–ഇന്ദ്രെനോന്നിച്ച്. കുടിപ്പിൻ–ഭവോനും ഇന്ദ്രനും,

4. വിണ്ചുറ്റും=സ്വർഗ്ഗത്തില്സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന. മഖത്തിനോയ്–യജ്ഞത്തിെലത്തോൻ.

5. ദോതോവ്–യജമോനൻ.
6. അഴിച്ചുവിടുവിൻ–�തർക്കുതിരകെള.
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സൂക്തം 47.

വോമ�ദവൻഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രവോയുക്കൾ �ദവത. (‘മോബലിനോടു’�പോ-

�ല)

മു�മ്പ ഭവോനു തരു�ന്നൻ, വോ�യോ,

സംപൂതൻഞോൻ യ�ജ്ഞസ്വോദുവോം നീർ:

വന്നോലും, �സോമം കടിപ്പോൻ �ദവ,

തൻനിയു�ത്തോെടോത്തുകോമ്യനോം നീ! (1)

ഇന്ദുവിൻ നീരിതു പോനംെചയ്വോ–

നിന്ദ്രനുമങ്ങുമോണ,ർഹർ വോ�യോ:

നിങ്ങളില�ല്ലോ, �ചരുന്നു �സോമം,

നിമ്നത്തിലംഭസ്സു�പോെലെയോപ്പം! (2)

അന്നിയുത്തുക്കെളോത്തൂർജ്ജിതന്മോ-

രിന്ദ്രനുമങ്ങും ബ�ലശർ വോ�യോ,

ഇെങ്ങഴുന്നള്ളുവിെനോറ്റ�ത്തരി-

െല,ങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ, �സോമമുണ്ണോൻ! (3)

�മധധുരീണരോം വോയ്വിന്ദ്ര�ര,

ദോതോക്കളോയഞങ്ങൾക്കോയ്നിങ്ങൾ

അപ്പുരുകോമ്യനിയുത്തുക്കെള–

ക്കല്പിച്ചുപൂട്ടുവിൻ, �നതോക്ക�ള! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. സംപൂതൻ–വ്രതചര്യകൾെകോണ്ടു പരിശുദ്ധനോയവൻ.

2. ഇന്ദു=�സോമം. നീമ്നം=തോന്നസ്ഥലം. അംഭസ്സു=ജലം.

3. ബ�ലശർ–ബലത്തിെ�അധിപതികളോയ ഇന്ദ്രനുംഅങ്ങും.

4. �മധധുരീണർ=യോഗഭോരവോഹികൾ. പൂട്ടുവിൻ–�തരിൻമുമ്പില് െകട്ടുവിൻ.
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സൂക്തം 48.

വോമ�ദവൻ ഋഷീ; അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സു്; വോയു �ദവത. (വൃത്തം മു�മ്പത്തതുതെന്ന)

മുല്പോടു ഭക്ഷിയ്ക്ക, ഹവ്യം ഭൂപ-

െന്നോപ്പം നീ; �സ്തോതോവി�ന്നകുകർത്ഥം;

ചന്ദ്രസങ്കോശമോം �തരിലൂ�ട

വന്നോലും, �സോമം കുടിപ്പോൻ വോ�യോ! (1)

നിന്ദിതോ�രോപണം നീക്കും ഭവോ-

നന്നിയുത്തുക്കെളോത്തിന്ദ്രനുമോയ്

ചന്ദ്രസങ്കോശമോം �തരിലൂ�ട

വന്നോലും, �സോമം കുടിപ്പോൻ വോ�യോ! (2)

ധോരിതദ്രവ്യമോർ വിശ്വരൂപ-

മോരി,രുകൃഷ്ണമോർ നിൻവശത്തോം;

ചന്ദ്രസങ്കോശമോം �തരിലൂ�ട

വന്നോലും, �സോമം കുടിപ്പോൻ വോ�യോ! (3)

നിെന്ന വഹിയ്ക്കെട്ട, �ചർന്നുനില്ക്കും

െതോണ്ണൂറ്റിെയോമ്പതുഹൃ�ദ്വഗികൾ;

ചന്ദ്രസങ്കോശമോം �തരിലൂ�ട

വന്നോലും, �സോമം കടിപ്പോൻ വോ�യോ! (4)

�പോറ്റുക�വണ്ടും നൂറശ്വങ്ങെള-

പ്പൂട്ടിനിർത്തീടുക, വോ�യോ ഭവോൻ;

അെല്ലങ്കിലോയിരം �ചർന്ന നിൻ�ത-

രഭ്യോഗമിയ്ക്കെട്ട, െകല്പി�നോ�ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. ഭൂപെന്നോപ്പം=ഒരു രോജോവിെന�പ്പോെല. അർത്ഥം=ധനം. ചന്ദ്രസങ്കോശം–

ചന്ദൻ�പോെലആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.

2. നിന്ദിതോ�രോപണം–�ദോഷം ചുമത്തല്.

3. ധോരിതദ്രവ്യമോർ=ധനങ്ങെള വഹിച്ചവർ. ഇരുകൃഷ്ണമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. നി-

ൻവശത്തോം=ഭവോന്നധീനകളോകുന്നു.

4. ഹൃ�ദ്വഗികൾ–മ�നോ�വഗികളോയഅശ്വങ്ങൾ.
5. ആയിരം–ആയിരമശ്വങ്ങൾ. അഭ്യോഗമിയ്ക്ക=വരിക.
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സൂക്തം 49.

വോമ�ദവനു ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും ബൃഹസ്പതിയും �ദവത.

ഇതോ, നിങ്ങൾക്കുതിരുവോയ്തന്നിലിന്ദ്ര, ബൃഹസ്പ�ത,

വീഴ്ത്തു�ന്നൻപ്രിയമോം ഹവ്യം; െചോല്വൂ, മ�ത്തകമുക്ഥവും! (1)

ഇതോ, പകർന്നുെകോള്ളുന്നൂ, നിങ്ങൾക്കിന്ദ്ര, ബൃഹസ്പ�ത,

െവടുപ്പിയന്നതോം �സോമം, കുടിപ്പോൻ, മത്തുെകോള്ളവോൻ! (2)

ഇന്ദ്രോബൃഹസ്പതിക�ള, വന്നോലും, ഞങ്ങൾതൻ ഗൃ�ഹ,

�സോമപോയികളോമങ്ങുമിന്ദ്രനും �സോമമുണ്ണുവോൻ; (3)

ഞങ്ങൾക്കുതന്നരുളുവിൻ, നിങ്ങളിന്ദ്ര, ബൃഹസ്പ�ത,

അശ്വങ്ങളും �ഗോശതവും കലർന്ന ധനമോയിരം! (4)

ഇന്ദ്രോബൃഹസ്പതികെള,യിങ്ങി�സ്സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ,

പിഴിഞ്ഞരിച്ചുെവെച്ചങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നൂ, സ്തവങ്ങളോല്! (5)

നിങ്ങൾ ദോതൃഗൃഹത്തിങ്കല്�സ്സോമമിന്ദ്ര, ബൃഹസ്പ�ത,

അവിെടത്തെന്ന വോ�ഴ്വോരോയ്ക്കുടിപ്പിൻ, മത്തുെകോള്ളുവിൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
1. ഹവ്യം–�സോമനീര്. ഉക്ഥം=ശസ്ത്രെമന്ന �സ്തോത്രം.
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സൂക്തം 50.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും ബൃഹസ്പതിയും �ദവത.

മൂന്നിടങ്ങളില് �മവുന്ന യോെതോരുത്ത�നോ, ബലംെകോണ്ടു ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങ-

െള െചോല്ലിയുറപ്പിച്ചത്; ആ മഞ്ജുഭോഷിയോയ ബൃഹസ്പതിെയ �മധയും �തജസ്സു�മ-

റിയ പ�ണ്ടെത്തഋഷിമോർ മുന്നില്-പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. (1)
ബൃഹസ്പ�ത, ഗമനത്തില് വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങളുെട ആളുകൾ �ശോഭനപ്ര-

ജ്ഞനോയ ഭവോെന ഇമ്പംെകോള്ളിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; ഇവരുെട കോരണഭൂത-

െന–ഫലങ്ങൾ തൂകുന്നവനും സഞ്ചരിഷ്ണുവും പീഡ�യശോത്തവനുമോയ മഹോെന–

ബൃഹസ്പ�ത, അങ്ങു രക്ഷിയ്ക്കണം! (2)
ബൃഹസ്പ�ത, മികച്ച വിദൂരവസതിയില്, തോഴത്ത്, അങ്ങയുെട യോ�ഗച്ഛുക്കൾ

നില്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അങ്ങയ്ക്കോയി അമ്മിക്കുഴെകോണ്ടു പിഴിയെപ്പട്ട �സോമങ്ങൾ, കുഴി-

ക്കിണറുകൾ�പോെല നോലുപോടും ഒലിെക്കോെണ്ടോഴുകുന്നു! (3)
മഹത്തോയ �ജ്യോതിസ്സിെ� പരമ�വ്യോമത്തില് മു�മ്പ ഉദിയ്ക്കുന്ന ബഹുരൂപനും

സപ്തമുഖനുമോയബൃഹസ്പതി ശബ്ദംെകോണ്ടു രശ്മികൾ വീശി, തമസ്സുകെള തട്ടിനീക്കു-

ന്നു! (4)
ആബൃഹസ്പതി വഴി�പോെലസ്തുതിയ്ക്കുന്ന �തജസ്വിഗണ�ത്തോടും ശബദ�ത്തോ-

ടുംകൂടി, തുരങ്കനോയവലെയതുലച്ചുവിട്ടു; അ�ദ്ദഹംഹവിസ്സുകെളചുരത്തുന്ന, ഉമ്പയി-

ടുന്നൈപക്കെള വിളിച്ചു പുറത്തിറക്കി! (5)
ആപോലകനും വർഷകനുമോയ വിശ്വ�ദവെന നോം ഇപ്രകോരം യജ്ഞസോധ-

നങ്ങളോയ ഹവിസ്സുകൾെകോണ്ടും നമസ്സുകൾെകോണ്ടും പരിചരിയ്ക്കുക: ബൃഹസ്പ�ത,

ഞങ്ങൾസത്സന്തോനങ്ങ�ളോടും വീര്യ�ത്തോടും കൂടി, ധനങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥരോയിത്തീ-

രണം! (6)
ആർ ബൃഹസ്പതിെയ ആദ്യം വഴി�പോെല പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, സ്തുതിയ്ക്കുകയും വന്ദിയ്ക്കു-

കയും െചയ്യുന്നു�വോ; അവൻ രോജോവോയി പ്രത്യർത്ഥികെളെയല്ലോം ബലവീര്യങ്ങൾ-

െകോണ്ടു കീഴടക്കി വോഴും! (7)
ബൃഹസ്പതി യോെതോരുവനോല് ആദ്യം പൂജിയ്ക്കുെപ്പടുന്നു�വോ, ആ രോജോവു

തെന്ന അരമനയില് സുതൃപ്തനോയി വസിയ്ക്കും: അ�ദ്ദഹത്തിന്നു ഭൂമി സദോ തഴച്ചു-

െകോണ്ടിരിയ്ക്കും; അ�ദ്ദഹത്തിന്നുപ്രജകൾസ്വത�വ കീഴ്വണങ്ങും! (8)
പ്രീണനമിച്ഛിയ്ക്കുന്ന ബൃഹസ്പതിയ്ക്കു ധനം നല്കുന്ന രോജോവു തടവില്ലോെത എതി-

രോളികളുെടയും തനതോളുകളുെടയും സമ്പത്തു പിടിച്ചക്കും; അ�ദ്ദഹെത്ത �ദവകൾ

രക്ഷിയ്ക്കും! (9)
ബൃഹസ്പ�ത,ഈയജ്ഞത്തില്ഇമ്പംപൂണ്ടുധനം വർഷിയ്ക്കുന്നവരോയഅങ്ങും

ഇന്ദ്രനും �സോമം നുകരുവിൻ: എങ്ങും വ്യോപിയ്ക്കുന്ന �സോമങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ഉള്ളില്

കടക്കെട്ട. ഞങ്ങൾക്കു് എല്ലോ വീരന്മോെരയും ധനവും തന്നരുളുവിൻ! (10)
ബൃഹസ്സ�ത, ഇന്ദ്ര, നിങ്ങൾഞങ്ങെള തഴപ്പിയ്ക്കുവിൻ: നിങ്ങളുെടആനന്മനസ്സു

ഞങ്ങളില് ഒപ്പം പതിയെട്ട; കർമ്മങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ; സ്തുതികൾ �കട്ടരുളുവിൻ;

�സവിയ്ക്കുന്നഞങ്ങളുെട എതിരോളിക�ളോടു െപോരുതുവിൻ! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. അറ്റങ്ങൾ–പത്തു ദിക്കുകൾ. െചോല്ലി– ‘ഇങ്ങെന നില്ക്കുവിൻ’ എന്നുനിർ�ദ്ദശിച്ച്.

2. വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള. മഹോെന–യജമോനെന.
3. വിദൂരവസതി–സ്വർഗ്ഗം. യോ�ഗച്ഛുക്കൾ–യജ്ഞകോമങ്ങളോയഅശ്വങ്ങൾഅവെയ പൂ-

ട്ടി ഇ�ങ്ങോട്ടു വരികഎന്നുഹൃദയം. ഒലിെക്കോണ്ട് ശബ്ദ�ത്തോ�ട; ഭവോെനസ്തുതിച്ചുെകോ-

െണ്ടന്ന�പോെലഎന്നുധ്വനി.

4. മഹത്തോയ �ജ്യോതിസ്സ്–സൂര്യൻ.

5. �തജസ്വിഗണം–അംഗിരസ്സുകൾ. തുരങ്കനോയ വലെന–പോറ തുരന്ന്അപഹൃത�ഗോ-
ക്കെള അതിലോക്കിയ വലെനന്ന അസുരെന. ഹവിസ്സുകൾ–പോലില്നിന്നോണ�ല്ലോ,

െനയ്യും മറ്റും.

10. എങ്ങും–�ദഹത്തിലോെക.

ഏഴോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 51.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സു് �ദവത. (കോകളി)

നെല്ലോളി വീശുമ�ത്തജസ്സിതോ, കിഴ-

ക്കല്ലില്നി�ന്നറ്റം തഴ�പ്പോടുദീതമോയ്;

കില്ലില്ല, കോട്ടിനോൾ, വിണ്ണിൻമകളുഷ

െസ്സല്ലോെരയും വഴി തൻെവളിച്ചത്തിനോല്! (1)

സംസ്ഥിതയോയ്, കിഴക്ക,ർച്ചയയോകുമുഷ-

സ്സ,ധ്വ�ര നോട്ടിയ യൂപംകണക്കി�ന;

വോെരോളിെകോണ്ടു, മറച്ച തമസ്സിെ�

വോതില് തുറന്നോൾ, വിളങ്ങുമപ്പോവനി! (2)

ഊട്ടു�വോെരദ്ധരിപ്പിപ്പൂ, ധനോർപ്പണ-

മോഢ്യപ്പുലരി െവളിച്ചം വിരിച്ചിഹ;

െകോള്ളരുതോത്തതമസ്സിൻ നടുവി�ല

പള്ളിയുണരോതുറങ്ങെട്ട, പിച്ചകൾ! (3)

ഏതിനോല് �നടീ, െവളിച്ചം മ�ഘോനി, സ-

പ്തോസ്യർ നവഗ്വദശഗ്വോംഗിരസ്സുകൾ

അത്ത്വദ്രഥം നവീനംതോൻ പഴതുതോ-

െന�ത്തണമിന്നു�ഷോ�ദവി, പലവുരു! (4)

നിദ്രിതരോമിരുകോലിനോല്ക്കോലികൾ-

ക്കുദ്യമിപ്പോനുണർ�വകിെപ്പോടുന്ന�ന

പോരിെലമ്പോടും ചരിയ്ക്കു,മു�ഷോ�ദവി-

മോ�ര, ഭവതിമോർ യജ്ഞഗോശ്വങ്ങളോല്! (5)

എങ്ങുപിറപ്പിയുഷസ്സുകൾക്കോ–?ർക്കു മൂ-

പ്പി?-ങ്ങ്യഭുനിർമ്മോണമോർതൻ വരവിലോം?

�വറുതിരിച്ചറിയെപ്പടുന്നീെലോ,ളി

പോറിയ്ക്കുമീ�യകരൂപതരുണിമോർ! (6)

യഷ്ടോെവവെര സ്തുതിച്ചുക്ഥ�മോതിയും

സ്പഷ്ടമോയ്ശ്ശംസിച്ചുമോശു �നടീ, ധനം;

അശ്ശൂ�ഭോഷസ്സുകൾ പ�ണ്ട മ�ഖോല്പന്ന-

ര,ഭ്യോഗമോല്ത്തോൻ ധനം തരും സത്യമോർ! (7)

�ന�ര കിഴക്കന്തരിക്ഷത്തില്യിെന്നങ്ങു-

�മെരത്തഴച്ചു ചരിയ്ക്കും സമോനമോർ,

ആർത്ത്വിജ്യ�ബോധദരീയു�ഷോ�ദവിമോർ

വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നു, പയസ്സൃഷ്ടി�പോല�വ! (8)

ഒന്നു�പോെലോറ്റവടിെവോ�ട സഞ്ചരി-

യ്ക്കുന്നു, നിറക്കുറ�വശോത്തുഷസ്സുകൾ

ചീർത്തകറുപ്പിെന മൂടി,െത്തളിെഞ്ഞോളി
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ചോർത്തിമിന്നുന്ന െമ�യ്യോ�ട വിശുദ്ധമോർ! (9)

ഞങ്ങൾക്കു, വിണ് െപറ്റ ഭോസ്സുറ്റ �ദവിമോർ

നിങ്ങൾ തന്നീടുവിൻ, പുത്രയുക്തം ധനം:

നിങ്ങെളെസ്സൌഖ്യലബ്ധിയ്ക്കോയ് സ്തുതിയ്ക്കുന്ന

ഞങ്ങൾസദ്വീർയ്യത്തിനീശരോ�കണ�മ! (10)

ഇങ്ങുഷസ്സുക�ള, വിണ് െപറ്റ ഭോസ്സുറ്റ

നിങ്ങ�ളോടർത്ഥിപ്പന,ധ്വര�കതുഞോൻ:

കീർത്തിയുണ്ടോക, ഞങ്ങൾക്കുജനങ്ങളില്;

ച്ചോർത്തുക,തിെനയി�ദ്യോഭൂമി�ദവിമോർ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
1. ഉദീതമോയ്=ഉദിച്ചു. അ�ത്തജസ്സ്–സ്തുത്യമോയ �ജ്യോതിസ്സ്. കില്ലി–തീർച്ചതെന്ന.

2. അർച്ച്യ=പൂജനീയ. പോവനി=ശുദ്ധികോരിണീ.
3. ഊട്ടു�വോെര ധനോർപ്പണം ധരിപ്പിപ്പൂ–യജമോനന്മോെര, ഹവിരർപ്പണത്തിന്നു സമയ-

മോെയന്നറിയിയ്ക്കുന്നു. ആഢ്യപ്പുലരി=ധനവതിയോയ ഉഷസ്സ്. ഇഹ=ഇ�പ്പോൾ. പിച്ച-

കൾ–ധനമിരിെയ്ക്കആർക്കുെമോന്നും െകോടുക്കോത്തഅറുപിശുക്കന്മോർ. ഉണരോതുറങ്ങ-

െട്ട–ചത്തു�പോകെട്ട.

4. മ�ഘോനി=�ഹ ധനവതി. സപതോസ്യർ–ഏഴു ഛന്ദസ്സു മുഖസ്ഥമോക്കിയിട്ടുള്ള.

നവഗ്വദശഗ്വോംഗിരസ്സുകൾ–നവഗ്വരും ദശഗ്വരുമോയ അംഗിരസ്സുകൾ. നവഗ്വ–

ദശഗ്വപദങ്ങൾ മുൻപു വിവരിയ്ക്കുെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്, അത്ത്വദ്രഥം=നിെ� ആ �തർ. നവീനം-

തോൻ പഴതുതോൻ–പുതു�തോ പഴ�തോ. മ�ഘോനി എന്ന സംബുദ്ധിയോല്, െവളിച്ചം

എന്നതിന്നു, ധനം �നടോനുതകുന്ന െവളിച്ചം എന്നഅർത്ഥം �ദ്യോതിയ്മടുന്നു.

5. ഉദ്യമിപ്പോൻ–സ്വസ്വകൃത്യങ്ങളി�ലർെപ്പടോൻ. യജ്ഞഗോശ്വങ്ങളോല് ചരിയ്ക്കും–

യജ്ഞത്തില് െചല്ലുന്നഅശ്വങ്ങെള �തരിനു പൂട്ടി സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു.

6. ഈ ഏകരൂപതരുണിമോർ–ഒ�ര ആകൃതിയിലുള്ള തരുണിമോരോയ ഉഷസ്സുകൾ.

എല്ലോദിനോരംഭങ്ങളിലും ഒ�രതരത്തിലിരിയ്ക്കുന്ന ഉഷസ്സുകെള എങ്ങെന �വർതിരിച്ച-

റിയും? �ജ്യഷ്ഠത്തിയോര്, അനുജത്തിയോര്എന്നും അറിഞ്ഞുകൂടോ. ആർതൻ (ഏതുഷ-

സ്സിെ�) വരവിലോണ്, ഋഭുക്കൾ ചമസോദികൾ നിർമ്മിച്ചെതന്നുംഅറികവയ്യു.

7. ഉക്ഥം=�സ്തോത്രം. ശംസിച്ചും–ശസ്ത്രം െചോല്ലിയും. മ�ഖോല്പന്നർ യജ്ഞോർത്ഥം

ജനിച്ചവർ. അഭ്യോഗമോല്ത്തോൻ=ആഗമനംെകോണ്ടുതെന്ന.

8. സമോനമോർ–ഏകരുപമോർ. ആർത്ത്വിജ്യ�ബോധദർ=ഋത്വിക്കുകളുെട കർമ്മങ്ങെളപ്പ-

റ്റി അറിവുെകോടുക്കുന്നവർ. പയസ്സൃഷ്ടി (ജലസൃഷ്ടി) ജഗദൂപകോരകത്വംമൂലം വോഴ്ത്തെപ്പടു-

ന്നതോണ�ല്ലോ.

9. കറുപ്പ്–ഇരുട്ട്.
10. വിണ് െപറ്റ–വിണ്ണിെ� പുത്രിമോർ.

11. അധ്വര�കതു=യജ്ഞമോകുന്ന അടയോള�ത്തോടുകൂടിയവൻ, യജ്ഞപ്രവൃത്തൻ. ജന-

ങ്ങളില്–ഞങ്ങെള�പ്പോെലയുള്ളവരില്െവച്ച്. അതിെന–ഞങ്ങളുെട കീർത്തിെയ

വോനൂഴികളോകുന്ന �ദവിമോർ ചോർത്തുക, അണിയെട്ട; ഞങ്ങളുെട കീർത്തി �ദ്യോവിലും

ഭൂവിലും വിളങ്ങെട്ട.
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സൂക്തം 52.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സ് �ദവത.

െച�മ്മ െകോണ്ടുനടക്കുെന്നോരമ്മയോകുമുഷസ്സവൾ

കോണോയ്, �സോദരിതൻ മീ�ത െവളിച്ചം വീശി വിണ്മകൾ! (1)

ഒരു െപണ്കുതിരെയ്ക്കോപ്പും മിന്നും തിരുവുഷസ്സിവൾ

മഖോന്വിത, കതിർച്ചോർത്തിൻ മോതോവ,ശ്വികൾതൻസഖി! (2)

അശ്വി�ദവർക്കുസഖി, നീ രശ്മിവൃന്ദത്തിനമ്മ. നീ;

ഉഷ�സ്സ, ദ്രവിണച്ചോത്തിർന്നുടമസ്ഥയുമോണു, നീ! (3)

ദുഷ്ടെര�പ്പോക്കി െവളിവുണ്ടോക്കും നിെന്നസ്തവങ്ങളോല്

�പർത്തുപള്ളിയുണർത്തോവൂ, ഞങ്ങൾസൂനൃതഭോഷി�ത! (4)

കോണോയി, നല്ക്കതിരുകൾ, വർഷധോരകൾ�പോല�വ:

ഉഷസ്സനല്പ�തജസ്സു നിറച്ചൂ, നോലിടത്തിലും! (5)

മറച്ചുവ�ല്ലോ, �തജസ്സോല് നിറച്ചിരുൾ വിഭോവരി;

ഇനി രക്ഷിച്ചുെകോണ്ടോലുമുഷ�സ്സ, നീ ഹവിസ്സിെന! (6)

വോനിങ്കലും, വല്ലഭമോമന്തരിക്ഷപ്പരപ്പിലും

വിരിയ്ക്കുന്നൂ, കതിർക്കൂട്ടമുഷ�സ്സ, ശ്രീെതളിഞ്ഞനീ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. െകോണ്ടുനടക്കുന്ന–പ്രോണികെള നയിയ്ക്കുന്ന. �സോദരി-രോത്രി.
2. തിരുവുഷസ്സ്–പൂജനീയയോയ ഉഷസ്സ്. അശ്വികൾതൻസഖി–ഉഷ�സ്സോെടോപ്പം സ്തുതി-
യ്ക്കുെപ്പടന്നവരോണ�ല്ലോ, അശ്വികൾ.

4. ദുഷ്ടെര�പ്പോക്കി–രോത്രിയില് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾെക്കോരുങ്ങിയവർ പ്രഭോതത്തില് ഒളിയ്ക്കുമ-

�ല്ലോ. െവളിവുണ്ടോക്കും–പ്രോണികൾക്ക്.

6. നിറച്ച്–�ലോകെത്ത. ഇരുൾ മറച്ചു. വിഭോവരി–ഉഷസ്സിെ� ഒരു പര്യോയം; പ്രഭോവതി

എന്നർത്ഥം.

7. വല്പഭം=പ്രിയം. ശ്രീ=�ശോഭ.
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സൂക്തം 53.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; സവിതോവ്�ദവത. (�കക)

ധീവോയ്പുമടർെക്കല്പുമിയന്നസവചിതോവോം

�ദവെ� മഹത്തോയ വിത്തമർത്ഥിപ്പൂ, ഞങ്ങൾ:

യോെതോന്നോല്സ്വയം നല്കും, ദോതോവിന;-�ത്തജസ്സു

നോൾ�തോറുമുയർത്തുക, ഞങ്ങളില് മഹോൻ �ദവൻ! (1)

വിണ്ണിനും വിശ്വങ്ങൾക്കും തോങ്ങോയസവിതോവു

പണ്ഡിതൻ മഞ്ഞച്ചട്ടയിട്ടവൻ പ്രജോപോലൻ

കണ്ണയച്ചുദ്�ഘോഷിച്ചുെകോെണ്ടങ്ങുെമോളി വീശി,

വർണ്ണനീയമോം ഭൂരിെസൌഖ്യെത്തജ്ജയിപ്പിപ്പൂ! (2)

മന്നുവോനുലകങ്ങൾ നിറച്ചസ്സവിതോവു,

തന്നുെട ധർമ്മത്തിന്നു വിഖ്യോതി വരത്തുന്നു;

വിടനല്കോനോൈയ്ക്കകൾ നീട്ടി വിശ്വെത്തെയോരു-

െമ്പടുവിയ്ക്കുന്നൂ, നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നു, �ദവൻ നിത്യം! (3)

ഇമ്മിയ്ക്കും തുയി�രശോതുലകം വിളങ്ങിച്ചു,

കർമ്മങ്ങൾസംരക്ഷിപ്പൂ, സവിതോവോകും �ദവൻ:

പോരിെല പ്രജകൾക്കോൈയ്ക്ക നീട്ടിദ്ധ്യതവ്രതൻ

വോരുറ്റ ജഗത്തിന്നു രോജോവോയരുളൂന്നു! (4)

മൂന്നന്തരിക്ഷത്തിലും, മൂന്നുലക്ഷങ്ങളിലും,

മൂന്നു�രോചനത്തിലും, മൂന്നുവോനുകളിലും

മൂന്നുമന്നിലും വോയ്പോല് വ്യോപിച്ച സവിതോവു

മൂന്നുകർമ്മത്തോല്പ്പോലിയ്ക്കെട്ട, നമ്മെളത്തോൻതോൻ! (5)

പീവരധനൻ, വിടനല്കു�വോനു,പഗമ്യൻ,

സ്ഥോവരചര�ലോകം രണ്ടിന്നുമുടയവൻ

മൂവുലകിെലെസ്സൌഖ്യം നമുക്കു നല്കീട�ട്ട

�ദവനസ്സവിതോവു നമ്മുെട പോപം �പോക്കി! (6)

വരെട്ട,യൃതുക്ക�ളോെടോത്തു;–യർത്ത�ട്ട, ഗൃഹം;

തര�ട്ട, സവിതോവു നമ്മൾക്കുസുപുത്രോന്നം;

അ�ദ്ദവനഹർന്നിശം തുഷ്ടരോക്ക�ട്ട, നെമ്മ;

വിത്തസന്തതികെള നമ്മളിെലത്തിയ്ക്കു�ട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
1. ധീവോയ്പ്=ബുദ്ധിപ്രകർഷം. നല്കും–ധനം. ദോതോവ്–യജമോനൻ.
2. കണ്ണയച്ച്–�ലോകം �നോക്കിക്കണ്ട്. ഉദ്�ഘോഷിയ്ക്കുക–ആളുകൾ സ്വസ്വകൃത്യങ്ങൾ-

െക്കോരുങ്ങുവിൻഎന്ന്.

3. മന്നുവോനുലകങ്ങൾ–മുമ്മൂന്നു െഭൌമദിവ്യ�ലോകങ്ങൾ. നിറച്ച്–സ്വകോന്തിയോല്. വിട-

നല്ലോനോയ്–അനുജ്ഞെകോടുക്കോൻ. ഒരുെമ്പടുവിയ്ക്കുക–കർ�മ്മോദ്യുക്തമോക്കുക.
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4. ഇമ്മിയ്ക്കും=ഇത്തിരി�പോലും. തുയിർ–ശത്രുപീഡ. ധൃതവ്രതൻ=കർമ്മങ്ങൾ ൈക-

െക്കോണ്ടവൻ.

5. മൂന്നന്തരിക്ഷം–വോയു, വിദ്യുത്ത്, വരുണം. മൂന്നുലകങ്ങൾ–ഭൂമ്യോകോശസ്വർഗ്ഗങ്ങൾ. മൂ-

ന്നു�രോചനം–അഗ്നി, വോയു, ആദിത്യൻ എന്നിവരുെട �ലോകങ്ങൾ. മൂന്നുവോനുകൾ–

ഇന്ദ്രം, പ്രജോപതി, സത്യം. മൂന്നുമന്ന്–ഭൂമിയുെട മൂന്ന്അവോന്തര�ഭദങ്ങൾ. മൂന്നുകർ-

മ്മം–ചൂട്, മഴ, മഞ്ഞ്.

6. പീവരധനൻ–തടിച്ച (മഹത്തോയ). ധന�ത്തോടുകൂടിയവൻ. ഉപഗമ്യൻ–സമീപിയ്ക്കുെപ്പ�ടണ്ടവൻ.

7. ഉയർത്ത�ട്ട–അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തെട്ട. സുപുത്രോന്നം=നല്ല പുത്രന്മോ�രോടുകൂടിയ അന്നം;

നല്ല പുത്രന്മോെരയും അന്നവും.
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സൂക്തം 54.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്. സവിതോവ് �ദവത. (�കക)

ആവിർഭവിച്ചൂ, �ദവ;-നോശു വന്ദി�യ്ക്കണം നോ;-

മോളുകൾ പുക�ഴ്ത്തണ,മിെപ്പോഴുതഹസ്സിങ്കല്:

മർത്ത്യർക്കോയ്മണിസ്വത്തുൈകെക്കോള്ളും സവിതോവി-

െങ്ങത്തിയ്ക്കുമോറോക�ട്ട, നമുക്കുത്തമവിത്തം! (1)

മുത്യുനോശനമോകും �ശ്രഷ്ഠോംശം സവിതോ�വ,

ക്രത്വർഹ�ദവർക്കോദ്യം നല്കോെമന്നരുളും, നീ;

ദത്തഹവ്യെന പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കു,മുടൻത�ന്ന,

മർത്ത്യക്കു തലമുറയോയ ജിപിതെത്തയും! (2)

െകല്പെരെക്കോ�ണ്ടോ െവറുമല്പെരെക്കോ�ണ്ടോ, ഞങ്ങൾ

ദർപ്പോല്ത്തോനുശിരോല്ത്തോന,ങ്ങയ്ക്കുമമരർക്കും

മർത്ത്യർക്കുമറിയോെത െചയ്ത െതറ്ററുത്ത,ങ്ങി-

ക്കൃത്യത്തിലനുജ്ഞനെല്ക,ങ്ങൾക്കുസവിതോ�വ! (3)

�ദവനോം സവിതോവു െചയ്വതിന്നിടി�വല്ക്കി-

ല്ലീ;-വിശ്വഭുവനത്തിന്നോധോരമെതോന്ന�ല്ലോ:

പൃത്ഥ്വിയ്ക്കു വളരോനും, �ദ്യോവിനു വർദ്ധിപ്പോനും–

സത്യമോണ–നുജ്ഞനല്കുന്നു, നല്വിരലു�ള്ളോൻ! (4)

െപോക്കു,മദ്രികെളക്കോളിന്ദ്രപൂജകെര നീ;

സഗ്രോമം ഗൃഹമിവർ�ക്കകും, നീ സവിതോ�വ;

എവ്വണ്ണെമവ്വണ്ണം നീ നിർത്തി�യോ, ചരവർഗ്ഗ-

മവ്വണ്ണമവ്വണ്ണം നില്ക്കുന്നു, നിന്നനുജ്ഞയ്ക്കോയ് ! (5)

ഞങ്ങൾനോെളോന്നില്–�പ്പോരോ, നോൾ�തോറും–പിഴിയുന്നു-

ണ്ട,ങ്ങയ്ക്കോയ്ശ്ശുഭ�സോമം മൂന്നുരുസവിതോ�വ;

ഇന്ദ്രനു,മോദിത്യരു,മദിതി, വോനൂഴിയും

തന്നരുൾകീ, ഞങ്ങൾക്കോയ്സ്സിന്ധു, തണ്ണീരും െസൌഖ്യം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. ആളുകൾ–നമ്മുെട ഋത്വിക്കുകൾ. മണിസ്വത്ത്–രത്നോദി.

2. മൂത്യുനോശനം–അമൃതത്വസോധനം. �ശ്രഷ്ഠോംശം–�സോമവും മറ്റും. ക്രത്വർഹ�ദവന്മോർ
=യജ്ഞോർഹരോയ �ദവകൾ. ദത്തഹവ്യെന പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കും–ഹവിസ്സു നല്കിയവെന

ധനോദികൾെകോണ്ടു �ശോഭിപ്പിയ്ക്കും. തലമുറയോയ–വംശവി�ച്ഛദം വരോത്ത. ജീവിത-

െത്തയും പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കും.

3. ദർപ്പോല്ത്തോനുശീരോല്ത്തോൻ–ഐശ്വര്യമദംെകോ�ണ്ടോ െപൌരുഷം െകോ�ണ്ടോ.

അങ്ങ്–ഭവോൻ.

4. വീശ്വഭുവനം=സർവ�ലോകം. അത്–സവിതോവിെ� കർമ്മം.
5. െപോക്കും–ഉന്നതരോക്കും. സഗ്രോമം=ഗ്രോമങ്ങ�ളോടുകൂടിയ. ചരവർഗ്ഗം–മനുഷ്യോദികൾ.
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സൂക്തം 55.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

വസുക്ക�ള,ആരോണ്, നിങ്ങളില് രക്ഷകൻ? ആരോണ്, നിവോരകൻ? �ദ്യോ�വ,

ഭൂ�വ, അദി�ത, വരുണ, മിത്ര, നിങ്ങൾ തീറ്റി�ക്കറുന്ന മനുഷ്യനില്നിന്നുഞങ്ങെള

രക്ഷിച്ചോലും! �ദവന്മോ�ര, യോഗത്തില് നിങ്ങളിലോരോണ്, ധനം നല്കുന്നത്; (1)
യോവചിലർ പുരോതനസ്ഥോനങ്ങൾനല്കുന്നു�വോ; െപ്രൌഢരോയയോവചിലർ ദുഃ-

ഖം �പോക്കി െവളിച്ചമരുളന്നു�വോ; ആ ശോശ്വതരോയ കർത്തോക്കൾഅഭീഷ്ടം തരും.

ആ ദർശനീയർ സത്യകർമ്മോക്കളോയി വിളങ്ങുന്നു! (2)
പ്രോപ്യയോയഅദിതി,സിന്ധു,സ്വസ്തിഎന്നീ �ദവിമോെരഞോൻ,സഖ്യത്തിന്നോ-

യി മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു; ഇരുമഹതിമോർ ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്കണം. അഹിം-

സനീയകളോയഅ�ഹോരോത്രികളും കനിയെട്ട! (3)
അര്യമോവ്, വരുണൻ എന്നിവർ വഴിയരുളെട്ട; അന്നപോലകനോയ അഗ്നിയും

സുഖകരമോയ മോർഗ്ഗം അരുളെട്ട; ഇന്ദ്ര, വി�ഷ്ണോ, നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾ

ഞങ്ങക്ക്ആളുകളും ഉറപ്പുമുള്ളസ്പൃഹണീയമോയ ധനം തരുമോറോകണം! (4)
പർവതനും, മരുത്തുക്കളും, പോലകനോയ ഭഗ�ദവനും രക്ഷി�യ്കണെമന്നുഞോ-

ന�പക്ഷിയ്ക്കുന്നു. വരുണൻ ജനങ്ങളുെട പോപത്തില് നിന്നു ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കെട്ട.

മിത്രനും മിത്രഭോവത്തോല്ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കണം! (5)
ദ്യോവോപൃഥിവികളോകുന്ന �ദവിമോെരയും, അഹിബ്ബുധ്ന്യെനയും കടുത്തിരമ്പുന്ന

നദികെള തുറന്നവെരയും ഞോൻ അഭീഷ്ടലബ്ദിയ്ക്കോയി, ധനത്തിന്നു�വണ്ടി സഞ്ചരി-

യ്ക്കുന്നവർസമുദ്രെത്തെയന്ന�പോെല സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (6)
അദിതി�ദവി �ദവന്മോ�രോെടോന്നിച്ചു ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; പോലകനോയ �ദ-

വൻ വീഴ്ചകൂടോെത പോലിയ്ക്കെട്ട, മിത്രെ�യും വരുണെ�യും അഗ്നിയുെടയും ഉത്തമ-

മോയഅന്നംഞങ്ങൾകുറയ്ക്കുകയില്ല! (7)
അഗ്നി ധനസമൂഹത്തിെ�യും, അഗ്നി വലിയ െസൌഭോഗ്യത്തിെ�യും ഉടമയോ-

ണ�ല്ലോ; അവഞങ്ങൾക്കുതരെട്ട! (8)
ഉഷ�സ്സ, മ�ഘോനി, സൂനൃതവച�ന, വോജിനീവതി, ഭവതിഞങ്ങൾക്കുവരണീ-

യമോയ ധനം വളെര െകോണ്ടുവന്നോലും! (9)
സവിതോവും ഭഗനും വരുണനും മിത്രനും അയ്യുമോവും ഇന്ദ്രനും ഞങ്ങളില് വരു-

മോറുള്ളതു, യോെതോ�ന്നോടുകൂടി�യോ; ആ ധനംഞങ്ങക്ക്! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. നിവോരകൻ–ദുഃഖങ്ങെള തടുക്കുന്നവൻ. തീറ്റി�ക്കറുന്ന–എതിർക്കുന്ന.
2. നല്കുന്നു�വോ–�സ്തോതോക്കൾക്ക്.
3. ഇരുമഹതിമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.
4. വഴി–യജ്ഞോദിമോർഗ്ഗം.

5. പർവതൻ–ഇന്ദ്രസഖനോയ ഒരു �ദവൻ.
6. അഹിബ്ബൂധ്ന്യൻ–ഒരു �ദവൻ. തുറന്നവർ–വൃഷ്ടികർത്തോക്കൾ. ധനത്തിന്നു�വണ്ടി–

ദ്വീപോന്തരങ്ങളില് െചന്നുകച്ചവടംെകോണ്ടു പണംസമ്പോദിപ്പോൻ.



300 ഋ�ഗ്വദം [അ. 3: അ. 8]

7. പോലകനോയ �ദവൻ–ഇന്ദ്രൻ. കുറയ്ക്കുടകയില്ല–അനുഷ്ഠോനംെകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക-

�യ െചയ്യൂ.

9. ഉഷഃപർയ്യോയങ്ങളോണ്, സംബുദ്ധിപദങ്ങൾ.
10. ഞങ്ങൾക്ക്–തര�ട്ട എന്നക്രിയോപദം അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.
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സൂക്തം 56.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സ്; ദ്യോവോപൃഥീവികൾ �ദവത.

വലിയ, �ശ്രഷ്ഠകളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾ ഇവിെട ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ-

െകോണ്ടുമിന്നിത്തിളങ്ങെട്ട: എങ്ങുംപര�പ്പറിയഈമഹതികെള ഉറപ്പിച്ചുെകോണ്ടോ-

ണ�ല്ലോ, പർജ്ജന്യൻ തഴച്ചു പോയുന്നവ�രോെടോന്നിച്ച് ഒലിയിടുന്നത് ! (1)
യഷ്ടവ്യകളോയ, ഹിംസിയ്ക്കുക�യോ �ദ്രോഹിയ്ക്കുക�യോ െചയ്യോത്ത, നനയ്ക്കുന്ന,

സത്യവതികളോയ, �ദവമോതോക്കളോയ, യജ്ഞം നിർവ്വഹിയ്ക്കുന്ന �ദവിമോർ യജനീ-

യരോയ �ദവന്മോെരോന്നിച്ച്, ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങ�ളോടു �ചർന്നുനില്ക്കെട്ട! (2)
ആർ ദ്യോവോപൃഥിവികെള സൃഷ്ടിച്ചു�വോ; പരപ്പും ഉറപ്പും െവടുപ്പുമുള്ളഈഇരു-

�ലോകങ്ങെള ധീരനോയആർത്രോണിെകോണ്ടു നിരോലംബത്തില് വഴി�പോെല നിർ-

ത്തി�യോ; അ�ദ്ദഹംതെന്ന, �ലോകത്തില് ശുഭകർമ്മോവ് ! (3)
ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, പര�പ്പറിയ, വ്യോപ്തകളോയ, യഷ്ടവ്യകളോയ, അന്നം തരോ-

നിച്ഛിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒെത്തോരുമിച്ചു, ഞങ്ങെള �വഗത്തില് പത്നീസഹിതങ്ങളോയ

വലിയ ഗൃഹങ്ങൾെകോണ്ടുസംരക്ഷിയ്ക്കുവിൻ! �തരോളികളോയഞങ്ങൾസ്തുതിച്ചു �സ-

വിയ്ക്കുമോറോകണം! (4)
�ദവിമോ�ര, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവലിയ �സ്തോത്രംഞങ്ങൾഒരുക്കോം: പരിശുദ്ധമോ-

�ര, സ്തുതിപ്പോൻഞങ്ങൾസമീപിയ്ക്കുന്നു. (5)
നിങ്ങൾ സ്വന്തം �ദഹംെകോണ്ടും ബലംെകോണ്ടും പരസ്പരം ശുദ്ധിെപ്പടുത്തി-

െക്കോണ്ടുസം�ശോഭിയ്ക്കുന്നു; എെന്നന്നും യജ്ഞം നിർവഹിയ്ക്കന്നു. (6)
മഹതിക�ള, നിങ്ങൾ സഖോവിന്ന് ഇഷ്ടം സോധിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അന്നം വിതച്ചും നി-

റച്ചും യജ്ഞത്തിനു ചുറ്റും വോണരുളുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. തഴച്ചുപോയുന്നവർ–മരുത്തുക്കൾ. ഒലിയിടുന്നത്–ഇടിമുഴക്കുന്നത്.

2. നനയ്ക്കുന്ന-വർഷജലംെകോണ്ട്.
3. െവടുപ്പ്–ഭംഗി, അഴക്. അ�ദ്ദഹം–പ്രജോപതി.
4. ഗൃഹങ്ങൾെകോണ്ടു–ഗൃഹങ്ങൾതന്ന്.
7. സഖോവ്–�സ്തോതോവ്. വിതച്ചും–പരെക്ക നല്കിയും, നിറച്ചും–ഓജസ്സു വളർത്തിയും.
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സൂക്തം 57.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പം പുരഉഷ്ണിക്കുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സ്; �ക്ഷത്രപത്യോദികൾ

�ദവത.

�ക്ഷത്രപതിെയെക്കോണ്ട്, ഒരു സുഹൃത്തിെനെക്കോെണ്ടന്ന�പോെല, നമ്മൾ

ജയം �നടുമോറോകണം: അ�ദ്ദഹം ഗവോശ്വധനം െകോണ്ടുവരും; അങ്ങെന, നെമ്മ

സുഖെപ്പടുത്തും! (1)
�ക്ഷത്രപ�ത, അങ്ങു, �തൻപകർന്ന െതളിെനയ്യു�പോലിരിയ്ക്കുന്ന മധുരജല-

െത്ത, പയ്യു പോലിെനെയന്ന�പോെല, ഞങ്ങളില് ഒഴുക്കിയോലും; യജ്ഞപതികൾ

ഞങ്ങെളസുഖിതരോക്കെട്ട! (2)
സസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു �തെനോഴുക്കെട്ട; അംഭസ്സും അന്തരിക്ഷവും �തെനോ-

ഴുക്കെട്ട; �ക്ഷത്രപതി ഞങ്ങൾക്കു �തെനോഴുക്കെട്ട. ഞങ്ങൾ �ദ്രോഹിയ്ക്കെപ്പടോെത

അ�ദ്ദഹെത്തഅനുസരിയ്ക്കുമോറോകണം! (3)
ഏറുമൂരികൾ സുഖമോംവണ്ണം, െതളിയ്ക്കുന്നവർ സുഖമോംവണ്ണം, കലപ്പ സുഖമോം-

വണ്ണം ഉഴുതെട്ട; കയറുകൾസുഖമോംവണ്ണം െകട്ടുക; മുടി�ങ്കോല്സുഖമോ�വണ്ണം ഉല-

യ്ക്കുക! (4)
�ഹ ശുന, സീര, നിങ്ങൾ ഈ വോക്കു �കൾക്കുവിൻ: നിങ്ങൾ ആകോശത്തു

സംഭരിച്ചു െവള്ളംകോണ്ട് ഇതു നനയ്ക്കുവിൻ! (5)
സുഭ�ഗ, സീ�ത, ആഭിമുഖ്യംെകോള്ളുക: ഞങ്ങൾക്കു െസൌഭോഗ്യവും ഞങ്ങൾ-

ക്കുസോഫല്യവും തരുന്നതിനു ഭവതിെയഞങ്ങൾ വന്ദിയ്ക്കുന്നു! (6)
സീതെയ ഇന്ദ്രൻനിയന്ത്രിയ്ക്കെട്ട; അവെള പൂഷോവു കീഴില് െവയ്ക്കെട്ട;ആപയ-

സ്വിനി നമുക്കു, വരുന്ന വരുന്നസംവത്സരത്തിെലല്ലോം ചുരത്തെട്ട! (7)
െകോഴുക്കൾ സുഖമോംവണ്ണം നിലമുഴതെട്ട; �മയ്ക്കുന്നപർ മൂരിക�ളോടുകൂടി സു-

ഖമോംവണ്ണം വെന്നത്തെട്ട പർജ്ജന്യൻ സുഖമോംവണ്ണം മധുരജലം തൂകെട്ട; ശുന-

സീരന്മോ�ര, ഞങ്ങെളസുഖിതരോക്കുവിൻ! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
1. �ക്ഷത്രപതി–ഒരു �ദവൻ; കൃഷിസ്ഥലം പോലിയ്ക്കുന്നവൻ.

4. ഏറുമൂരികൾ–നിലമുഴുതുന്ന കോളകൾ. െതളിയ്ക്കുന്നവർ–കർഷകർ. മുടി�ങ്കോല്-

െതളിയ്ക്കുന്ന വടി. ശുനനോണ്,ഈ മന്ത്രത്തിെ� �ദവത.

5. ശുനൻ,സീരൻഎന്നിവർകൃഷി�ദവന്മോര�ത്ര;ശുനൻഇന്ദ്രനും,സീരൻവോയുവുമോകുന്നു.
ഇതു–കൃഷീനിലം. ഈ ഋക്കിെ�യും എട്ടോമെത്തതിെ�യും �ദവത ശുനോസീരരോകു-

ന്നു.

6. സീത–കലപ്പച്ചോല്. ആഭിമുഖ്യംെകോള്ളുക–ഞങ്ങോൾക്കനുകൂലയോവുക.
7. പയസ്വിനി–ഉദകവതി; ക്ഷീരവതി (പയ്യ് ) എന്നും. 6-ം 7-ം ഋക്കുകളുെട �ദവത, സീത-
യോണ്.
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സൂക്തം 58.

വോമ�ദവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി�യോ, സൂര്യ�നോ, ജല�മോ

പ�യ്യോ െന�യ്യോ �ദവത.

സമുദ്രങ്കല്നിന്നു മധുരമോയഅല െപോന്തി: ദീപ്തിെകോണ്ടു മനുഷ്യൻഅമൃതത്വ-

മടയുന്നു. ഘൃതത്തിന്നു രഹസ്യമോയ നോമമുണ്ട് : �ദവന്മോരുെട നോവ്; അമൃതിെ�

ആസ്പദം! (1)
നോം ഘൃതത്തിെ� �പർ പുകഴ്ത്തുക; ഈ യജ്ഞത്തില് നമസ്കോരപൂർവം െവ-

യ്ക്കുകയും െചയ്യുക. �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നതു ബ്രഹ്മോവു �കൾക്കും; നോലുശൃംഗങ്ങളുള്ള

െഗൌരവർണ്ണൻ ഇതു നിർവഹിയ്ക്കും! (2)
നോലു ശൃംഗം, മൂന്നു പോദം, രണ്ടു ശിരസ്സ്, ഏഴു ൈക–ഇങ്ങെനയുള്ള, മൂന്നു

മട്ടില്ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടു ഒരു വൃഷഭൻ ഒലിയിടുന്നു;ആ മഹോനോയ �ദവൻ മനുഷ്യരില്

ഉൾപ്പൂകി. (3)
പണികളോല്ൈപക്കളില്ത്രിധോ മറച്ചുെവയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നഘൃതം �ദവന്മോർക്കു

കിട്ടി: ഒന്ന് ഇന്ദ്രനും, ഒന്നുസൂര്യനും ഉല്പോദിപ്പിച്ചു; ഒന്നു �വനങ്കല്നിന്ന്അന്നത്തി-

ന്നോയി സമ്പോദിയ്ക്കെപ്പട്ടു. (4)
ഈഘൃതധോരകൾഅരുമെപ്പട്ടഅന്തരിക്ഷത്തില്നിന്നു; ശത്രുവിെ� ദൃഷ്ടിയി-

ല്െപ്പടോെത, നൂറുനൂറോയി കീ�ഴ്പോട്ടു വീഴുന്നു. ഇവെയഞോൻ �നോക്കിക്കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു:

സ്വർണ്ണവർണ്ണനോയൈവദ്യുതോഗ്നിയുണ്ട്, ഇവയുെട ഇടയില്. (5)
ഈ ഘൃതധോരകൾ ഹൃദയോന്തവർത്തിർയോയ മനസ്സിനോല് വിശുദ്ധീകരിയ്ക്കു-

െപ്പട്ടു, തുഷ്ടികരങ്ങളോയപുഴകൾ�പോ�ലവീഴുന്നു–എയ്യുന്നവങ്കല്നിന്നുപോയുനമോ-

നുകൾ�പോ�ല െചന്നണയുന്നു! (6)
കോറ്റിെനോത്ത �വഗമുള്ള െപരിയ ഘൃതധോരകൾ സിന്ധുവിങ്കല്നിെന്നന്ന-

�പോെല ചോ�ഞ്ഞടെത്തയ്ക്കു െതരുെതെര വീഴുന്നു; അവ, പോയുന്ന കുതിര�പോെല

പരിധികെള പിളർത്തുെകോണ്ട് അലകൾ പരത്തുന്നു. (7)
മംഗളകോരിണികളോയ ഘൃതധോരകൾ പുഞ്ചിരിയിട്ടുെകോണ്ട്അഗ്നിെയ, മന-

സ്സിണങ്ങിയ മങ്കമോർ�പോെല മുഴുകിയ്ക്കുന്നു; ഉദ്ദീപിച്ച് എങ്ങും െപരുമോറുന്നു. അവെയ

ൈകെക്കോണ്ടു ജോത�വദസ്സു കോമിയ്ക്കുന്നു! (8)
വിവോഹത്തില് മണോളങ്കല് െചല്ലോൻ ആഭരണമണിഞ്ഞ കന്യകമോെരെയ-

ന്ന�പോെലയോണ്, ഞോൻ ഘൃതധോരകെള കോണുന്നത്: �സോമം പിഴിയു�ന്നടത്തു

–യജ്ഞമു�ള്ളടത്തു–െചെന്നത്തുന്നവയോണ�ല്ലോ, ഇവ! (9)
നിങ്ങൾ �ഗോസംഘത്തില്നല്ലസ്തുതിെയത്തിയ്ക്കുവിൻ: ഞങ്ങൾക്കുസ്തൂത്യമോയ

ധനം ൈകവരുത്തുവിൻ; നമ്മുെടഈ യജ്ഞത്തില് �ദവകെള െകോണ്ടുവരുവിൻ.

ഘൃതധോരകൾ മധുരമോയി ഗമിയ്ക്കുന്നു! (10)
സമുദ്രത്തിന്നുള്ളിലും,ഹൃദയത്തിന്നുള്ളിലും,അന്നത്തിലും, ഉദകസംഘത്തിലും,

യുദ്ധത്തിലും വർത്തിയ്ക്കുന്നതോയഅങ്ങയുെട �തജസ്സോണ്, ജഗത്തിെന്നല്ലോംആധോ-

രം; അതില് െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്ന മധുരരസംഞങ്ങൾ ഭുജിയ്ക്കുമോറോകണം! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. സമുദ്രൻ–സൂര്യൻ; ഈ പദത്തിന്നു പല അർത്ഥങ്ങൾ പറയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്, അല–

ജലെമന്നർത്ഥം.

2. നോലു ശൃംഗങ്ങൾ–നോലു �വദങ്ങൾ; ശൃംഗശബ്ദവും അ�നകോർത്ഥമോണ്. െഗൌരവർ-

ണ്ണൻ–ബ്രഹ്മോവ്. ഇതു–യജ്ഞം.

3. യജ്ഞോത്മകയോയ അഗ്നി�യോ സൂര്യ�നോ ആണ്, ഈ മന്ത്രത്തിെ� �ദവത: നോലു

ശൃംഗം–നോലു �വദം. മൂന്നു പോദം–മൂന്നു സവനങ്ങൾ. രണ്ടു ശിരസ്സ്–ബ്രെഹ്മൌദനവും

പ്രവർഗ്ഗ്യവും. ഏഴു ൈക–സപ്തച്ഛന്ദസ്സുകൾ. മൂന്നുമട്ടില്–മന്ത്രം, ബ്രോഹ്മണം, കല്പം

എന്നിവെകോണ്ടു്. വൃഷഭൻ–വർഷകൻ. മനുഷ്യരില്–യജമോനരില്.

4. ത്രീധോ–പോലും തയിരും െവണ്ണയുമോകുന്ന മൂന്നു രൂപത്തില്. ഒന്നു്–ക്ഷീരം. �വനൻ–

അഗ്നി, അെല്ലങ്കില് വോയു. സമ്പോദിയ്ക്കെപ്പട്ട–�ദവകളോല്.

5. ഘൃതം=െനയ്യു്, ജലം. ശത്രു–വൃതൻ.
6. വീഴുന്നു–അഗ്നിയുെട മുകളില്. എയ്യുന്നവങ്കല്നിന്നുപോയുന്ന–�വടെന�പ്പടി�ച്ചോടുന്ന

മോനുകൾ വല്ല െപോന്തയിലും കടന്നുകൂടുന്നതു�പോെല, െചന്നണയുന്നു, അഗ്നിെയ പ്രോ-

പിയ്ക്കുന്നു.

8. മുഴുകിയ്ക്കുന്നു–അത്യോസക്തനോക്കുന്നു.

9. ഘൃതധോരകൾ കന്യകമോർ; അഗ്നി മണോളൻ.
10. ഋത്വിക്കുക�ളോട്; �ഗോശബ്ദത്തിന്നു പെയ്യ�ന്നോ, ജലെമ�ന്നോഅർത്ഥം.

11. അഗ്നി�യോട്;

നോലോംമണ്ഡലം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: മൂന്നോംഅഷ്ടകം
എട്ടോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 5 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 1.

അത്രിവംശ്യരോയബുധനും ഗവിഷ്ഠിരനും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

(കോകളി)

പയ്യിെനെയന്ന�പോെലത്തുമുഷസ്സിെന–

പ്പോർത്തുണർന്നോന,ഗ്നി യജ്ഞച്ചമതയോല്:

നോകത്തിെലയ്ക്കു പടരുന്നു നോളങ്ങൾ,

ശോഖകൾ െപോങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങൾ�പോല�വ. (1)

�ദവയജ്ഞത്തിന്നുണർന്നു, �ഹോതോവഗ്നി

ഭോവം െതളിെഞ്ഞഴു�ന്നറ്റോൻ, പുലരിയില്:

കോണോയ്, വളർന്ന �ദവെ� കത്തുംബലം;

തോ�ന തമസ്സില്നിന്നുന്മുക്തനോയ്, മഹോൻ! (2)

വിശ്വപോശെത്തവിഴുങ്ങി,ജ്ജ്വലിച്ചഗ്നി

രശ്മിപ്രഭയോല് െവളിച്ചമിയറ്റിനോൻ;

ചീർത്തണഞ്ഞ�ഗ്ര പരക്കുമ�ന്നച്ഛുവോം

ൈനദ്ധോര െപോളങ്ങിക്കുടിച്ചോൻ, ജുഹുക്കളോല്! (3)

അഗ്നിെയ �നോക്കി നടക്കുന്നു, സൂര്യെന-

ദ്ദൃക്കു�പോലി,�ദ്ദവകോമർതൻ മോനസം;

വോനൂഴികളുഷ�സ്സോ�ട െപറുമഗ്നി

വോസരോരംഭത്തില് വോയ്ക്കുന്നു, ദീപ്തനോയ് ! (4)

വോസരോരംഭത്തിലുല്പോടിതൻഹിതൻ

ഭോസുര�നോമല്വിറകില് നിക്ഷിപ്തനോയ്;

സപ്തരത്നങ്ങെളടുത്തു ഗൃ�ഹ ഗൃ�ഹ

സംയോജ്യനഗ്നി �ഹോതോവോയ്മരുവിനോൻ! (5)

ആയോജ്യനഗ്നി �ഹോതോവോയ്മരുവിനോൻ,

തോയിൻ സുഗന്ധിയോം വിസ്ഫുടോങ്കസ്ഥ�ല;

സത്യൻ, യുവോവു, ബഹുത്രസ്ഥിതൻ, ജന-

മ�ധ്യ ജ്വലിച്ചോൻ, നിലനിർത്തു�വോൻ, കവി! (6)

�മധോഢ്യനധ്വ�ര സോധകനീയഗ്നി

�ഹോതോവു വോഴ്ത്തെപ്പടുന്നൂ, പ്രണതരോല്;

വോനൂഴികളില്പ്പയസ്സുപരത്തുന്ന

വോജിെയ െനയ്യു �തപ്പിച്ചിടുന്നൂസദോ! (7)

സ്ഥോ�ന ഭജിയ്ക്കെപ്പടുന്നു, �സവ്യൻ ശിവൻ

ദോ�നച്ഛു നമ്മൾക്കതിഥി കവിസ്തുതൻ;

ശക്തിരൂപൻ ശതശൃംഗൻ വൃഷഭന-

ങ്ങ�ഗ്ന, ബലോല് െവല്ല,മന്യെരെയോക്കയും! (8)

അ�ഗ്ന, ഭവോനോർക്കു ഭംഗ്യോ െവളിെപ്പടു,-

മക്ഷണംതോനവനന്യരില് മീെതയോം;
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സ്തൂത്യൻ െവളിച്ചം പരത്തും ശുഭപ്രഭൻ

മർത്ത്യപ്രജകൾെക്കോരിഷ്ടോതിഥി, ഭവോൻ! (9)

ഭൂരിതോരുണ്യനോമ�ഗ്ന, തവോർച്ചനം

ദൂരോല്സമീപോെലോരുക്കുന്നു, മോനുഷർ:

�ത�റണ�മ, നീ പുരുസ്തവൻതൻസ്തവം;

സ്ഫോര,മ�ഗ്ന,ശുഭ,മുത്തമം, നിൻസുഖം! (10)

�കറുകി,ന്ന�ഗ്ന മഖോർഹ�രോെടോെത്തോ,ളി

പോറുന്നസുപ്രോന്തമോം �തരില് നീ ശു�ച:

വോർവോനില് മോർഗ്ഗജ്ഞനോം നീ വരുത്തണം,

�ദവെരയിങ്ങുഹവിസ്സമ�റത്തിനോയ് ! (11)

െചോല്ലീ, കവിയ്ക്കു, �മധ്യന്നു, വൃഷഭന്നു,

നല്ല യൂവോവിന്നുഞങ്ങൾനതിസ്തുതി:

മിന്നും ചരിഷ്ണുെവ വോനത്തു�പോല,ഗ്നി-

തന്നില് െവച്ചോൻ, ഹവി�സ്തോത്രം ഗവിഷ്ഠിരൻ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. പയ്യ്–�ഹോമ�ധനു. എത്തുമുഷസ്സിെന പോർത്ത്–ഉഷസ്സിെ�ആഗമനത്തില്. ഉണർ-

ന്നോൻ–ജ്വലിച്ചോൻ. നോകം=ആകോശം. നോളങ്ങൾ–അഗ്നിയുെട ജ്വോലകൾ.

2. എഴു�ന്നറ്റോൻ–ജ്വലിച്ചുയരുന്നതിെനഎഴു�ന്നല്ക്കലോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.
3. വിശ്വപോശം–�ലോകവ്യോപോരെത്ത പ്രതിബന്ധിയ്ക്കുന്ന ഇരുട്ട്. അ�ഗ്ര=മുകൾവശത്ത്.

അ�ന്നച്ഛുവോം–�ഹോതോവിന്ന്അന്നമുണ്ടോ�കണെമന്നിച്ഛിയ്ക്കുന്ന. െപോങ്ങി–ഉയർന്നുനിന്ന്.

4. മനസ്സ്അഗ്നിെയ�നോക്കി നടക്കുന്നു–അഗ്നിഎ�പ്പോൾ വർദ്ധിയ്ക്കുെമന്ന്ഉല്ക്കണ്ഠെപ്പ-
ടുന്നു; ദൃക്ക്(കണ്ണു്) സൂര്യെന �നോക്കി നടക്കുന്നതു�പോെല. വോസരോരംഭം–പ്രഭോതം.

5. ഓമല്വിറകില്–പ്രിയെപ്പട്ട ചമതകളില്. നിക്ഷിപ്തനോയ്=െവയ്ക്കെപ്പട്ടു. സപ്തരത്ന-
ങ്ങൾ–ഏഴുതരം ജ്വോലകൾ. സംയോജ്യൻ=വഴി�പോെലയജിയ്ക്കുെപ്പ�ടണ്ടുന്നവൻ; യജ-

നീയൻ �ഹോതോവോയി എന്നത് അദ്ഭുതം.

6. തോയിൻ–ഭൂമിയുെട. സുഗന്ധി–െനയ്യിെ�യും മറ്റും െസൌരഭ്യമുള്ളത്. വീസ്ഫുടോങ്കസ്ഥ-

�ല–വിസ്ഫുടമോയ, പ്രത്യക്ഷദൃശ്യമോയ മടിസ്ഥലത്ത്, �വദിയില്. ബഹുത്രസ്ഥിതൻ=

അ�നകസ്ഥോനസ്ഥൻ. നിലനിർത്തു�വോൻ–വിശ്വധോരകൻ.

7. പ്രണതരോല്–ആളുകളോല് വണങ്ങി സ്തുതിയ്ക്കുെപ്പടുന്നു. പയസ്സു=ജലം. വോജീ=

അന്നവോൻ. �തപ്പിച്ചിടുന്നൂ=യജമോനർ.

8. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം: ശതശൃംഗൻ–അസംഖ്യജ്വോലകളുള്ളവൻ. അങ്ങ്=

ഭവോൻ. െവല്ലും–കീഴ്െപടുത്തും.

9. െവളിെപ്പടും=പ്രത്യക്ഷനോകും. മർത്ത്യപ്രജകൾ=മനുഷ്യരോകുന്നപ്രജകൾ.

10. അർച്ചനം–ഹവിസ്സ് എന്നർത്ഥം. ദൂരോല് സമീപോല്=അകലത്തുനിന്നും അരികത്തു-

നിന്നും. പുരുസ്തുവൻ–വളെര സ്തുതിയ്ക്കുന്നവനൻ. സ്തവം നീ �ത�റണ�മ–സ്തുതിയില്

മനസ്സുെവച്ചോലും. സ്ഫോരം=പ്രവൃദ്ധം. നിൻസുഖം–നീഞങ്ങൾതരോൻ തുടങ്ങുന്നസുഖം.



308 ഋ�ഗ്വദം [അ. 3: അ. 8]

11. മഖോർഹർ–�ദവകൾ. സുപ്രോന്തം=നല്പ പ്രോന്തങ്ങ�ളോടു(ചുറ്റുഭോഗങ്ങ�ളോടു)കൂടി-

യത്. �തരില് �കറുക–ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോരോൻ. വോർവോനില് മോർഗ്ഗജ്ഞൻ=

വിശോലോന്തരിക്ഷത്തില് വഴികൾ (�ദവന്മോരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങൾ) അറിയുന്നവൻ. ഇങ്ങു

–ഈയജ്ഞത്തില്.

12. നതിസ്തുതി=നമസ്കോരോന്വിതമോയ സ്തുതി. മിന്നും ചരിഷ്ണു–സൂര്യൻ. ഹവി�സ്തോത്രം=
ഹവി�സ്സോടുകൂടിയ �സ്തോത്രം.
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സൂക്തം 2.

അത്രിപുത്രൻ കുമോരനും ജനപുത്രൻ വൃശനും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പും ശക്വരിയും ഛന്ദ-

സ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

നിഹതനോയ കുമോരെന അമ്മയോയ യുവതി ഒരു ഗുഹയില് െവച്ചുെകോണ്ടിരു-

ന്നു; അച്ഛന്നു െകോടുത്തില്ല. അവെ� പരി�ക്കറ്റ�ദഹം, ശൂന്യത്തില് െവയ്ക്കെപ്പട്ടതി-

നോല്, ആളുകൾ മുമ്പില് കണ്ടില്ല. (1)
‘യുവ�ത, നീ ഒരു െകോലപ്പിണിയോയിത്തീർന്നു െവച്ചുെകോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നഈകു-

മോരൻഏതോണ്?’ ‘മഹിഷിയുെട മകൻ: വളെരസ്സംവത്സരം വളർന്നു, ഗർഭം; അമ്മ

െപറ്റ�പ്പോൾ കുട്ടിെയഞോൻ കണ്ടു.’ (2)
സ്വർണ്ണപ്പല്ലും കത്തുന്ന നിറവുമുള്ളവെന, ആയുധങ്ങളുണ്ടോക്കുന്നവെന, �ക്ഷ-

ത്രത്തിന്നടുക്കല്ഞോൻകെണ്ട�ത്തണ�മ! അവന്നുഞോൻഅതിവിപുലമോയഅമൃ-

തു െകോടുക്കും: ഇന്ദ്രനില്ലോത്തവർ, �സ്തോത്രമില്ലോത്തവർ, എ�ന്നോെടന്തു കോട്ടും? (3)
നിഗൂഢം ചരിയ്ക്കുന്ന നിർഭരപ്രഭെന, ഒരു �ഗോവൃന്ദെത്തെയന്ന �പോെല, ഞോ-

ൻ സ്വയം �ക്ഷത്രത്തില് കെണ്ടത്തി: ആഅറിയെപ്പടോതിരുന്ന കിഴവികൾതെന്ന,

ഇവെ� ജനനത്തോല് െചറുപ്പക്കോരികളോയിച്ചമഞ്ഞു! (4)
ആർ �വർെപടുത്തി, എെ� ആളുകെളയും �ഗോക്കെളയും? ഇടയൻ എതിർ-

ത്തില്ല�ല്ലോ. ഇവിടം പിടിെച്ചടുത്തവർ മുടിഞ്ഞു�പോകെട്ട: എല്ലോമറിയുന്നവൻ മോടു-

കളുെട അടുക്കെലത്തിെക്കോള്ളും! (5)
ഉള്ള പ്രോണികൾെക്കല്ലോം ശരണമോയ രോജോവിെന അരോതികൾ മനുഷ്യർ-

ക്കിടയില് മറച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹെത്തഅത്രിയുെട മന്ത്രങ്ങൾ വിടുവിയ്ക്കെട്ട; നിന്ദി-

യ്ക്കുന്നവർ നിന്ദ്യരോയി�പ്പോകെട്ട! (6)
അ�ഗ്ന, അങ്ങുബദ്ധനോയ ശുന�ശ്ശപെന, അവൻസ്തുതിച്ചതിനോല്, അ�നക-

രൂപമോയ യൂപത്തില്നിന്നു �മോചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോഃ വിദ്വൻ, അപ്രകോരം, ഇവിെട ഇരു-

ന്നു, ഞങ്ങളില്നിന്നു പോശങ്ങൾഅഴിച്ചുകളഞ്ഞോലും! (7)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു �കോപിച്ച് എങ്കല്നിന്ന് അകന്നുവ�ല്ലോ: �ദവന്മോരുെട കർ-

മ്മപോലകൻ ഇന്ദ്രൻ എ�ന്നോടരുളിെച്ചയ്തു. ആ അഭിജ്ഞൻതെന്ന എനിയ്ക്കു�വണ്ടി

അങ്ങെയ സന്ദർശിച്ചുവ�ല്ലോ; അ�ദ്ദഹത്തിെ� അനുശോസനത്തോലോണ്, ഞോൻ

വന്നത്. (8)
അഗ്നിവലിയ �തജസ്സുെകോണ്ടുതു�ലോം വിളങ്ങി, മഹത്ത്വത്തോല്എല്ലോറ്റിെന-

യും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു; ദുരവഗോഹങ്ങളോയഅസുരമോയകെളഅമർത്തുന്നു രക്ഷസ്സു-

കെള നശിപ്പിയ്ക്കോൻ െകോമ്പുകൾഅണയ്ക്കുന്നു! (9)
അഗ്നിയുെട ഇരമ്പുന്ന തീക്ഷ്ണോയുധങ്ങൾ രക്ഷസ്സുകെള െകോല്ലോൻ സ്വർഗ്ഗ-

ത്തില് ആവിർഭവിയ്ക്കെട്ട: ഇമ്പംെകോണ്ടോല് തന്തിരുവടിയുെട അരിശം അവറ്റിെന

ഉടച്ചുെകോള്ളും; ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നഅസുരപ്പടകൾ തടുക്കില്ല! (10)
അ�ഗ്ന, ബഹുസ്വരൂപ, നിന്തിരുവടിയ്ക്കോയിഈ �സ്തോത്രം �മധോവിയും ധീരനു-

മോയഞോൻ, ഒരുനല്ലപണിക്കോരൻ �തെരന്ന�പോെലനിർമ്മിച്ചു. �ദവ, ഇത്അവി-

െടയ്ക്കു രുചിയ്ക്കുെമങ്കില്,ഈപരക്കുന്ന െവള്ളംഞങ്ങൾകീഴടക്കും! (11)
കഴുത്തു തടിച്ച വൃഷഭൻ വളർന്നു, ശത്രുധനം നിർബോധമോയി ൈകക്കലോക്കും:

ഇത് അഗ്നി�യോടു �ദവകൾ പറകയുണ്ടോയി. യോഗം െചയ്യുന്ന, ഹവിസ്സർപ്പിക്കുന്ന

മനുഷ്യന്നു തന്തിരുവടി സുഖം നല്കെട്ട! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. ത്രസദസ്യുരോജോവിെ� പു�രോഹിതനോയ വൃശെനന്ന ഋഷി, നടപ്പനുസരിച്ച്(അന്നു രോ-

ജോക്കന്മോരുെട സോരഥികളും പു�രോഹിതന്മോർതെന്നയോയിരുന്നു.) പള്ളി�ത്തർ െതളി-

ച്ചുെകോണ്ടു�പോകു�മ്പോൾ, പോതയില് കളിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്രോഹ്മണകുമോരൻ �തർച്ചക്രം

�ദഹത്തില്ത്തട്ടുകയോല്മരിച്ചു�പോയി. ഈഅത്യോഹിതം രോജോവിെനതീവ്രദുഃഖത്തി-

ലോഴ്ത്തി. അ�ദ്ദഹം സൂത�നോടോവലോതിെപ്പട്ടു:-‘അങ്ങ്പു�രോഹിതനോയിരി�യ്ക്ക, എനിയ്ക്കു

വധപോപംസംഭവിച്ചുവ�ല്ലോ!’ സമോനദുഃഖനോയ ഋഷി ഉട�നസോമമന്ത്രം െചോല്ലി കുമോ-

രെന ഉജ്ജീവിപ്പിച്ചു. ഈ ഇതിഹോസമോണ്, ഈ സൂക്തത്തില് സൂചിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.

(ഇതിന്നു ചില പ്രകോരോന്തരങ്ങളും കോണുന്നുണ്ട്.) ശുന്യം=നിർജ്ജനസ്ഥലം.

2. വൃശൻ അവ�ളോടു �ചോദിച്ചതും, അവളുെട മറുപടിയുമോണ്, ഈ ഋക്കില്. ഈ രണ്ട്

ഋക്കുകൾക്ക് അഗ്നിപരമോയ വ്യോഖ്യോനവുമുണ്ട്. മഹിഷി=രോജപത്നി; മഹതിയോയ

അരണി എന്നും.

3. വൃശെ� പ്രോർത്ഥന: സ്വർണ്ണപ്പല്ല്–ജ്വോലകൾ. ആയുധങ്ങൾ–തീെപ്പോരികൾ, ഉണ്ടോ-

ക്കുന്നവെന–അഗ്നിെയ. �ക്ഷത്രം–വയല്. അമൃത്–ഹവിസ്സ്. ഇന്ദ്രനില്ലോത്തവർ–

ഇന്ദ്രെന യജിയ്ക്കോത്തവർ.

4. കിഴവികൾ–അടങ്ങിയ ജ്വോലകൾ. അഗ്നി ജ്വലിച്ചോല് ജ്വോലകൾക്കു െകല്പു വരുമ�ല്ലോ.

5. ഇവിടം–ഈ രോജ്യം. എല്ലോമറിയുന്നവൻ–അഗ്നി.

6. രോജോവ്–അഗ്നി.
7. ഇവിെട–�വദിയില്. പോശങ്ങൾ–സംസോരബന്ധങ്ങൾ.

9. െകോമ്പുകൾ–ജ്വോലകൾ. അണയ്ക്കുക–മൂർച്ചകൂട്ടുക.
10. തീക്ഷ്ണോയുധങ്ങൾ–ജ്വോലകൾ. തടുക്കില്ല–തടുക്കോൻ ശക്തരോകില്ല.

11. ഞങ്ങൾകീഴടക്കും–ഞങ്ങൾക്കു �വണ്ട�പ്പോെളോെക്ക കിട്ടും.
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സൂക്തം 3.

അത്രിവംശ്യൻ വസുശ്രുതൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

അ�ഗ്ന, പിറന്നോല് വരുണോനോകുന്നു, നീ;-

യുദ്ഗമിച്ചോല് മിത്രനോം, നീ ബലോത്മജ!

ദിവ്യജനങ്ങെള�പ്പരു�മ നിങ്കലോം;

ഹവ്യ�മകും നരന്നിന്ദ്രനോകുന്നു, നീ! (1)

കന്യകോബന്ധത്തിലർയ്യമോവോണു, നീ

യന്നവൻ, �ഗോപ്യമോം �പർ വഹിയ്ക്കുന്നു നീ;

ദമ്പതിമോർതൻ മനസ്സിണക്കും നിന-

ക്ക,ൻപുറ്റ �തോഴന്നു�പോ�ല തരുന്നു, പോല്! (2)

നിെന്ന നീരോടിച്ചിടുന്നൂ മരുത്തുക്കൾ:

നിന്നുദ്ഭവം രുദ്ര, മോന്യം, മ�നോരമം;

വിഷ്ണുവിൻ ഗുഹ്യമോം കോല് െവച്ചിടത്തു നീ

രക്ഷിപ്പു, നീരിൻ നിഗൂഢനോമങ്ങെള! (3)

�ദവ, സുദൃക്കോം ഭവോെ� വിഭുതിയോല്-

�ദ്ദവർ പീയൂഷമുണ്ണന്നൂ, കൃതജ്ഞരോയ്;

മർത്ത്യർ �സവിപ്പു, �ഹോതോവോകുമഗ്നിെയ

നിത്യം ഫൈലഷിയ്ക്കു�വണ്ടി ഹവിസ്സിനോല്! (4)

ഇല്ല,െങ്ങോഴിെഞ്ഞോരു പൂർവനും, �ഹോതോവു;-

മിെല്ലോ,രു യഷ്ടോവുമ�ഗ്ന, സ്തവോർഹനും;

ആർക്കുന്നവൻ, നീയതിഥി,യവൻ വശ-

ത്തോക്കു�മ, �ദവ, മഖത്തോല് മനുഷ്യെര! (5)

അങ്ങെയയ�ഗ്ന, ഹവിസ്സോലുണർത്തുന്ന

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, ധനങ്ങൾ നിൻപോലനോല്;

നിത്യം മഖത്തിലും �പോരിലും �ശഷിയു,-

മർത്ഥ�മോടോളുക�ളയും ബലോത്മജ! (6)

െചയ്യു,മോെരങ്ങളില്ക്കുറ്റവും പോപവു;-

െമയ്യെട്ട, പോതകമപ്പീഡകങ്ക�ല-

രണ്ടോലുമ�ഗ്ന, വലയ്ക്കുമോെരങ്ങെള-

ക്കണ്ടുവധിയ്ക്ക, നീയമ്മൃഷോവോദിെയ! (7)

�ഹ �ദവ, പൂജിച്ചു�പോന്നൂ, പുരോതനർ

ദൂതനോക്കി ഹവിസ്സോ�ല പുലരിയില്:

ആവസിപ്പിച്ചു മനുഷ്യർ വളർത്തുന്ന

�ദവനോം നീ െചല്ലുമ�ല്ലോ, ധനോസ്പ�ദ! (8)

സ്വോസ്ഥ്യമണയ്ക്ക, വിടുവിയ്ക്ക: തോതെന-

�ന്നോർത്തു �സവിപ്പൂ, ബ�ലോത്ഥ, നിെന്നസ്സുതൻ;

എെന്നങ്ങെള �നോക്കു,മ�ഗ്ന,മനസ്വിനീ?-
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െയന്നയയ്ക്കും, ക്രതുമോർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കു നീ? (9)
തുച്ഛതരോന്നം വഹിപ്പൂ, വണങ്ങു�വോ-

നച്ഛനോമങ്ങയ്ക്കു ഭക്ഷിയ്ക്കുവോൻ വ�സോ;

യഷ്ടൃകോമൻബലസംയുതനോമഗ്നി

പുഷ്ടനോെയോ�ട്ടെറ നല്കുമ�ല്ലോ, ധനം! (10)
അ�ഗ്ന, യു�വോത്തമ, സർവപോപങ്ങൾക്കു-

മപ്പുറത്തോക്കുന്നു, വോഴ്ത്തു�വോെനബ്ഭവോൻ;

�ചോരെരക്കണ്ടുപിടിച്ചൂ; വിവർജ്ജിത-

ന്മോരോയി, നിഹ്നുതചിഹ്നരോം ൈവരികൾ. (11)
നിങ്കെലയ്ക്കു നടക്കുന്നിതി�സ്തോത്ര–മ-

െല്ലങ്കില്ദ്ധനോർത്ഥം കഥിച്ചതു കുറ്റമോയ്:

ഋദ്ധനോമഗ്നി െകോടുക്കില്ല, നമ്മെള

മിഥ്യോപവോദിയ്ക്കുമുന്മഥിതോവിനും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. വരുണൻ–ത�മോവോരകൻ, ഉദ്ഗമിച്ചോല്–ജ്വലിച്ചോല്. മിത്രൻ–ഹിതകോരി, ദിവ്യജ-
നങ്ങൾക്കു (�ദവകൾക്കു) നീതെന്ന ശരണം. അവെര ഹവിസ്സു െകോടുത്തു �പോറ്റുന്നതു,

നീയോണ�ല്ലോ. ഇന്ദ്രൻ=സ്വോമി. വരുണനും മിത്രനും ഇന്ദ്രനും ഭവോൻത�ന്ന!

2. കന്യകോബന്ധം=കന്യകമോ�രോടുള്ള ചോർച്ച. അർയ്യമോവ്–നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നവൻ. �പർ–

ൈവശ്വോനരെനന്ന നോമം. പോല്–ക്ഷീരോദികൾ. അർയ്യമോവ്, ൈവശ്വോനരൻ എന്നി-

വരും നീത�ന്ന. വിവോഹമന്ത്രങ്ങളിെലോന്ന�ത്ര, ഇത്.

3. ഒന്നോംപോദത്തില് അന്തരിക്ഷോഗ്നിയും, മറ്റുപോദങ്ങളില് ൈവദ്യുതോഗ്നിയും പ്രതിപോദി-

യ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. കോല്െവച്ചിടത്ത്-അന്തരിക്ഷത്തില്.

4. പീയൂഷം=അമൃത്, ഹവിസ്സ്. മർത്ത്യർ–ഋത്വിക്കുകൾ. ഫൈലഷി–യജമോനൻ.

6. �നടോവൂ എന്നക്രിയോപദം ഉത്തരോർദ്ധത്തിലുെമടുക്കണം. അർത്ഥം=ധനം.

7. പൂർവോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: പോതകമോകുന്ന ശരം അപ്പീഡകങ്കല്ത്ത�ന്ന എയ്യെട്ട–

അഗ്നിആ �ദ്രോഹിെയത്തെന്നപോപവ്യധിതനോക്കെട്ട. രണ്ടോലും–കുറ്റം െകോണ്ടും പോ-

പംെകോണ്ടും. മൃഷോവോദി=നുണയൻ, െവറു�ത �ദോഷം പറയുന്നവൻ.

8. പൂജിച്ചു�പോന്നൂ–ഭവോെന. ആവസിപ്പിച്ചു=പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ധനോസ്പ�ദ–ധനങ്ങളുെട

(ഹവിസ്സുകളുെട) ഇരിപ്പിടത്തില്, യജ്ഞത്തില്.

9. വിടുവിയ്ക്ക–പോപത്തില്നിന്നു �മോചിപ്പിച്ചോലും. സുതൻ–പുത്രസ്ഥോനീയനോയ യജമോ-

നൻ.

10. തു�ച്ഛതരോന്നം–അനല്പമോയ ഹവിസ്സ്. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: യഷ്ട്യകോമൻ=

യജമോനതല്പരൻ, പുഷ്ടനോയ്–കത്തിപ്പടർന്ന്.

11. �ചോരന്മോെര ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നിഹ്നുതചിഹ്നരോയ (അടയോളം മറച്ച, ഗു�ഢോ-

�ദ്ദശരോയ)ൈവരികൾ വിവർജ്ജിതന്മോരോയി–ൈവരികളില് നിന്നുഞങ്ങൾഒഴിഞ്ഞു-

െവച്ചു.

12. ധനോർത്ഥം കഥിച്ചതു–ധനത്തിനു�വണ്ടി ഞോൻ പറഞ്ഞതു (യോചിച്ചതു) കുറ്റമോ-

യ്–ഒരപരോധമോയി�പ്പോയി: ഋദ്ധൻ–സ്തുതിെകോണ്ടു വളർന്നവൻ. മിഥ്യപവോദി=
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െവറു�ത �ദോഷം പറയുന്നവൻ. ഉന്മഥിതോവ്–ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നവൻ. െകോടുക്കില്ല–

വീട്ടുെകോടുക്കില്ല.
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സൂക്തം 4.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

അ�ഗ്ന, പുരോ�ന, പുരുദ്രവ്യനോഥനോ-

മങ്ങെയ �നോക്കി സ്തുതിപ്പൂ, മഖത്തില്ഞോൻ:

അൈന്നഷികൾഞങ്ങളന്നങ്ങൾ �നടോവു;

നിന്നോലമർത്തോവു, മർത്ത്യപ്പടെയയും! (1)

ഹവ്യവോഹൻ യുവോവച്ഛനോെക,ങ്ങൾക്കു;

ഭവ്യോവ�ലോകനോെക,ങ്ങൾക്കുരുപ്രഭൻ;

നല്ഗ്ഗോർഹപത്യ�മോെടങ്ങൾക്കുനല്ക, െകോ–

റ്റ–�ഗ്ന, തരികന്നെമങ്ങൾക്കുനീ വി�ഭോ! (2)

ധീമോെന, മർത്ത്യപ്ര�ജശെനദ്ദീപ്തെന,

ൈന മുതുകെത്തോലി�പ്പോെന, �ഹോതോവിെന,

പോവകൻ വിശ്വജ്ഞനഗ്നിെയ െവയ്ക്കുവിൻ:

�ദവരില്െവച്ചവന�ല്ലോ, ധൃതധനൻ! (3)

അ�ഗ്ന, െചവിെക്കോൾക, ഭൂെവോെടോപ്പം രസി–

ച്ച,ർക്കോംശു കണ്ടോല്ശ്രമം തുടങ്ങും ഭവോൻ;

വർത്തിയ്ക്കുക,സ്മത്സമിത്തി;-ലവിസ്സൂണി-

െനത്തിയ്ക്ക, ജോത�വദ�സ്സ, നിലിമ്പെര! (4)

അ�ഗ്ന, ഗൃഹത്തിലതിഥിയോെയത്തുകീ,-

യസ്മന്മഖത്തില്ത്തികഞ്ഞ ദോൈനഷി നീ;

ഏ�ല്പോെരെയല്ലോം വധിച്ചോ, രിപുക്കൾതൻ

�കോപ്പുകൾ െകോണ്ടുവന്നോലു,മഭിജ്ഞ, നീ! (5)

െകോെന്നോടുക്കീടുക ദസ്യുെവ,ത്തന്നുട-

ല്ക്കന്നം ചമച്ചുെകോണ്ട�ഗ്ന, ബ�ലോത്ഥ, നീ;

ആദിത്യെരത്തൃപ്തരോക്കുമവിടുന്നു

�നതൃവർയ്യ, യുധി രക്ഷിയ്ക്കുെക,ങ്ങെള! (6)

ഞങ്ങളുക്ഥങ്ങളോല്, ഞങ്ങളവിസ്സിനോ-

ലങ്ങെയ�സ്സവിപ്പു, പോവക, സുപ്രഭ:

വിശ്വകോമ്യം ധനെമത്തിയ്ക്ക, ഞങ്ങൾക്കു–

വിത്തെമല്ലോം ശു�ച, െവയ്ക്ക, നീ ഞങ്ങളില്! (7)

ത്രിസ്ഥോനവോസിൻ, ബലോത്മജ, ഞങ്ങൾത-

ന്നധ്വരഹവ്യം ഭുജിയ്ക്കുക,�ഗ്ന ഭവോൻ:

ഞങ്ങൾ വോ�നോരില്സ്സുകർമ്മോക്കളോകണം;

ഞങ്ങെളപ്പോലിയ്ക്ക, മുന്നില�മടയില്! (8)

ഞങ്ങെളദ്ദുഷ്പോപെമല്ലോം കട�ത്തണ,-

മങ്ങുെന്നോ,രു പുഴ �തോണിയോല്�പ്പോല�വ:

അത്രിയോല്�പ്പോ�ല പുകഴ്ത്തെപ്പടും ഭവോ-
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ന�ഗ്ന, മനം െവയ്ക്ക, ഞങ്ങെളക്കോക്കുവോൻ! (9)

ഹൃത്തോല്സ്മരിച്ചു പുകഴ്ത്തി വിളിയ്ക്കുന്നു,

മർത്ത്യനോമീ ഞോനമർത്ത്യനോമങ്ങെയ:

ജോത�വദ�സ്സ, യശ�സ്സകുെക,ങ്ങൾക്കു;

സോധിയ്ക്ക, ഞോൻൈസ്ഥര്യമ�ഗ്ന, പ്രജകളോല്! (10)

യോെതോരുസല്ക്കർമ്മശീലന്നുലകിെന-

ജ്ജോത�വദ��, സുഖദമോക്കും, ഭവോൻ;

പുത്രവിരോശ്വ�ഗോവൃന്ദസ�മതമോം

സ്വത്തവന്ന�ഗ്ന, കിടയ്ക്കു,െമെന്നയ്ക്കുമോയ് ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. നിന്നോല്–അങ്ങയുെട കനിവിനോല്. മർത്ത്യപ്പട–ശത്രുക്കളോയ മനുഷ്യരുെട ൈസ-

ന്യം.

2. പൂർവോർദ്ധം പ�രോക്ഷവചനം: ഭവ്യോവ�ലോകൻ=ശുഭദർശനൻ. െകോറ്റും (ഭക്ഷണവും)
നല്ല ഗോർഹപത്യവും ഞങ്ങൾക്കു നല്ക. നോലോംപോദം ആവർത്തനമോണ്. വി�ഭോ=

വ്യോപ്തനോയു�ള്ളോ�വ.

3. ൈന–�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടു ഘൃതം. െവയ്ക്കുവിൻ–�ഹ ഋത്വിക്കുക�ള, �വദിയില് പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കു-

വിൻ. ധൃതധനൻ–നമുക്കുതരോൻ ധനെമടുത്തവൻ.

4. െചവിെക്കോൾക–ഞങ്ങളുെട സ്തൂതി ശ്രവിച്ചോലും. ഭൂവ്–�വദി. ശു കണ്ടോല്

–സൂര്യനുദിച്ചോല�പ്പോൾ. ശ്രമം–യജ്ഞോനുഷ്ഠോനയത്നം. അസ്മത്സമിത്തീല്–

ഞങ്ങളുെട ചമതകളില് വർത്തിയ്ക്കുക, ഇരുന്നോലും.

5. ഏ�ല്പോെര=എതിർക്കുന്നവെര. �കോപ്പുകൾ–മുതലുകൾ. െകോണ്ടുവന്നോലും–

ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

6. ആദിത്യയെരത്തൃപ്തരോക്കും–ഹവിസ്സു െകോണ്ടുെകോടുത്തു �ദവകെള ഊട്ടുന്ന, യുധി=

യുദ്ധത്തില്.

7. ശു�ച=അ�ഗ്ന.
8. ത്രിസ്ഥോനവോസിൻ–സ്വർഗ്ഗോന്തരിക്ഷഭൂമികളോകുന്ന മൂന്നിടങ്ങളില് വസിയ്ക്കുന്നവ�ന.

വോ�നോരില്സ്സുകർമ്മോക്കളോകണം–�ദവകർമ്മം വഴി�പോെല െചയ്യുമോറോകണം. മു-

ന്നില�മടയില് പോലിയ്ക്ക–മൂന്നു നിലമോളികയില്സു�ഖന വസിപ്പിച്ചോലും!

9. �തോണിെകോണ്ടുപുഴകടത്തുന്നതു�പോെല,അങ്ങുന്നുഞങ്ങെള െകടുപോപത്തിെ�െയ-

ല്ലോം മറുകരയിലണയ്ക്കണം. അത്രിയോല്�പ്പോെല–ഞങ്ങളോല്.

10. ഞോൻ പ്രജകളോല് (സന്തതികെളെക്കോണ്ടു) ൈസ്ഥര്യം (കലസ്ഥിരത, വംശവി�ച്ഛദം

വരോയ്ക്കു) സോധിയ്ക്ക–�നടുമോറോകെട്ട.
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സൂക്തം 5.

വസുശ്രുതൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; സമിദ്ധോദികൾ �ദവത.

വരിഷ്ഠ�ത�ജോമയനും വഴി�പോെല സമിദ്ധനും

ജോത�വദസ്സുമോമഗ്നി�യ്ക്കറ്റം �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ, ഘൃതം! (1)

നടത്തുന്നൂ, ക്രതുവിതു നരോശംസനഹിംസിതൻ:

മധു തൃക്കയ്യിലുട�യോന�ല്ലോ, �മധോവിയോമവൻ. (2)

രക്ഷയ്ക്കീ,ഡിതനോമ�ഗ്ന, സുഖ�ത്തർകളിലൂെട നീ

െകോണ്ടുവന്നോലു,മിവിെടപ്പൂജ്യനോം പ്രിയനിന്ദ്രെന! (3)

�രോമത്തുകില്പ്പതുെപ്പോത്ത ദർഭ�മ, വോയ്ക്കു, ശുഭ്ര, നീ:

�നോക്കി സ്തുതിപ്പൂ, �സ്തോതോക്ക;-െളത്തിയ്ക്ക, ധനെമങ്ങളില്! (4)

ദ്വോര�ദവിക�ള, വിട്ടുനില്പിൻ, �ന�ര കടക്കുവോൻ;

നിറയ്ക്കുവിൻ, ഞങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്കു യജമോനെന! (5)

പുണ്യഗോത്രികൾ, തണ്ണീരിൻ തോയ്ക്കള,ന്നം വളർപ്പവർ-

സ്തുതിയ്ക്ക, രോവും പകലുമോമീ മഹതിമോെര നോം! (6)

ഇരു�ഹോതോക്ക�ള, വോനില്ച്ചരിയ്ക്കും �ദവപുത്ര�ര,

വരുവിൻ നുതരോം നിങ്ങൾ നരരോം ഞങ്ങൾതൻ മ�ഖ! (7)

ഭൂവ,സ്സരസ്വതി, മഹിെയന്ന �ദവികൾ മൂവരും

ദയോപൂർവമിരിയ്ക്ക�ട്ട, ദർഭയില്സ്സുഖദോത്രിമോർ! (8)

വന്നോലു,മിങ്ങു പുഷ്ടിയ്ക്കോയ്ത്ത്വഷ്ടോ�വ, സുഖദൻ ഭവോൻ:

സ്വയം യജ്ഞത്തില് യജ്ഞത്തില് വിഭു നീ കോക്കുെക,ങ്ങെള! (9)

എങ്ങു �ദവകൾതൻ ഗുഹ്യനോമങ്ങളറിയുന്നു നീ;

അെങ്ങത്തിയ്ക്കുക�വണം, നീ ഹവിസ്സുകൾ വനസ്പ�ത! (10)

സ്വോഹോ, ഹവിസ്സിതഗ്നിയ്ക്കും സ്വോഹോ, വരുണനിന്ദ്രനും;

സ്വോഹോ, മരുദ്ഗണത്തിന്നും; സ്വോഹോ, �ദവഗണത്തിനും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: സമിദ്ധൻ–ഒരഗ്നിയുെട �പർ; വർദ്ധിപ്പിയ്ക്ക (ജ്വലിപ്പിയ്ക്കു)െപ്പട്ടവൻ.
2. നരോശംസൻ–ഒരഗ്നിയുെട �പർ. മധു–മധുര�സോമം.
3. ഈഡിതൻ–ഒരഗ്നിയുെട �പർ. സുഖ�ത്തർകൾ=സുഖകരങ്ങളോയ രഥങ്ങൾ.

4. �രോമത്തുകില്പ്പതുെപ്പോത്ത–�രോമക്കമ്പിളിയുെട മോർദ്ദവമുള്ള.

5. വിട്ടുനില്പിൻ–സ്വയം തുറക്കുവിൻ. നിറയ്ക്കുവിൻ–അഭിമതഫലങ്ങൾെകോണ്ട്.
6. രോവും പകലുമോയഈ (ഇപ്രകോരമുള്ള) മഹതിമോെരഅ�ഹോരോത്രിഷെള) നോം സ്തുതി-

യ്ക്കുക.

7. �ദവപുത്രർ–അഗ്നിസൂർ�യ്യോല്പന്നർ. മ�ഖ=യോഗത്തില്.
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8. മഹി–ഭോരതി.
9. പൂഷ്ടിയ്ക്കോയ്–പുഷ്ടിവരുത്തോൻ.

10. വനസ്പ�ത–യൂപ�മ.
11. സ്വോഹോ–സ്വോഹോ എന്നുച്ചരിച്ച്അർപ്പിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 6.

വസുശ്രുതൻ ഋഷി; പംക്തി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

വസു യോവെനോരുത്ത�നോ; ൈപക്കൾ യോവെനോരുത്തനോകുന്ന ഗൃഹത്തി-

ല്, ശീഘ്രഗോമികളോയ അശ്വങ്ങൾ യോവെനോരുത്തനോകുന്ന ഗൃഹത്തില്, നിത്യം

ഹവിെസ്സോരുക്കുന്നവർ യോവെനോരുത്തനോകുന്ന ഗൃഹത്തില് അണയുന്നു�വോ; ആ

അഗ്നിെയഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി �സ്തോതോക്കൾക്ക്അന്നംെകോണ്ടുവന്നോ-

ലും! (1)
ആർ വസുെവന്നു സ്തതിയ്കകെപ്പടുന്നു�വോ; ആെര ൈപക്കളും കുതി�ച്ചോടുന്ന

കുതിരകളും, സുജോതരോയ സൂരികളും വഴി�പോെല പ്രോപിയ്ക്കുന്നു�വോ; അവന�ത്ര,

അഗ്നി. നിന്തിരുവടി �സ്തോതോക്കൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (2)
വിശ്വദർശിയോയ അഗ്നി മനുഷ്യന്ന് അന്നം കല്പിച്ചുെകോടുക്കും; ആ അഗ്നി പ്ര-

സോദിച്ചോല്, ധനോർത്ഥിയ്ക്കു പോ�ട പരന്ന വരണീയം കിട്ടിയ്ക്കും. നിന്തിരുവടി �സ്തോ-

തോക്കൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (3)
അ�ഗ്ന, �ദവ, നിറമിയന്ന നിർജ്ജരനോയ നിന്തിരുവടിെയ ഞങ്ങൾ ജ്വലിപ്പി-

യ്ക്കുന്നു: നിന്തിരുവടിയുെടആസ്തുത്യമോയ തിളക്കം വിണ്ണില് വിളങ്ങുമ�ല്ലോ. നിന്തിരു-

വടി �സ്തോതോക്കൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (4)
�തജസ്സിെ� ഉടമയോയ അ�ഗ്ന, പരിശുദ്ധനോയ അങ്ങയ്ക്കു മന്ത്രപൂർവ്വം ഹവി-

സ്സു �ഹോമിയ്ക്കുന്നു. നല്ല െപോന്നുള്ളവ�ന, ദർശനീയ, പ്രജോപോലക, ഹവ്യയവോഹ,

നിന്തിരുവടി �സ്തോതോക്കോൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (5)
ആഅഗ്നികൾഅഗ്നികളില്എല്ലോദ്ധനവും തു�ലോം �പോഷിപ്പിക്കുന്നു: അവർ

പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്നു; അവർ വ്യോപിയ്ക്കുന്നു; അവർ ഇടവിടോെത അന്നമിച്ഛിയ്ക്കുന്നു. നിന്തി-

രുവടി �സ്തോതോക്കൾക്ക്അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (6)
എവ പറന്നുെകോണ്ടു, കുളമ്പുള്ള ൈപക്കൂട്ടെത്ത ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു�വോ: അങ്ങയുെട

ആ ജ്വോലകൾ, കുതിരകൾ �പോെല തഴയ്ക്കുന്നു. അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടി �സ്തോതോക്കൾ-

ക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (7)
അ�ഗ്ന, �സ്തോതോക്കളോയ ഞങ്ങൾക്കു നല്ല പോർപ്പിട�ത്തോടുകൂടിയ പുത്തന-

ന്നം കല്പിച്ചു തന്നോലും: ഞങ്ങൾ ഗൃഹത്തില് ഗൃഹത്തില് പൂജിച്ചു, നിന്തിരുവടിയോ-

കുന്ന ദൂതെന കിട്ടിയവരോകണം. നിന്തിരുവടി �സ്തോതോക്കൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവ-

ന്നോലും! (8)
നല്ല െപോന്നുള്ളവ�ന അവിടുന്നു രണ്ടു ൈനച്ചട്ടുകം തിരുവോയിലണയ്ക്കുന്നു.

ഞങ്ങെള യോഗങ്ങളില് പൂർണ്ണരോക്കുക. ബലത്തിെ� അധിപ�ത, നിന്തിരുവടി

�സ്തോതോക്കൾക്ക്അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (9)
ഇങ്ങെന അഗ്നിെയ സ്തുതിെകോണ്ടും ഹവിസ്സുെകോണ്ടും ഇടവിടോെത പ്രോപിയ്ക്കു-

ന്നുഃ അവിടുന്നു ഞങ്ങളില് നല്ല വീര്യെത്തയും ശീഘ്രോശ്വങ്ങെളയും നി�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നു.

നിന്തിരുവടി �സ്തോതോക്കൾക്ക് അന്നം െകോണ്ടുവന്നോലും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. അഗ്നി, ഗൃഹം�പോെലആശ്രയഭൂതനോണ്. ഒടുവിെല വോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

3. വരണീയം–ധനെമന്നർത്ഥം.
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6. ആഅഗ്നികൾ–െലൌകികോഗ്നികൾ. അഗ്നികളില്–ൈവദികോഗ്നികളില്.

7. ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു–�ഹോമത്തിന്ന്.

8. കിട്ടിയവരോകണം–നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു ദൂതനോയി വർത്തിയ്ക്കുമോറോകണം.

10. പ്രോപിയ്ക്കുന്നു–അത്രി�ഗോത്രക്കോർ.
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സൂക്തം 7.

അത്രിവംശ്യൻ ഇഷൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘തോ-

മരക്കണ്ണുൻ’ �പോ�ല)

മിത്ര�ര, നിങ്ങൾ നന്നോക്കിെവപ്പി,-

നുത്തമോന്നവും �സ്തോത്രവും,

മർത്ത്യക്കോയ്ത്തു�ലോം വർദ്ധിയ്ക്കും ബല-

പുത്രനോം െകല്പനഗ്നിയ്ക്കോയ്. (1)

ആെര പ്രോപിപ്പോ,നർഹരോം നര-

രോളിപ്പൂ, തുഷ്ട്യോ ശോലയില്;

ആെര പ്രോണികളുല്പ്പോദിപ്പിച്ചു-

�പോരുന്നുമുെണ്ട;–ങ്ങോ,യഗ്നി? (2)

ദ്രവ്യം നമ്മൾക്കുകിട്ടു�മ്പോൾ, നര-

ഹവ്യം ഭുജിയ്ക്കമ�ദ്ദഹം

ശ്ലോഘ്യമോമന്നത്തിെ� െകല്പിനോല്

ൈക്കെക്കോള്ളും യജ്ഞരശ്മിെയ! (3)

ഒട്ടുംക്ഷീണിയോതിന്ധനങ്ങെള-

ച്ചുെട്ടരിയ്ക്കു�മ്പോെളമ്പോടും,

പോവകനവൻ കോണിയ്ക്കും, െകോടി

രോവിലും ദൂരസ്ഥന്നു�മ! (4)

അർച്ചകജനമ�ദ്ദഹത്തിെ�-

യർച്ചിസ്സില്ത്തൂകി �ഹോമി�യ്ക്ക,

�കറുന്നൂ, മുതുകെത്തോലിെനെയ്യോ,-

രോ�രോമല്ൈപ്പതല്�പോല�വ! (5)

�തറുന്നൂനരനി,പ്പൂരുകോമ്യൻ

പോരിെന പ്രവർത്തിപ്പിപ്പോൻ

അന്നെത്തസ്വോദുവോക്കി,�ഗ്ഗഹത്തി-

ലന്നോർത്ഥം വോ�ഴ്വോനോെണന്നോയ്. (6)

പല്ലു തിളങ്ങി മീശ മഞ്ഞച്ചു

നില്ലോത്ത െകല്പുള്ളോ മഹോൻ

�മദുരമരു തിെന്നോടുക്കുന്നു,

�മയുന്ന മോടു�പോല�വ! (7)

അത്രി�പോലോരില്െച്ചല്ലുന്നൂശുദ്ധ,-

നജ്ജഗദുപകോരകൻ,

സുപ്രജയമ്മ െപറ്റവൻ, പർശു-

കല്പനിങ്ങന്നമുണ്ണുന്നു. (8)

െനയ്യുണ്ണുമ�ഗ്ന, പോരിെന്നോരൂന്നോം

നിയ്യിതില്സ്സുഖി�പ്പോെനങ്കില്,
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ഇമ്മനുഷ്യരില് െവയ്ക്ക, കീർത്തിയും

നിന്മനക്കോമ്പുമന്നവും! (9)

ഇത്ഥമ�ക്ഷോഭ്യ�സ്തോത്രനോ�ത്രയൻ

ത്വദ്ദത്തപശുയുക്തനോയ്

മർദ്ദിയ്ക്കും, ലുബ്ധദസ്യുവർഗ്ഗെത്ത–

മർദ്ദിയ്ക്കുമ�ഗ്ന, മോറ്റെര! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നു: വർദ്ധിയ്ക്കും–കത്തിപ്പടരുന്ന.

2. ശോല=യജ്ഞഗൃഹം. ഉല്പോദിപ്പിയ്ക്കുക–അരണികളില്നിന്ന്. ആ അഗ്നി എവിെട-

യോണ്?

3. ദ്രവ്യം–യോഗം കഴിപ്പോൻ വക. അ�ദ്ദഹം–അഗ്നി. യജ്ഞരശ്മി=യജ്ഞത്തിെ� കടി-

ഞോണ്, �സ്തോത്രം.

4. ഇന്ധനങ്ങൾ=വിറകുകൾ. െകോടി–ജ്വോല. രോവിലും=രോത്രിയില്�പ്പോലും.

5. അർച്ചകജനം–അധ്വർയ്യുക്കൾ. അർച്ചിസ്സ്=ജ്വോല. ഒരോ�രോമല്ൈപ്പതല് അച്ഛെ�
മുതുകെത്തന്ന�പോെല,അധ്വർയ്യുക്കളോല്�ഹോമിയ്ക്കുെപ്പട്ടഒലിെനയ്യ് (ഘൃതധോര)അ�ദ്ദ-

ഹത്തിെ� മുതുകത്തു �കറുന്നു, ഉപരിഭോഗത്തു വീഴുന്നു.

6. ഇപ്പുരുകോമ്യൻ–അഗ്നി. വോ�ഴ്വോനോെണന്നോയ് നരൻ (യജമോനൻ) �തറുന്നൂ–

അറിയുന്നു.

7. പല്ല്–ജ്വോല. മീശ-സ്ഫുലിംഗം. നില്ലോത്ത–നിർത്തെപ്പട്ടോല് നില്ക്കോത്ത. �മദുരമരു=

തടിച്ച (കുറ്റിക്കോടും മറ്റുംതഴച്ച) മരു, നിർജ്ജലപ്ര�ദശം. തിെന്നോടുക്കുന്നു–ചുെട്ടരിയ്ക്കുന്നു

എന്നർത്ഥം.

8. ശുദ്ധൻ (യജമോനൻ)അത്രി�പോെലആരില് െചല്ലന്നു–ഹവിസ്സർപ്പിപ്പോൻആെരപ്രോ-
പിയ്ക്കുന്നു. അജ്ജഗദുപകോരകൻ–�ലോ�കോപകോരിയോയ അഗ്നി. അമ്മ–അരണി.

പർശുകല്പൻ–പർശു(പരശു, മഴു)�പോെല മരെത്തയും മറ്റും �ഛദിയ്ക്കുന്നവൻ, ചുെട്ടരിയ്ക്കു-

ന്നവൻ.

9. ഇതില്–സ്തുതിയില്. ഇമ്മനുഷ്യരില്–സ്തുതിയ്ക്കുന്നആ�ത്രയരില്.

10. ആ�ത്രയൻ–ഇഷൻ,ഞോൻ. ത്വദ്ദത്തപശുയുക്തനോയ്=അങ്ങയോല്നല്കെപ്പട്ട മോടുക-

�ളോടുകൂടിയവനോയിട്ട്.
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സൂക്തം 8.

ഇഷൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (�കക)

ശക്തികർത്തോവോമ�ഗ്ന, രക്ഷയ്ക്കോയ്ജ്ജ്വലിപ്പിച്ചോ-

ര,ധ്വൈരഷികൾ പൂർവർ പൂർവനോം നിെന്നെച്ച�മ്മ,

വളെരെപ്പോന്നും �ചറുമു�ള്ളോെന, മഖോർഹെന

വരണീയെന,ഗ്ഗൃഹനോഥെന,ദ്ദോ�നോല്ക്കെന. (1)

പ്രജകൾ ഗൃഹപതിയോക്കിെവച്ചിതു, ബൃഹ-

ദ്ധ്വജനോയതിഥിയോയ്പ്പൂർവനോകിയ നിെന്ന,

പുരുരൂപെന,�ശ്ശോചി�ഷ്കശെന,സ്സുരക്ഷെന.

ത്തരുവ്യോപിെയ,ദ്ധോപ്രദെന,സ്സുെസൌഖ്യെന. (2)

സ്തുതിപ്പൂ, നരര�ഗ്ന, സുഭഗ, വി�വകിയോ-

യതിരത്നദനോയി �ഹോത്ര�വത്തോവോം നിെന്ന,

വിശ്വദൃശ്യെന,ഗ്ഗുഹോസ്ഥിതെന,സ്സുയജ്ഞെന,

വിസ്തൃതപ്രണോദെന,ത്തുെനയ്യിലിരി�പ്പോെന. (3)

ഉലകിന്നൂന്നോം നിങ്കല�ഗ്ന, വന്നണയോവൂ,

പലമോതിരി പോടിപ്പുകഴ്ത്തിപ്പണിെഞ്ഞങ്ങൾ;

ഞങ്ങെളൈക്കെക്കോണ്ടോലും, മർത്ത്യകീർത്തിയോല്ക്കത്തി-

െപ്പോങ്ങി നല്ജ്ജ്വോലച്ചോർത്തോർന്നംഗി�രോ�ദവൻ ഭവോൻ! (4)

നരന്നു നരന്നന്നം കല്പിച്ചുസൂക്ഷിച്ചിട്ടു-

െണ്ടോ,രു കോരണപൻ�പോല,�നകോത്മോവോം ഭവോൻ:

ശക്തിയോല്ബഹ്വന്നങ്ങൾക്കീശൻ, നീ ബഹുസ്തുത;

ദുർദ്ധർഷമ�ല്ലോ, കത്തും നിെ�യ�ത്തജസ്സ�ഗ്ന! (5)

ഹവ്യവോഹനനോയ ദൂതനോക്കിനോര�ഗ്ന,

ദിവ്യന്മോെരരിഞ്ഞോളുമങ്ങെയ യുവതമ;

ബുദ്ധി�ചോദനോല് മിന്നും കണ്ണുമോക്കിനോര�ല്ലോ,

വിദ്രുതപ്രസരെന, ഹുതെന,ഗ്ഘ്യ�തോത്ഥെന! (6)

പണ്ടു�ള്ളോർ ജ്വലിപ്പിച്ചു�പോന്നു, നല്ച്ചമതകൾ-

െകോണ്ട�ഗ്ന, ഘൃതം �ഹോമിച്ചങ്ങെയസ്സുഖോപ്തിയ്ക്കോയ്;

വളർന്നബ്ഭവോൻ �പർ�ത്തോഷധിയോല് നനയ്ക്കുെപ്പ-

ട്ടി,ളതന്നന്നങ്ങളില്െത്തളിഞ്ഞു മരുവുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. ശക്തികർത്തോവ്=ബലമുളവോക്കുന്നവൻ. അധ്വൈരഷികൾ=യജ്ഞകോമർ.

2. പ്രജകൾ–യജമോനർ. ഗൃഹപതി–ഗോർഹപത്യൻ. ബൃഹദ്ധ്വജൻ=വലിയ െകോടിമരം
(പുക) ഉള്ളവൻ. തരുവ്യോപി=ദോവോഗ്നിയോയി വൃക്ഷങ്ങളില് വ്യോപിയ്ക്കുന്നവൻ.
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3. അതിരത്നദൻ=ഏറ്റവും രത്നപ്രദൻ. �ഹോത്ര�വത്തോവ്=�ഹോതൃകർമ്മജ്ഞൻ. ഗുഹോ-

സ്ഥിതൻ=ഗുഹയില് (അരണിയ്ക്കുള്ളില്) സ്ഥിതൻ. വിസ്തൃതപ്രണോദൻ=ഒച്ച തഴച്ച-

വൻ.

4. മർത്ത്യകീർത്തി–യജമോനെ� യശസ്സ്. അംഗി�രോ�ദവൻ-അംഗി�രോ�ഗോത്രനോയ �ദ-

വൻ.

5. കോരണവൻ തറവോട്ടിെല ഓ�രോആൾക്കുംആഹോരം കരുതിെവയ്ക്കുമ�ല്ലോ.
6. ദിവ്യന്മോർ–�ദവകൾ. ബുദ്ധി�ചോദനോല്മിന്നും–ബുദ്ധിയോല്�പ്രരിപ്പിയ്ക്കുെപ്പടു�മ്പോളോ-
ണ�ല്ലോ, കണ്ണു പ്രകോശിയ്ക്കുക, കണ്ടറിയുക. വിദ്രുതപ്രസരൻ=�വ�ഗന പടരുന്നവൻ.

ഹുതൻ=�ഹോമിയ്ക്കുെപ്പട്ടവൻ. ഘൃ�തോത്ഥൻ–ൈനെകോണ്ടു ജ്വലിയ്ക്കുന്നവൻ. ദ്വിതീയോ-

ന്തപടങ്ങെളല്ലോം അങ്ങെയഎന്നതിെ� വി�ശഷണങ്ങൾ. അങ്ങ്�ദവകളുെട ദൂതനു-

മോണ്, കണ്ണുമോണ്.

7. അന്നങ്ങൾ–ചരുപു�രോഡോശോദികൾ.

എട്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.

മൂന്നോമഷ്ടകം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: നോലോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 5 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 9.

അത്രിവംശ്യൻ ഗയൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, മനുഷ്യർ ഹവിെസ്സോരുക്കി �ദവനോയ ഭവോെന സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു;

ഞോനും ജോത�വദസ്സോയ ഭവോെന പുകഴ്ത്തുന്നു. ഹവ്യങ്ങൾ ഇടവിടോെത വഹിയ്ക്കുന്ന-

വനോണ�ല്ലോ, ആ ഭവോൻ. (1)
ആരില് യജ്ഞങ്ങളും, ആരില് യശസ്കരങ്ങളോയ അന്നങ്ങളും ഒപ്പം െചല്ലുന്നു-

�വോ;ആഅഗ്നി, ദർഭ മുറിച്ചു, ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്നഫലോന്വിതന്നു �ഹോതോവോയിബ്ഭവി-

യ്ക്കുന്നു! (2)
മനുഷ്യപ്രജകെളപുലർത്തോൻഈസുയജ്ഞനോയഅഗ്നിെയ രണ്ടരണികൾ

ഒരു പുതുകുഞ്ഞിെനെയന്ന�പോെല ഉല്പ്പോദിപ്പിച്ചു! (3)
അ�ഗ്ന, ഭവോൻ, ഒരശിക്ഷിതക്കുതിരക്കുട്ടി�പോെല, പണിെപ്പട്ടു പിടിയ്കുെപ്പ�ട-

ണ്ടവനോകുന്നു; ഭവോൻ വളെര വനങ്ങെള, പുല്ലില് വിടെപ്പട്ടു മോടു �പോെല തിെന്നോ-

ടുക്കും! (4)
ഈ ധൂമവോെ� ജ്വോലകൾ നന്നോയി പടരുന്നു: ഇവൻ മൂന്നിനുംമീ�ത വോന-

ത്ത്, ഒരുലക്കോരൻ�പോെല വീർപ്പിയ്ക്കുന്നു; ഉലക്കോരങ്കെലന്ന�പോെല മൂർച്ചെപ്പടുത്തു-

ന്നു! (5)
അ�ഗ്ന, ഞോൻ സഖോവോയ ഭവോെ� രക്ഷെകോണ്ടും (ഭവോെനക്കുറിച്ചുള്ള) സ്തു-

തിെകോണ്ടും മനുഷ്യരുെട �ദ്രോഹങ്ങെള വി�ദ്വഷികെളെയന്ന�പോെല കടക്കുമോറോ-

കണം! (6)
അ�ഗ്ന,ബലവോ�ന, �നതോവോയ ഭവോൻഞങ്ങൾക്ക്ആധനം െകോണ്ടുവന്നോ-

ലും! അവിടുന്നു തള്ളിനീക്കെട്ട; �പോറ്റെട്ട; അന്നം തന്നരുളെട്ട; യുദ്ധങ്ങളില് നെമ്മ

സമൃദ്ധരോക്കെട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
2. ഫലോന്വിതൻ=സ്വർഗ്ഗസോധനഫലങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ, യജമോനൻ.
4. അശിക്ഷിതമോയ (െമരുക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലോത്ത) കുതിരക്കുട്ടിെയ പിടിയ്ക്കുക എളുപ്പമല്ല�ല്ലോ.

പുല്ലില്–പുല്പറമ്പില്.

5. മൂന്നു്–പൃഥിവ്യന്തരീക്ഷ�ദ്യോവുകൾ. ഒരുലക്കോരൻ ഉലെയ വീർപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോെല,

അഗ്നി സ്വ�ദഹെത്ത വീർപ്പിയ്ക്കുന്നു. മൂർച്ചെപ്പടുത്തുന്നു–ഉലക്കോരൻ ഉലെകോണ്ടൂതി-

യോല്അഗ്നിയ്ക്കു തീക്ഷ്ണത�യറുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല.

7. അവിടുന്ന് എന്നതുമുതല് പ�രോക്ഷവചനം: തള്ളിനീക്കെട്ട–നമ്മുെട ശത്രുക്കെള.

�പോറ്റെട്ട–നെമ്മ. സമൃദ്ധർ–ശത്രുവിജയസമർത്ഥെരന്നുസോരം.
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സൂക്തം 10.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അ�ഗ്ന, രശ്മികൾക്കു തടവില്ലോത്തവ�ന, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു കരു�ത്ത-

റിയ കനകം െകോണ്ടുവന്നോലും; ഞങ്ങെള ചുറ്റും ചുഴന്ന ധന�ത്തോടു �ചർത്തോലും;

അന്നത്തിന്നു വഴി െവട്ടിയോലും! (1)
അ�ഗ്ന, അദ്ഭുത, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു കർമ്മത്തോല് കരുത്തു തന്നോലും:

ബലത്തിെ� ഇരിപ്പിടമോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്; സൂൻ �പോെല യജ്ഞോഹനോയ ഭവോൻ

വിക്രമം പൂണ്ടോലും! (2)
അ�ഗ്ന, അവിടുന്ന്ഈഞങ്ങൾക്കുഗൃഹവും പുഷ്ടിയും വളർത്തിയോലും: സൂരി-

കളോയ മനുഷ്യർ �സ്തോത്രങ്ങളോല്സമ്പത്തു �നടിയ�ല്ലോ! (3)
അ�ഗ്ന, ആഹ്ലോദക അങ്ങയ്ക്കുസ്തുതി രചിയ്ക്കുന്നവെരവ�രോ, ആ മനുഷ്യർ അശ്വ-

ങ്ങളോകുന്ന സമ്പത്തു �നടും; ബലവോന്മോരോയിത്തീർന്നു, ബലംെകോണ്ടു ജയിയ്ക്കും;

ആകോശെത്തക്കോൾ വലുതോയിരിക്കും, അവരുെട സല്ക്കീർത്തി! (ഗയൻ) സ്വയം

ഉണർത്തിയ്ക്കുന്നു; (4)
അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെടആതിളങ്ങുന്നപ്രഗല്ഭജ്വോലകൾ, ചൂെഴപ്പോയുന്ന മിന്നലു-

കൾ�പോെലയും, ഇരമ്പുന്ന �തരു�പോെലയും, അന്നകോമൻ�പോെലയും പ്രസരിയ്ക്കു-

ന്നു! (5)
അ�ഗ്ന, ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുക; വലയുന്നവന്നു ധനം നല്കുക. ഞങ്ങളുെട ആളു-

കളും �സ്തോതോക്കളുംആശെയല്ലോം കടക്കുമോറോകണം! (6)
അ�ഗ്ന,അംഗിര�സ്സ, സ്തൂതനും സ്തുയമോനനുമോയ ഭവോൻഞങ്ങൾക്കുവമ്പന്മോ-

െരയും അമ്പിയ്ക്കുന്ന ധനം െകോണ്ടുവന്നോലും �ഹോതോ�വ, �സ്തോതോക്കൾക്കു മിടുക്കു-

ണ്ടോക്കിയോലും; യുദ്ധത്തില്ഞങ്ങെളസമൃദ്ധരോക്കിയോലും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. �ചർത്തോലും–ധനം ഞങ്ങളെട ചുറ്റും വന്നുകൂട�ട്ട എന്നർത്ഥം.

2. വിക്രമം പൂണ്ടോലും–യോഗം മുഴക്കുന്ന ദുഷ്ടെരഅകറ്റോൻ.

3. �സ്തോത്രങ്ങളോല്–അങ്ങെയസ്തുതിച്ചതിനോല്.
4. ജയിയ്ക്കും–എതിരോളികെള.
5. അന്നകോമൻ–അന്നലബ്ദിയ്ക്കോയി �പോരില്െപ്പോരുതുന്നവൻ,ഈഉപമഅഗ്നിജ്വോലക-

ളുെടആഹുതിവോഞ്ഛെയ ധ്വനിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

6. ആശെയല്ലോം കടക്കുമോറോകണം–പൂർണ്ണകോമരോയിത്തീരണം.

7. അമ്പിയ്ക്കുന്ന–അമർത്തുന്ന. മിടുക്ക്–സ്തുതിൈനപുണ്യം.
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സൂക്തം 11.

അത്രിവംശ്യൻ സുതംഭരൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (�കക)

�ലോകരക്ഷകനുണർവുറ്റവൻ പുതുഭവ്യ-

�മകോനോയ്പ്പിറന്നിതു, �ശോഭനബലനഗ്നി:

തിരു�മനിയില്ത്തൂൈന �തയ്ക്കുമശ്ശു ചി വോന-

ത്തുരുമ്മും വൻഭോ�സ്സോ�ട �ശോഭിപ്പൂ, ഭരതർക്കോയ്. (1)

ഇന്ദ്ര�ദവെരോെത്തോ�ര�ത�രറും പു�രോഹിതൻ

നന്ദ്യകർമ്മോവോം യജ്ഞധ്വജമഗ്നിെയ മുമ്പർ

മുല്പോടുജ്ജ്വലിപ്പിച്ചോർ, മൂന്നിട;-ത്തോ �ഹോതോവു

ദർഭപ്പുല്വിരിപ്പിങ്കലിരുന്നോൻ, യജിപ്പോനോയ് ! (2)

നിർബോധം പിറന്നു, നീയിരുതോയ്കളില്നിന്നി-

ങ്ങുദ്ഭൂതൻ, ഗൃഹിയില്നിന്നീഡ്യൻ നീ, കവി ശുചി

ൈനെകോണ്ടു വളർത്തിനോര,ങ്ങെയ �ഹോമിച്ച�ഗ്ന;

നോകത്തിലണഞ്ഞിതു, നിൻധൂമം െകോടി�പോ�ല! (3)

അഗ്നി, സോധകോസ്മദ്യജ്ഞത്തില് വെന്നത്തെട്ട:-

യഗ്നിെയസ്സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നു, മോനുഷർ ഗൃ�ഹ ഗൃ�ഹ;

അഗ്നി ദൂതനോയ്നിന്നോൻ, ഹവിസ്സു വഹിപ്പവ;-

നഗ്നിെയബ്ഭജിയ്ക്കുന്നു, ക്രോന്തകർമ്മോെവബ്ഭക്തർ! (4)

അങ്ങയ്ക്കോണി,നി�പ്പറുമിസ്തവ:-മി�സ്തോത്രത്തോ-

ലങ്ങയ്ക്കു തിരുവുള്ളില്�ത്തോന്ന�ട്ട, സുഖമ�ഗ്ന

അങ്ങെയ നിറയ്ക്കുന്നൂ, െകല്പനുമോക്കുന്നൂ, �പ-

ർത്തബ്ധിെയെപ്പരിയോർകൾ�പോല�വ, സ്തവനങ്ങൾ! (5)

�നടിനോർ, നിഗൂഡനും വൃക്ഷത്തില് വൃക്ഷത്തില്�പ്പോയ്

ക്കൂടു�വോനുമോം നിെന്നയംഗിരസ്സുകള�ഗ്ന:

തുംഗമോം ബല�ത്തോ�ട മഥനോല്ജ്ജനിപ്പൂ, നീ;-

യംഗിരസ്സോയ ഭവോൻ െകല്പിെ� മകെനന്നോർ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
1. �ലോകരക്ഷകൻ=ജനങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. ഭരതർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
2. ഇന്ദ്ര�ദവർ–ഇന്ദനും �ദവന്മോരും. യജ്ഞധ്വജം=യോഗത്തിെ� െകോടിമരം. മുമ്പർ–

�നതോക്കൾ, ഋത്വിക്കുകൾ.

3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഇരുതോയ്കൾ–രണ്ടരണികൾ. ഗൃഹി=ഗൃഹസ്ഥൻ, അഗ്നി�ഹോത്രോദി-

കൾക്കോയി ഗൃഹത്തില് വസിയ്ക്കുന്നവൻ. വളർത്തിനോർ–പുരോതനർഷിമോർ. നോകം=

ആകോശം.

4. സോധകൻ–പുരുഷോർത്ഥനിർവോഹകൻ. സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നൂ–െകടോെത െവയ്ക്കുന്നു. ക്രോ-

ന്തകർമ്മോവോയ (അ�ങ്ങ അറ്റെത്ത കർമ്മ�ത്തോടു, യജ്ഞ�ത്തോടുകൂടിയ) അഗ്നിെയ

ഭക്തർ ഭജിയ്ക്കുന്നു.
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5. ഇനിപ്പ്=മോധുര്യം. െപരിയോർകൾ=മഹോനദികൾ.
6. �നടിനോർ–കെണ്ടത്തി. മഥനോല്-അരണിമഥനത്തോല്:, എന്നോർ–എന്നു പറഞ്ഞി-

രിയ്ക്കുന്നു, അഭിജ്ഞന്മോർ.
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സൂക്തം 12.

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

അംഭസ്സു െപയ്യും വൃഷോവോയ്മഖോർഹനോയ്

വമ്പുറ്റ െകല്പനോമഗ്നിെയപ്പറ്റി ഞോൻ

തീർത്തുെവപ്പൻ, മഖത്തിങ്കല്ത്തിരുവോയില്

വീഴ്ത്തും െതളിെനയ്യിെനോത്ത മന്ത്രസ്തവം. (1)

വിദ്വൻ, കഥിയ്ക്കും സ്തവം �കട്ടരുൾക, നീ:

െമത്തിയ വൃഷ്ടിയ്ക്കു�വണ്ടിപ്പിളർക്ക നീ.

തീണ്ടില്ല ഹിംസഞോൻ െകല്പോല്, ദ്വയെത്തയും

തീണ്ടോ; സ്തുതിപ്പൻ, വിളങ്ങും വൃഷോവിെന! (2)

എന്തുസത്യത്തോല് ഗ്രഹിയ്ക്കു,മസ്മല്സ്തവം

സന്തതജീവനൻസ്തുത്യന�ഗ്ന, ഭവോൻ?

തോനറിെക,െന്നയ�ദ്ദവനൃതുപതി;

ഞോനറിയില്ലി,ശ്രിതെ� ധ�നശെന! (3)

ഏവര�ഗ്ന, നിബദ്ധോരികൾ നിന്നോള?-

�രവർ, പോലിച്ചു നല്കുന്ന മഹസ്വികൾ?

ഏവര�ഗ്ന, വഴിയ്ക്കോക്കു,മസത്യെന?-

�യവർ െകടുവോക്കില്നിന്നു രക്ഷിപ്പവർ? (4)

നിന്മിത്രഭൂതരുണ്ട,�ഗ്ന, ദിശി ദിശി:

തിന്മയു�പക്ഷിച്ചു നന്മപൂ�ണ്ടോരി,വർ;

ഇ�ന്നോരുകോരെനെക്കോണ്ടുകള്ളങ്ങള-

ന്നന്നുപുലമ്പി�യോർ തോ�ന തുലഞ്ഞു�പോയ് ! (5)

അ�ഗ്ന, ഭവോെന ഹവിസ്സോല് യജിെച്ചവൻ

രക്ഷിയ്ക്ക,മുജ്ജ്വലനോം വൃഷോവിൻ സ്തവം;

വോയ്ക്കു,മവന്നു ഭവനം; ഭജിയ്ക്കുവോൻ

�നോക്കും നരന്നു പിറക്കെട്ട, നന്മകൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. തിരുവോയില് (ജ്വോലയില്)വീഴ്ത്തുന്നെനയ്യ്അഗ്നിയ്ക്ക്എത്രപ്രിതികരമോകു�മോ,അത്രപ്രീ-
തികരമോയ മന്ത്രസ്തവംഞോൻ തിർത്തുെവപ്പൻ, നിർമ്മിയ്ക്കോം.

2. കഥിയ്ക്കും–ഞോൻ െചോല്ലുന്ന. പിളർക്ക–�മഘങ്ങെള. ദ്വയം–സത്യോസത്യയുക്തമോയ

കർമ്മം. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം.

3. സന്തതജീവനൻ–ജീവനം (ജലം) വ്യോപിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം:

ഇശ്രിതെ� (ആശ്രിതനോയ എെ�) ധ�നശെന (എനിയ്ക്കു ധനം തരുന്ന സ്വോമിയോയ

അഗ്നിെയ) ഞോനറിയില്ല; അ�ദ്ദവൻഎെന്നഅറിയെട്ട, അറിഞ്ഞുധനം തരെട്ട!
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4. നിബദ്ധോരികളോയ (ശത്രുക്കെള ബന്ധിച്ച) നിന്നോളർ, അങ്ങയുെട ആൾക്കോർ ഏവർ?

പോലിച്ചുനല്കുന്ന (രക്ഷിച്ചുധനംനല്കുന്ന) മഹസ്വികൾഏവർ;ഏവർഅസത്യെന (കപ-

ടശീലെന) വഴിയ്ക്കോക്കും–സന്മോർഗ്ഗം പ്രോപിപ്പിയ്ക്കും? െകടുവോക്ക്–�ദോഷോ�രോപണോദി.

അങ്ങെയ ഉപോസിയ്ക്കുന്നവർ�ക്കഈഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടോയിവരൂ.

5. ഇ�ന്നരുകോരെനെക്കോണ്ടു–സത്യവോനോയഎെന്നപ്പറ്റി.
6. വൃഷോവിൻ–വൃഷോവോയ ഭവോെ�. വോയ്ക്കും-വളരും, ധനസമൃദ്ധമോകും. ഭജിയ്ക്കുവോൻ �നോ-
ക്കുന്നവൻ–ത്വല്പരിചർയ്യോക്തൻ.
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സൂക്തം 13.

സുതംഭരൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, പൂജിച്ചുെകോെണ്ടങ്ങൾ വിളിച്ചീടുന്നിതങ്ങെയ;

ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു, പൂജിച്ചു പൂജിച്ചിങ്ങവനത്തിനോയ്. (1)

�ദ്യോവിങ്കല്സ്ഥിതനോമഗ്നി�ദവെനെക്കോണ്ടുസോമ്പ്രതം

െചോല്ലുന്നു, സോധക�സ്തോത്രംഞങ്ങൾ വിത്തോഭിവോഞ്ഛയോല്. (2)

അഗ്നി, മർത്ത്യരില് �മവുന്ന �ഹോതോവീെയങ്ങൾതൻസ്തവം

ശ്രവിയ്ക്കെട്ട; യജിയ്ക്കെട്ട,യവൻ ദിവ്യജനങ്ങെള! (3)

അ�ഗ്ന, വ�രണ്യ�ഹോതോവോം ഭവോെനങ്ങും തഴപ്പവൻ;

പ്രീതനോയ ഭവോെനെക്കോണ്ട�ല്ലോ, യജ്ഞപ്രവർത്തനം! (4)

അ�ഗ്ന, സുഷ്ടുതനോമന്നം നല്കും നിെന്ന മനീഷികൾ

ൈകവളർത്തുന്നു; സദ്വീർയ്യം ഞങ്ങൾക്കുതരിക,ബ്ഭവോൻ! (5)

ഏറുകോലുകെളച്ചക്രചുറ്റു�പോെല,യമർത്ത്യെര

അടക്കിെവ�ച്ചോന,�ഗ്ന, നീ; കിട്ടിയ്ക്ക, വിവിധം ധനം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. അവനം=രക്ഷണം.
2. അഗ്നി�ദവെനെക്കോണ്ടു–അഗ്നി�ദവെനക്കുറിച്ച്. സോധകന�സ്തോത്രം–ഫലസിദ്ധി

വരുത്തുന്നസ്തുതി.

3. ദിവ്യജനങ്ങൾ=�ദവകൾ.
5. സുഷ്ടുതൻ=വഴി�പോെല സ്തുതിയ്ക്കുെപ്പട്ടവൻ. അബ്ഭവോൻ–ൈകവളർത്തെപ്പടുന്ന

ഭവോൻ.

6. ചക്ര�നമി ഏറുകോലുകെള (അഴികെള) തങ്കല്അടക്കിനിർത്തുമ�ല്ലോ.
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സൂക്തം 14.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഭവോൻ സ്തവംെകോണ്ടറിയിച്ചോലു,മവ്യയനഗ്നിെയ:

നമ്മൾതൻഹവ്യമമരർെക്കത്തിയ്ക്ക�ട്ട, ജ്വലിച്ചവൻ! (1)

മനുഷ്യരില് മഹോയഷ്ടോവോമിശ്ശോശ്വത�ദവെന

സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു, ശരിയ്ക്കധ്വരങ്ങളിലോളുകൾ. (2)

അ�നകർ െനെയ്യോഴുക്കുംസ്രുെക്കടുത്തീയഗ്നി�ദവെന

സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ, ഹവിസ്സുകൾ വഹിയ്ക്കുവോൻ. (3)

ജോതനോമഗ്നി �തജസ്സോല്ദ്ദസ്യുക്കെള,യിരുട്ടിെന

മുടിച്ചു പരി�ശോദിച്ചു സ്യൂര്യൻ �നടീ, ജലങ്ങെള! (4)

പൂജിപ്പിൻ, െനയ്യു മുതുക�ത്തോലും �സ്നോതവ്യനഗ്നിെയ:

ശ്രവിയ്ക്ക, കോംക്ഷിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുെക,ൻവിളിയക്കവി! (5)

�ശോഭനധ്യോനരോം �സ്തോത്രകോമ�രോെടോപ്പമഗ്നിെയ

ൈനെകോണ്ടും സ്തവംെകോണ്ടും വളർത്തോർ, വിശ്വദർശിെയ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. �സ്തോതോവി�നോട്: അറിയിച്ചോലും–സ്വോഭീഷ്ടും. അവ്യയൻ-മരണരഹിതൻ.
2. മനുഷ്യരില്–മനുഷ്യ�ലോകത്തില്െവച്ച്.

4. ജോതൻ–അരണിമഥ�നോല്പന്നൻ.
5. ആളുക�ളോട്:
6. വളർത്തോർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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സൂക്തം 15.

അംഗി�രോവംശ്യൻ ധരുണൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

തീർത്തിടു�ന്നൻ, വിധോതോവിന്നു �വദ്യന്നു

കീർത്തിമോന്ന,ഗ്രിമന്ന,ഗ്നിയ്ക്കുഞോൻസ്തവം:

വിത്തം വളർ�പ്പോൻ, സുസൌഖ്യൻ, വസുബലി,

ധർത്തോവും െനയ്യോല്െത്തളിയു�വോന,ക്കവി! (1)
സ്വർഗ്ഗഭൃദ്ധർമ്മത്തില് �മവുമജോതരോം

മുഖ്യരില്ജ്ജോത�രോെടോത്തു െചല്ലുന്നവർ

ഉത്തമസ്ഥോനത്തുെവയ്ക്കുന്നു, കർമ്മത്തി-

നധ്വരഭൃത്തോമൃതെനസ്തുതിെയോ�ട. (2)
മുഖ്യന്നതീവ ദുർദ്ധർഷമന്നം സമ-

ർപ്പിയ്ക്കു�വോർതന്നുടല് പോപനിർമ്മുക്തമോം.

അന്നവജോതനകറ്റെട്ട, മോറ്റെര:

വ�ന്നെല്ക്കോലോ, ക്രുദ്ധസിംഹെത്തോടോംവിധം! (3)
�പോറ്റുന്നു, തോയ�പോലോെളയോെള,ജ്ജന-

പ്രോർത്ഥിതധോരണദർശനൻ വ്യോപി നീ;

അന്നമന്നം ദഹിയ്ക്കുന്നു, നിൻധോരണോല്;-

ബ്ഭിന്നരൂപൻസ്വയം െചല്ലുന്നു, നീെള നീ! (4)
�ദവ, കള്ളൻ മുതല് പൂഴ്ത്തിെവയ്ക്കുംവിധം,

ശ്രീവോഹി വോഞ്ഛിതദോയി ഹ�വ്യോല്ക്കരം

കോക്കെട്ട, നിൻബലപൂർത്തിെയ; വൻധന-

മോർഗ്ഗം തുറന്നൻപിയറ്റി,യത്രിയ്ക്കു നീ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. ബലി=ബലവോൻ. ധർത്തോവ്–വിശ്വധോരകൻ. െതളിയു�വോൻ–പ്രസോദിയ്ക്കുന്നവൻ,

ജ്വലിയ്ക്കുന്നവൻ.

2. സ്വർഗ്ഗദൃദ്ധർമ്മം=സ്വർഗ്ഗെത്ത ഭരിയ്ക്കുന്ന ധർമ്മം, യജ്ഞം. അജോതരോം മുഖ്യർ=

ജനനമില്ലോത്ത �നതോക്കൾ, �ദവന്മോർ. ജോതർ–മനുഷ്യർ. െചല്ലുന്നവർ–യജമോനർ.

ഇത്തമസ്ഥോനം–ഉത്തര�വദി. അധ്വരഭൃത്തോമൃതെന=യോഗം ഭരിയ്കന്ന സത്യസ്വരുപ-

െന, അഗ്നിെയ.

3. മുഖ്യന്ന്–അഗ്നിയ്ക്ക്. അന്നവജോതൻ–ആ ന�വോല്പന്നനോയ അഗ്നി. വ�ന്നെല്ക്കോലോ

–മോറ്റർ എ�ന്നോെടതിർക്കരുത്, മൃഗങ്ങൾ ക്രുദ്ധസിംഹ�ത്തോതെടതിർക്കോറില്ലോത്തതു-

�പോെല.

4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി; ജനപ്രോർത്ഥിതധോരണദർശനൻ=ജനങ്ങളോല് പ്രോർത്ഥിയ്ക്കെപ്പടുന്ന

ധോരണദർശനങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ. മൂന്നോംപോദം ജോരോഗ്നിത്വെത്ത പ്രതിപോദിയ്ക്കുന്നു.

ഭിന്നരൂപൻ=നോനോരുപനോയി.

5. ശ്രീവോഹി=സംപത്തിെന വഹിയ്ക്കുന്നത്. വോഞ്ഛിതദോയി=അഭീഷ്ടപ്രദം. ഇങ്ങെന-

യുള്ള ഹ�വ്യോല്ക്കരം നിൻബലപൂത്തിെയ കോക്കെട്ട, രക്ഷമിയ്ക്കെട്ട; എന്തു�പോെല?
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കള്ളൻ മുതല് (െതോണ്ടി) പൂഴ്ത്തിെവച്ചു സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതു�പോെല. ഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സുകൾ

അങ്ങെയ പരമബലവോനോക്കെട്ട എന്നുസോരം. അൻപിയറ്റി–പ്രീതിവരുത്തിയ�ല്ലോ!
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സൂക്തം 16.

അത്രിവംശ്യൻ പൂരു ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

(‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോെല)

മിത്രെത്ത�പ്പോലോെര വോഴ്ത്തി

മർത്ത്യർ പുരസ്കരിച്ചി�തോഃ

അർപ്പിയ്ക്ക, നീയോത്തിളങ്ങു-

മഗ്നി�ദവ�ന്നറ്റമന്നം! (1)

ആളുകൾെക്കോരോഹ്വോതോവോ-

ണോ,ളും കയ്യൂെക്കഴുമഗ്നി;

ഹവ്യമണയ്ക്കു�ന്നോനവൻ

ദ്രവ്യം നല്കും, സൂര്യൻ�പോ�ല! (2)

ആർത്തിരമ്പു�മതീശങ്കല്-

�ച്ചർത്തിടുന്നൂ, െകെല്പല്ലോരും;

െമത്തും ഭോസ്സുള്ളദ്ധനിയ്ക്കു

മിത്രരോക, വോഴ്ത്തുക, നോം! (3)

അ�ഗ്ന, തരികിയ്യു�ള്ളോർെക്കോ-

രഗ്ര്യവീർയ്യം: വോനൂഴികൾ

ഭോനുെവപ്പ�പോല�സ്സവ്യെന-

ത്തോന�ല്ലോ, പരിഗ്രഹിച്ചു! (4)

അ�ഗ്ന, വോഴ്ത്തെപ്പടും ഭവോൻ

െവക്കം വരൂ, തരൂ, വിത്തം.

ഞങ്ങളുമിസ്സൂരികളു-

മിെങ്ങോന്നിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു;

യുദ്ധങ്ങളിെലങ്ങെള നീ

വർദ്ധിപ്പിച്ചരു�ളണ�മ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. ഋഷി, ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു:

2. ആളുകൾ–യജമോനർ. ആഹ്വോതോവ്–�ദവകെള വിളിയ്ക്കുടന്നവൻ. ഹവ്യമണയ്ക്കു-

�ന്നോൻ–ഹവിസ്സു �ദവന്മോരിെലത്തിയ്ക്കുന്നവൻ. ദ്രവ്യം=ധനം.

3. െകല്പു �ചർത്തിടുന്നു–ഹവിസ്സർപ്പിച്ചും, സ്തുതിച്ചും. ഭോസ്സ്=�തജസ്സ്. അദ്ധനി–ആധന-

വോനോയഅഗ്നി.

4. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: ഭോനു=സൂര്യൻ. അ�സ്സവ്യൻ–അഗ്നി.
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സൂക്തം 17.

ഋഷിച്ചു�ന്ദോ�ദവതകൾ മുമ്പ�വത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോെല)

സ്തുത്യോ വിളിയ്ക്കുന്നു, രക്ഷ-

യ്ക്കിത്ഥം വർദ്ധി�പ്പോെന മർത്ത്യൻ:

�ദവനോമഗ്നിയ്ക്കോയ് �സ്തോത്രം

െചോല്വൂ, രക്ഷയ്കധ്വരവോൻ. (1)

അപ്പരെന, സ്തവോർഹെന,–

സ്സുപ്രഭെന,സ്സുഖവോെന

പോടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു, ധീയോല്

െപ്രൌഢകീർ�ത്ത, ധർമ്മിഷ്ഠൻ നീ! (2)

�സ്തോത്രബലയുക്തനഗ്നി,

ചീർത്ത �തജസ്സുജ്ജ്വലി�പ്പോൻ,

അർക്കെന്നോപ്പം വ്യോപ്തപ്രഭൻ;

തല്ക്കോന്തിയോല്ദ്ദീപ്തന,ർക്കൻ! (3)

ഇദ്ദൃശ്യെന യജിച്ചോർയ്യർ

വിത്തം �തരില്ക്കയറ്റുന്നു:

െപെട്ട,ന്നോഹ്വോതവ്യനഗ്നി

സുഷ്ടുതനോയ്, സർവരോലും! (4)

നീ തരിെക,ങ്ങൾക്കു െവക്കം,

�സ്തോതൃബുധർ �നടും ധനം.

കോമം നല്കി രക്ഷിച്ചോലും:

�ക്ഷമോർത്ഥി, ഞോൻബലസൂ�നോ.

യുദ്ധങ്ങളിെലങ്ങെള നീ

വർദ്ധിപ്പിച്ചരു�ളണ�മ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
1. സ്തുത്യോ=സ്തുതിെകോണ്ട്. വർദ്ധി�പ്പോെന–ജ്വലിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിെയ. അധ്വരവോൻ–

യജമോനൻ.

2. �സ്തോതോവി�നോട്: അപ്പരെന=ആസർ�വോപരിസ്ഥെന, അഗ്നിെയ.

3. �സ്തോത്രബലയുക്തൻ=�സ്തോത്ര�ത്തോടും ബല�ത്തോടും കൂടിയവൻ. തല്ക്കോന്തിയോ-

ല്ദ്ദീപ്തനർക്കൻ–അവെ� (അഗ്നിയുെട) കോന്തിെകോണ്ടോണ്, അർക്കൻ വിളങ്ങുന്നത്.

4. ഇദ്ദൃശ്യെന–ദർശനീയനോയ അഗ്നിെയ. ആര്യർ=�ശ്രഷ്ഠർ, സുമതികൾ. കയറ്റുന്നു-
വളെരദ്ധനം �നടുന്നു. െപെട്ടന്ന്–ഉല്പന്നനോയസമയത്തുത�ന്നസുഷ്ടുതനോയ്.

5. അങ്ങെയസ്തുതിയ്ക്കുന്നബുധന്മോർ (വിദ്വോന്മോർ) ധനം �നടുന്നുണ്ട�ല്ലോ;അതുഞങ്ങൾക്കും
തരിക. �ക്ഷമോർത്ഥി=�ക്ഷമം യോചിയ്ക്കുന്നവനോണ്.
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സൂക്തം 18.

അത്രിവംശ്യൻ ദ്വിതൻ, ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ. അഗ്നി �ദവത.

(‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോെല)

പ്രോതഃസ്തുത്യൻ, വിത്തപ്രദൻ,

ഭൂതപ്രിയോതിഥി,യഗ്നി:

മർത്ത്യഹവ്യങ്ങളിെലല്ലോം

ബദ്ധകോമനീ,യമർത്ത്യൻ! (1)

മുക്തവോ�ഹോദ്വിതന്നു നീ

വിത്തം നല്ക, തൻമിടുക്കോല്:

�സ്തോമം െചോല്�വോന,ങ്ങെയ്ക്കന്നും

�സോമം െകോൾ�വോന,വൻ �ദവ! (2)

ആളിപ്പോളും നിെന്നസ്തുതി,–

ച്ചോഢ്യർക്കോയ് ഞോൻ വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ:

അശ്വപ്രദ, ചരിയ്ക്കെട്ട,–

യക്ലിഷ്ടമോയിവർതൻ �തർ! (3)

ഉക്ഥം െചോല്ലും നോനോകർമ്മ-

യുക്തരിവരധ്വരത്തില്

ദർഭ വിരിച്ചതിൻമീെത-

യർപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട,ന്നങ്ങെള. (4)

അ�ഗ്ന, സ്തുതിച്ചതിെന്നനി-

യ്ക്കമ്പതു കുതിരകെള

തന്നവരോം ധനികർക്കു

നിർന്നോശ, നീ നെല്കണ�മ,

ആ ദീപ്തമോയ്മികച്ചതോ-

മോൾക്കോെരോത്ത മഹോന്നെത്ത! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
1. ഭൂതപ്രിയോതിഥി=പ്രോണികൾക്കു പ്രിയനും അതിതിയുമോയിട്ടുള്ളവൻ. ബദ്ധകോമൻ–

കോംക്ഷപൂണ്ടവനോകുന്നു.

2. മൃക്തവോ�ഹോദ്വിതൻ–മൃക്തവോഹസ്സ് എന്ന ദ്വിതപുത്രൻ. മൃക്തം, വിശുദ്ധഹവിസ്സ്, �ദ-

വകൾെക്കത്തിയ്ക്കുന്നവൻഎന്ന�ത്ര, മൃക്തവോഹസ്സ്എന്നതിെ�അർത്ഥം.

3. ആഢ്യർ=ധനവോന്മോർ. അക്ലിഷ്ടമോയ്–ശത്രുപീഡ പറ്റോെതഎന്നുസോരം.

4. ഇവർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
6. സ്തുതിച്ചതിന്ന്–അങ്ങെയക്കറിച്ചുള്ള �സ്തോത്രം െചോല്ലിയതിന്നു പ്രതിഫലമോയി. നി-

ന്നോശ=അമരണ. ആദീപ്തം=തിളങ്ങുന്നത്.
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സൂക്തം 19.

അത്രിവംശ്യൻ വവ്രി ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും വിരോഡ്രൂപയും ഛന്ദസ്സകൾ.

അഗ്നി �ദവത.

വവ്രിയ്ക്കു �മല്ക്കു�മല് വന്ന ദുർദ്ദശകൾ,അമ്മയുെടഅടുക്കല് �നോക്കിക്കോണുന്ന

വവ്രി അറിയുമോറോകണം! (1)
യോവചിലർ അറിഞ്ഞു നിരന്തരം വിളിയ്ക്കുകയും ബലം രക്ഷിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു-

�വോ, അവർഅധൃഷ്യമോയ പുരി പൂകുന്നു! (2)
കഴുത്തില് പതക്കം െകട്ടി, െപരിെക സ്തുതിയ്ക്കുന്ന അന്നകോംക്ഷികളോയ പ്രോ-

ണികൾ–മനുഷ്യർ–ഇതുെകോണ്ടും മധുെകോണ്ടും അന്തരിക്ഷോഗ്നിയുെട �തജസ്സു

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (3)
ദ്യോവോപൃഥിവികൾക്കു സഹോയഭൂതൻ, കലം�പോെല അന്നം വയറ്റിലുള്ളവൻ,

ഹിംസിയ്ക്കുെപ്പടോത്തവൻ, ഹിംസിയ്ക്കുന്നവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള ശോശ്വതൻ പോല്�പോ-

െല കമനീയവും അനവദ്യവുമോയ പ്രിയം �കട്ടരുളെട്ട! (4)
�ത�ജോമയ, വിളയോട്ടത്തില് െവണ്ണീറുെകോണ്ടുംകോറ്റുെകോണ്ടുംശരിയ്ക്കറിയെപ്പ-

ടുന്നഭവോൻഞങ്ങൾക്കഭിമുഖനോയോലും;ആക്രമിയ്ക്കുന്ന,തീക്ഷ്ണത�യറിയ, വഹിയ്ക്കുന്ന,

ആ വഹ്നിജ്വോലകോൾ ഇവെന െപോള്ളിയ്ക്കുരു�ത! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. വവ്രിയ്ക്കു്–എനിയ്ക്ക്. അമ്മ–ഭൂമി, �വദി. �നോക്കിക്കോണുന്ന–നോനോപദോർത്ഥങ്ങെള.

വവ്രി–ഹവിസ്സിെന വരിയ്ക്കുന്നഅഗ്നി. അറിയുമോറോകണം–അറിഞ്ഞ്അകറ്റണെമന്നു

ഹൃദയം.

2. അറിഞ്ഞ്–അഗ്നിയുെട പ്രഭോവം. ബലം രക്ഷിയ്ക്കുക–അഗ്നിയുെഭ ബലം ഹവിരോദിക-

ളോല് നിലനിർത്തുക.

3. ഇതു–�സ്തോത്രം. അന്തരിക്ഷോഗ്നി–ൈവദ്യുതോഗ്നി.
4. കലം�പോ�ല–കലത്തിന്നുള്ളില് �ചോറുണ്ടോകുമ�ല്ലോ. ശത്രുക്കളോല് ഹിംസിയ്ക്കുെപ്പടോ-

ത്തവൻ. ശത്രുക്കെള ഹിംസിയ്ക്കുന്നവൻ. ശോശ്വതൻ–അനശ്വരനോയ അഗ്നി. പ്രിയം–

പ്രിയമോയ നമ്മുെട �സ്തോത്രം.

5. വഹിയ്ക്കുന്ന–ഹവിസ്സിെന. ഇവെന–എെന്ന. ആക്രമിയ്ക്കുന്ന എന്നോദിയോയ വോക്യം

പ�രോക്ഷം: ആക്രമിയ്ക്കുന്ന–ശത്രുക്കെള.
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സൂക്തം 20.

അത്രിവംശ്യർ പ്രയസ്വോന്മോർ ഋഷികൾ; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;

അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, അത്യന്തം അന്നദോതോ�വ, അവിെടയ്ക്കു ഞങ്ങളുെട യോെതോരു ധനം

�വണ�മോ, ശ്ലോഘ്യവും �സ്തോത്രയുക്തവുമോയഅതു �ദവന്മോർെക്കത്തിച്ചോലും! (1)
അ�ഗ്ന,സമ്പത്തിരിെയ്ക്ക, അങ്ങയ്ക്കുതരോത്തവർ വലിയബലത്തില്നിന്നകന്നു

�പോകും: മെറ്റോന്നു െചയ്യുന്നവെ� �ദ്വഷവും ഹിംസയും തിരിച്ചടിയ്ക്കും! (2)
അ�ഗ്ന, പ്രയസ്വോന്മോരോയ ഞങ്ങൾബലസോധകനോയ ഭവോെന �ഹോതോവോ-

ക്കി വരിയ്ക്കുന്നു; യജ്ഞങ്ങളില് മുഖ്യനോയ ഭവോെന സ്തുതിെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കുകയും െച-

യ്യുന്നു. (3)
ബലവോ�ന, ഞങ്ങൾ നോളില് നോളില് നിന്തിരുവടിയോല് രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുമോറോ-

കണം; ഞങ്ങൾധനവും യജ്ഞവും �നടുമോറോകണം; സുകർമ്മോ�വ, ഞങ്ങൾ �ഗോ-

ക്ക�ളോെടോന്നിച്ചു മത്തടിയ്ക്കുമോറോകണം;ഞങ്ങൾപുത്ര�രോെടോന്നിച്ചു മത്തടിയ്ക്കുമോറോ-

കണം! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
2. മെറ്റോന്നു–ൈവദികമല്ലോത്തത്. തിരിച്ചടിയ്ക്കും–അവന്നുതെന്നപറ്റും.
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സൂക്തം 21.

അത്രിവംശ്യൻ സസൻ ഋഷി: അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, അങ്ങെയ ഞങ്ങൾ, മനുെവന്ന�പോെല പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കന്നു; മനുെവന്ന-

�പോ�ല ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അംഗിര�സ്സ, അങ്ങു �ദവകോമനോയ മനുഷ്യന്നു�വണ്ടി

�ദവന്മോെര യജിച്ചോലും! (1)
അ�ഗ്ന,അങ്ങു മനുഷ്യ�ലോകത്തില്അതിപ്രീതനോയി ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു; സു-

ജോത, ഘൃതോ�ന്നോ�പത, സ്രുക്കുകൾ ഇടവിടോെതഅങ്ങെയപ്രോപിയ്ക്കുന്നു. (2)
ഒ�രമട്ടില് പ്രീതിെപ്പട്ട �ദവകെളല്ലോവരുംകൂടി അങ്ങെയ ദൂതനോക്കി; ക�വ,

അതിനോല് പൂജകർ �ദവോയ ഭവോെന യജ്ഞങ്ങളില്സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു. (3)
മനുഷ്യൻ �ദവയജോത്തിന്ന് അഗ്നി�ദവനോയ ഭവോെന സ്തുതിയ്ക്കണം: �തജ-

സ്വിൻ, അങ്ങ് വളർന്നുജ്ജ്വലിച്ചോലും; സത്യശീലനോയ സസെ� യജ്ഞസ്ഥോന-

െത്തഴുന്നള്ളിയോലും–യജ്ഞസ്ഥോനെത്തഴുന്നള്ളിയോലും! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
2. ഘൃതോ�ന്നോ�പത=ൈന �ചർന്നഅന്ന�ത്തോടുകൂടിയവ�ന.

3. പൂജകർ–പരിചരിയ്ക്കുന്ന യജമോനർ.

4. സസെ�–എെ�.
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സൂക്തം 22.

അത്രിവംശ്യൻവീശ്വസോമോവ് ഋഷി;അനുഷ്ടുപ്പുംപംക്തിയുംഛന്ദസ്സുകൾ;അഗ്നി �ദ-

വത.

വിശ്വസോമോ�വ, നീ അത്രിെയന്ന�പോെല പോവകപ്രഭെനപറ്റി പോടുക: യോഗ-

ങ്ങളില് �സ്തോതവ്യനോയഈ �ഹോതോവു ജനങ്ങൾക്ക് അതിസ്തൂത്യനോണ�ല്ലോ! (1)
നിങ്ങൾജോത�വദസ്സം ഋത്വിക്കുമോയഅഗ്നിെയപ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുവിൻ: �ദവകൾക്കു

തു�ലോം പ്രിയമോയ യജ്ഞം ഇന്ന്ഇടവിടോെതആ �ദവങ്കല് െചല്ലെട്ട! (2)
അറിവുൾെക്കോണ്ട �ദവനോയഅങ്ങെയസമീപിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യയരോയഞങ്ങൾ

രക്ഷയ്ക്കും വ�രണ്യനോയഅങ്ങെയ തർപ്പിപ്പോനുമോയി സ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (3)
അ�ഗ്ന, ബലപുത്ര, ഞങ്ങളുെടഈസ്തുതിയും ഇതും അവിടുന്നറിയണം: �ശോ-

ഭനഹ�നോ: ഗൃഹപ�ത, ആ നിന്തിരുവടിെയ അത്രി പുത്രന്മോർ സ്തവങ്ങൾെകോണ്ടു

വളർത്തുന്നു–അത്രിപുത്രന്മോർ �സ്തോത്രമണിയിയ്ക്കുന്നു! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
1. ഋഷി, ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: പോവകപ്രഭൻ–പരിശുദ്ധിവരുത്തുന്ന പ്രഭ�യോടുകൂടി-

യവൻ, അഗ്നി.

2. യജമോന�രോട്:
3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

4. ഇതും–പരിചരണവും.
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സൂക്തം 23.

ദ്യുമ്നൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, ദ്യുമ്നന്നു, മികച്ച െകല്പോല് കീഴമർത്തുന്ന ഒരു പുത്രെന െകോണ്ടുവന്നോ-

ലും: സ്തവനശീലനോയ അവൻ യുദ്ധങ്ങളില് എതിർക്കുന്ന മനുഷ്യെരെയല്ലോം കീഴ-

മർത്തണം! (1)
അ�ഗ്ന, ബലവോ�ന, അങ്ങെന പടകെളഅമർത്തുന്ന ഒരു പുത്രെന െകോണ്ടു-

വന്നോലും! സത്യഭൂതനുംഅദ്ഭുതനും �ഗോയുക്തമോയഅന്നം നല്കുന്നവനുമോണ�ല്ലോ,

നിന്തിരുവടി! (2)
അ�ഗ്ന; തുല്യപ്രീതി�യോ�ട ദർഭ മുറിയ്ക്കുന്ന ആളുകെളല്ലോം യോഗശോലകളില്

�ഹോതോവോയ പ്രിയെപ്പട്ട ഭവോ�നോടു വളെര വരണീയം യോചിയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ! (3)
അ�ഗ്ന, ആ വിശ്വദ്രഷ്ടോവിന്നു കീഴമർത്തുന്ന െകല്പുണ്ടോയിവരെട്ട �തജസ്വിൻ,

അങ്ങു ഞങ്ങളുെട ഈ ഗൃഹങ്ങളില് ധനമുണ്ടോകുമോറു ജ്വലിച്ചോലും–പോവക, യശ-

സ്സുണ്ടോകുമോറു ജ്വലിച്ചോലും! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
1. ദ്യുമ്നന്ന്–എനിയ്ക്ക്. കീഴമർത്തുന്ന–ശത്രുക്കെള. അവൻ–പുതൃൻ.

3. ദർഭ മുറിയുന്നആളുകൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. വരണീയം–ധനം.

4. ആവിശ്വദ്രഷ്ടോവ്–ഋഷി, അത്രി?
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സൂക്തം 24.

െഗൌപോയവയന�രോ െലൌപോയന�രോ ആയ ബന്ധുവും സുബന്ധുവും ശ്രുതബന്ധു-

വും വിപ്രബന്ധുവും യഥോക്രമം ഋഷികൾ; വിരോട് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, വ�രണ്യനോയ ഭവോൻഞങ്ങൾക്ക്ഏറ്റവുംഅടുക്കല്നില്ക്കണം, രക്ഷി-

യ്ക്കണം, സുഖമുളവോക്കണം. വസുവും അഗ്രിമനും ബഹ്വന്നനുമോയ അവിടുന്നു വന്ന-

ണയുക: മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നധനം തരിക! (1-2)
ആ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള അറിഞ്ഞു, വിളി �കട്ടോലും: ഞങ്ങെള എല്ലോ �ദ്രോ-

ഹികളില്നിന്നും രക്ഷിച്ചോലും. അതി�തജ�സ്സോ�ട വിളങ്ങുന്നവ�ന, ഞങ്ങൾ ആ

അങ്ങ�യോടു സുഖത്തിന്നും സഖോക്കൾക്കും�വണ്ടി തീർച്ചയോയും യോചിയ്ക്കുന്നു! (3-4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
1. ഈരടിയോകുന്നു,ഈഋക്കുകൾ.
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സൂക്തം 25.

അത്രീവംശ്യർ വസൂയുക്കൾ ഋഷികൾ; അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘തോമര-

ക്കണ്ണൻ’ �പോെല)

പോലിപ്പോനഗ്നി�ദവന്നോയ്നിങ്ങൾ

പോടുവിൻ: നമ്മൾക്കോ വസൂ

സത്യവോനൃഷിപുത്രൻ നല്ക�ട്ട;

പ്രത്യർത്ഥികെള�പ്പോക്ക�ട്ട! (1)

പൂത�തജസ്സോയ്നോവോലൻ�പകും

�ഹോതോവോമോെരപ്പൂർവരും,

ആെരയുമ്പരുമുജ്ജലിപ്പിച്ചോ,-

രോ വിഭോവസുതോൻസത്യൻ! (2)

അബ്ഭവോൻ വരണീയനോമ�ഗ്ന,

നിർഭരം വോഴ്ത്തെപ്പ�ട്ടോ�ന,

തുംഗസല്ക്കർമ്മശസ്ത്രയുക്തരോ-

െമങ്ങൾക്കുനല്ക, വിത്തങ്ങൾ! (3)

അഗ്നി �ശോഭിപ്പൂ, വോനവന്മോരി;-

ലഗ്നി പൂകുന്നു, മർത്ത്യരില്;

അഗ്നി�യന്തുന്നു, നമ്മുെട ഹവ്യ;-

മഗ്നിെയ വോഴ്ത്തിപ്പൂജിപ്പിൻ! (4)

സ്ഫീതോന്നൻ, ബഹു�സ്തോത്രൻ, ദുർദ്ധർഷൻ,

തോതെ� �പരു �കൾപ്പി�പ്പോൻ,

അഗ്രിമൻ പുത്രനുണ്ടോയിവരു,-

മഗ്നിയ്ക്കു ഹവ്യം നല്കിയോല്! (5)

�പോരിലോൾക്കോരോല്ക്കീഴമർത്തോ,ർയ്യ–

ന്മോെരക്കോ�പ്പോെന നല്ക,ഗ്നി;

�തോല്ക്കോ�ത ജയം സോധിയ്ക്കുമതി-

ശീഘ്രോശ്വെത്തയും നല്ക,ഗ്നി! (6)

െപ്രൌഢ,മഗ്നിയ്ക്കു–�ഹ വിഭോവോ�സോ,

കൂടുതല് നല്ക�വണം നീ;

നിന്നില്നിന്ന�ല്ലോ െപോങ്ങുന്നുവൻസ്വ;–

ത്തന്നവും നിന്നില്നിന്ന�ല്ലോ! (7)

െച�മ്മ �ശോഭിപ്പൂ, നിെ� രശ്മിക;–

ളമ്മി�പോലുരുഗീതൻ, നീ;

എന്നല്ലോ, സ്വയം കത്തുന്നനിെ�

സന്നോദമിടിെയ്ക്കോക്കു�മ! (8)

ഇങ്ങെന വസൂയുക്കൾ വോഴ്ത്തുന്നു,

ഞങ്ങൾക്കു െകല്പോമഗ്നിെയ:
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�തോണിയോല്�പ്പോലസ്സല്ക്കർമ്മി മോറ്റോ-

ർക്കപ്പുറത്തോക്കുെക,ങ്ങെള! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. തങ്ങ�ളോടുത�ന്ന പറയുന്നു: പോടുവിൻ–�സ്തോത്രം. ഋഷിപുത്രൻ–ഋഷിമോരോല് അര-

ണികളില്നിന്ന് ഉല്പോദിതൻ. നല്ക�ട്ട–അഭീഷ്ടങ്ങൾ. പ്രത്യർത്ഥികെള–നമ്മുെട

ശത്രുക്കെള.

2. നോവോലൻ�പകും–ഹവിസ്സിെന വഹിയ്ക്കുന്ന ജ്വോലെകോണ്ടു �ദവകൾക്കുതുഷ്ടി വരുത്തു-

ന്ന. പൂർവർ–പുരോതനർഷിമോർ. സത്യൻ=സത്യ ഭൂതൻ.

3. തുംഗസല്ക്കർമ്മശസ്ത്രയുക്തർ=തുംഗ(ഉല്ക്കൃഷ്ട)മോയ സല്ക്കർമ്മ (ഭവല് പരിച-

രണ)�ത്തോടും ശസ്ത്ര(�സ്തോത്ര)�ത്തോടുംകൂടിയവർ; അങ്ങെയ വഴി�പോെല �സവിയ്ക്കുക-

യും സ്തുതിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ.

4. യജമോന�രോട്: ഏന്തുന്നു–വഹിയ്യുന്നു.
5. സ്ഫീതോന്നൻ=വളെര അന്നമുള്ളവൻ. അഗ്രീമൻ–�ശ്രഷ്ഠൻ.
6. ആൾക്കോെരെക്കോണ്ടു ശത്രുക്കെള കീഴമർത്ത്, ആര്യന്മോെര (സജ്ജനങ്ങെള) കോ-

�പ്പോെന–രക്ഷിയ്ക്കുന്നവനോയ പുത്രെന ഞങ്ങൾക്കു നല്കെട്ട, അതിശീഘ്രോശ്വം=

ഗതി�വഗ�മറിയ കുതിര.

7. െപ്രൌഢഗ്നിയ്ക്കു–െപ്രൌഢ�സ്തോത്രം അഗ്നിയ്ക്കോയി െചയ്യെപ്പടുന്നു. അവശിഷ്ടം പ്രത്യ-
�ക്ഷോക്തി: കൂടുതല്–മഹത്തോയ ധനവും അന്നവും.

8. അമ്മി–�സോമം ചതയ്ക്കുന്നഅമ്മി എപ്രകോര�മോ, അപ്രകോരം ഉരുഗീത (െപരിെക സ്തൂ-

തിയ്ക്കെപ്പടുന്നവ)നോണ്, നീ. സന്നോദം=ശബ്ദം.

9. ഞങ്ങൾക്കു െകല്പോം–അഗ്നിയോണ്, ഞങ്ങൾക്കുബലം.
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സൂക്തം 26.

വസൂയുക്കൾ ഋഷികൾ; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

�തജസ്സുമിമ്പ�മറ്റുന്ന നോക്കുമു�ള്ളോരു �ദവ, നീ

അ�ഗ്ന, പോവക, വോ�നോെര വിളിയ്ക്കുക; യജിയ്ക്കുക! (1)

ചിത്രഭോ�നോ, ഘൃ�തോല്പന്ന, സർവവും കണ്ടനിെന്നോടോയ്

യോചിപ്പൂ, ഞങ്ങൾ: നീ െകോണ്ടുവരികൂണിന്നമർത്ത്യെര! (2)

വീതി�ഹോത്ര, മഹസ്സോളും മഹോനോമങ്ങെയക്ക�വ,

ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു, യജ്ഞത്തിെലങ്ങള�ഗ്ന, യഥോവിധി. (3)

ഹവ്യപ്രദങ്കല് വന്നോലും, സർവ�ദവരുെമോത്തു നീ:

പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നൂ,ഞങ്ങള�ഗ്ന, �ഹോതോവോയ ഭവോെനോടോയ്! (4)

പിഴിയും യജമോനന്നു കിട്ടിയ്ക്കു; ശുഭമോം ബലം:

ഇരിയ്ക്കുക, ഭവോന�ഗ്ന, �ദവന്മോെരോത്തു ദർഭയില്! (5)

സഹസ്രജി�ത്ത, സന്ദീപ്തനോയി �സ്തോതവ്യനോം ഭവോൻ

അ�ഗ്ന; തഴപ്പിച്ചരുൾവൂ, ധർമ്മെത്ത�ദ്ദവദൂതനോയ് ! (6)

പ്രതിഷ്ഠിച്ചീടുവിൻ, നിങ്ങളൃത്വിക്കോമഗ്നി�ദവെന,

ജോത�വദസ്സിെന, യൂ�വോത്തമെന, ക്രതുവോഹിെയ! (7)

�സ്തോതോക്കൾ ചുഴെല�ച്ചർന്നഹവിസ്സിന്നിളെവന്നി�യ

െചന്നു�ചരെട്ട: ദർഭപ്പുല് വിരിയ്ക്കുവി,നിരിയ്ക്കുവോൻ! (8)

ഇതിങ്കലോൾക്കോെര�പ്പരുെമോത്തിരിയ്ക്കെട്ട, �ദവകൾ:

നോസത്യന്മോർ, മരുത്തുക്കൾ, മിത്രൻ, വരുണെനന്നിവർ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
2. ഊണിന്ന്–ഹവിസ്സുണ്ണോൻ.
5. പിഴിയും–�സോമം പിഴിയുന്ന.
6. സഹസ്രജിത്ത്–വളെരശ്ശത്രുക്കെള ജയിച്ചവൻ. ധർമ്മം–ഞങ്ങളുെട യജ്ഞോദി.

7. ക്രതുവോഹി=യജ്ഞെത്തവഹിയ്ക്കുന്നവൻ. യജമോന�രോടു പറയുന്നതോണിത്.

8. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: ഇളെവന്നി�യ–ഇടവിടോെത. െചന്നു�ചരെട്ട–�ദവന്മോരില്, ഇരിയ്ക്കു-
വോൻ–അഗ്നിയ്ക്ക്.

9. ഇതു്–ദർഭവിരി.
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സൂക്തം 27.

അത്രി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നിയും ഇന്ദ്രനും �ദവത.

അ�ഗ്ന, ൈവശ്വോനര, സല്പതിയും മികച്ച പണ്ഡിതയും ബലവോനും ധനവോ-

നുമോയ ത്രിവൃഷ്ണപുത്രൻത്ര്യരണൻഎനിയ്ക്കു രണ്ടു വണ്ടിക്കോളകെളയും പതിനോയിര-

വും തരികയുണ്ടോയി; അതിനോല് വിശ്രുതനോയിരിയ്ക്കുന്നു. (1)
അ�ഗ്ന, ൈവശ്വോനര, ഒരുനൂറു െപോന്ന്, ഇരുപതു ൈപക്കൾ വലിയ്ക്കോൻ മിടു-

ക്കുള്ള രണ്ടു �തർക്കുതിരകൾഎന്നിവെയയുംഎനിയ്ക്കു തന്നത്ര്യരുണന്നു, വഴി�പോ-

െല സ്തുതിച്ചു വളർത്തെപ്പട്ട ഭവോൻസുഖം കല്പിച്ചുനല്കണം! (2)
അ�ഗ്ന, വളെര മക്കളുള്ളഎെ�അ�നകസ്തുതികളോല്ആഭിമുഖ്യം പൂണ്ടത്ര്യ-

രുണൻ എപ്രകോര�മോ, അപ്രകോരം ത്രസദസ്യുവും പരമസ്തുത്യനോയ നിന്തിരുവടി-

യ്ക്കോയി ഏറ്റവും പുതിയ �സ്തോത്രം കോംക്ഷിച്ച്, അ�പക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി! (3)
�സ്തോത്രം െകോണ്ടുെചന്ന്, ‘എനിയ്ക്ക് ’ എന്ന�പക്ഷിയ്ക്കുന്നവന്നുസൂരിയോയഅശ്വ-

�മധൻ ധനം െകോടുക്കും; ആ യജ്ഞകോമന്നു നിന്തിരുവടി �മധ നല്കണം! (4)
അശ്വ�മധൻഎനിയ്ക്കുതന്നനൂറു മിടുക്കൻകോളകൾ. മൂന്നു�ചർന്ന �സോമങ്ങൾ-

�പോെല നിന്തിരുവടിെയ തു�ലോം ഏർഷിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (5)
ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നൂറുകണക്കില് െകോടുക്കുന്ന അശ്വ�മധങ്കല് നിങ്ങൾ നല്ല

വീർയ്യ�ത്തോടുകൂടിയ, മഹത്തോയ, ക്ഷയരഹിതമോയ ധനെത്ത, ആകോശത്തുസൂര്യ-

െനെയന്ന�പോെല കല്പിച്ചുനിർത്തുവിൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. പതിനോയിരം-െപോന്ന്. ത്രിവൃഷ്ണൻ–ഒരു രോജോവ്.
2. വലിയ്ക്കോൻ–�തർ.
3. അ�പക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി– ‘ഇതു വോങ്ങുക, ഇതു വോങ്ങുക’ എന്നിങ്ങെന, ധനം തരോൻ.
4. �സ്തോത്രം–അഗ്നിസ്തവം. എനിയ്ക്കു്. എനിയ്ക്കുവല്ലതുംതരിക. അശ്വ�മധൻ–ഒരുരോജോവ്.
�മധ–യജ്ഞവിഷയപ്രജ്ഞ.

6. മൂന്ന്–തയിരും മലർെപ്പോടിയും പോലും.
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സൂക്തം 28.

അത്രി�ഗോത്രക്കോരിയോയ വിശ്വവോര ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയ-

ത്രിയും ഛന്ദസ്സകൾ; അഗ്നി �ദവത.

വഴി�പോെല ജ്വലിച്ച അഗ്നി വോനത്ത് ഒളിവീശുന്നു–ഉഷസ്സിന്നഭിമുഖനോയി

പടർന്നു പരി�ശോഭിയ്ക്കുന്നു; �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു �ദവന്മോെര സ്തുതിയ്ക്കുന്ന വിശ്വവോര

ഹവിഃസ്രുക്കുമോയി കിഴ�ക്കോട്ടു �നോക്കിവന്നണയുന്നു. (1)
അ�ഗ്ന, സമുജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭവോൻ ജലത്തിെ� അധിപതിയോകുന്നു;

അവിടുന്നു ഹവിെസ്സോരുക്കുന്നവങ്കല് െചന്നുസ്വസ്തി നല്കുന്നു. അങ്ങ്ആെര പ്രോപി-

യ്ക്കു�മോ, അവർ എല്ലോസ്സമ്പത്തും �നടുന്നു; ആതിഥ്യം തിരുമുമ്പില് െവയ്ക്കുകയുംെചയ്യു-

ന്നു! (2)
അ�ഗ്ന,അവിടുന്നുവലിയസൌഭോഗ്യത്തിന്നോയി െചറുത്തരുളണം: അങ്ങയുെട

�തജസ്സു മുന്തിനില്ക്കെട്ട; ദോമ്പത്യെത്തഅങ്ങുനന്നോയി �യോജിപ്പിയ്ക്കണം; എതിരോളി-

കളുെട െകല്പമർത്തണം! (3)
അ�ഗ്ന,വളർന്നുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നനിന്തിരുവടിയുെട �തജസ്സിെനഞോൻവന്ദിയ്ക്കുന്നു.

വൃഷോവും ധനവോനുമോയ അവിടുന്നു യോഗങ്ങളില് വഴി�പോെല ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.

(4)
�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടസുയജ്ഞഗോയഅ�ഗ്ന, സമുജ്ജ്വലിച്ച ഭവോൻ �ദവകെള യജി-

ച്ചോലും: അവിടുന്നോണ�ല്ലോ, ഹവിസ്സു വഹിയ്ക്കുന്നവൻ! (5)
യോഗം തുടങ്ങിയോല് നിങ്ങൾ ഹവ്യവോഹനെനന്ന അഗ്നിെയ �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ,

പരിചരിയ്ക്കുവിൻ, ഭജിയ്ക്കുവിൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. വിശ്വവോര–ഞോൻ.
2. ആതിഥ്യം–അതിഥിയോയഅങ്ങയ്ക്കു �ചർന്നഹവിസ്സ്.

3. െസൌഭോഗ്യത്തിന്നോയി–ഞങ്ങൾക്കു െസൌഭോഗ്യമുണ്ടോകോൻ. െചറുത്തരുളണം–

ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കെള.

6. ഋത്വിക്കുക�ളോട്:
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സൂക്തം 29.

ശക്തിവംശ്യൻ െഗൌരിവീതി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

മനുവിെ� യജ്ഞത്തില് മൂന്നു �തജസ്സുകളുണ്ട്; അന്തരിക്ഷത്തില് വിളങ്ങുന്ന

ആമൂന്നിെനയും വഹിയ്ക്കുന്നവിശുദ്ധബലരോയ മരുത്തുക്കൾഅങ്ങെയസ്തുതിച്ചു�പോ-

രുന്നു; ഇന്ദ്ര, ഇവർക്ക് ഒരൃഷിയോണ്, ധീമോനോയ നിന്തിരുവടി! (1)
�സോമനീർ മതിയോ�വോളും കുടിച്ചഈ ഇന്ദ്രെന മരുത്തുക്കൾ തുടർന്നു സ്തുതി-

ച്ചു; അ�പ്പോൾഅവിടുന്നുവജ്രെമടുത്തു, പുത്രെനവധിച്ചു, വളെര ജലങ്ങെള ഒഴുകോൻ

വിട്ടു! (2)
മഹോന്മോരോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളും ഇന്ദ്രനും എെ�ഈ െവടുപ്പില് പിഴി-

ഞ്ഞ �സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ: ആ ഹവിസ്സു മനുഷ്യന്നു �ഗോക്കെള കിട്ടിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; ഇതു

കുടിച്ചോണ്, ഇന്ദ്രൻ വൃത്രെന െകോന്നത് ! (3)
പിന്നീട്ഇന്ദ്രൻ വോനൂഴികെള തു�ലോം ഉറപ്പിച്ചു. െചല്ലല് െകോണ്ടുതെന്ന മൃഗ-

പ്രോയെന �പടിപ്പിച്ചു; വിഴുങ്ങിക്കിടന്നുകൂർക്കംവലിച്ചിരുന്നദോനവെന, പുറത്തുവരു-

ത്തി, െചറുത്തു െകോന്നു! (4)
മഘവോ�വ, കർമ്മംമൂലം അങ്ങയ്ക്കു �ദവന്മോെരല്ലോം �സോമപോനം മുറയ്ക്കു തന്നു.

�ന�ര പോ�ഞ്ഞറ്റ സൂര്യെ� െപണ്കുതിരകെള അങ്ങ്ഏതശന്നു�വണ്ടി തടുത്തു-

നിർത്തിയ�ല്ലോ! (5)
മഘവോവു ശംബരെ�റ െതോണ്ണൂെറ്റോമ്പതു പുരികൾ ഒന്നിച്ചു വജ്രംെകോണ്ടു പി-

ളർത്തി; അ�പ്പോൾഅരി�ക മരുത്തുക്കൾൈത്രഷ്ടു ഭ�സ്തോത്രംെകോണ്ട് ഇന്ദ്രെനസ്തു-

തിച്ചു. അ�ദ്ദഹം തീപിടിച്ച അവെന ഇട്ടു വലച്ചു! (6)
ഈസഖോവിെ� കർമ്മത്തോല്, സഖോവോയ അഗ്നി മുന്നൂറുമോടുകെള ശിഘ്രം

പചിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ വൃത്രവധത്തിന്നോയി, മനുവിെ� മൂന്നു പോത്രങ്ങളിെല �സോമനീർ

ഒന്നോയി കുടിച്ചു! (7)
മഘവോവോയ ഭവോൻ മുന്നൂറുമോടുകളുെട മോംസം ഭക്ഷിച്ചു; മൂന്നു പോത്രം �സോമ-

നീരും കുടിച്ചു. അങ്ങെന തിരുവയർ നിറഞ്ഞഇന്ദ്രെനയ�ത്ര, �ദവന്മോെരല്ലോം, ഒരു

�വലക്കോരെനെയന്ന�പോെല, വൃത്രവധത്തിന്നു വിളിച്ചത്. (8)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങും ഉശനസ്സുംകീഴമർത്തോൻകുതിച്ചുപോയുന്നകുതിരക�ളോടുകൂടി, കു-

ത്സെ�ഗൃഹത്തില് �പോയ�ല്ലോ;അ�ദ്ദഹ�ത്തോടും �ദവക�ളോടുംകൂടി ഒ�ര �തരിലോ-

ണ്, ഹന്തോവോയ ഭവോൻ �പോയതും, ശുഷ്ണെന വധിച്ചതും! (9)
അങ്ങുസൂര്യെ� ഒരു �തർച്ചക്രം �വർെപടുത്തി; മറ്റതുകുത്സന്നുധനം �നടോൻ

െവച്ചു. കൂറ്റില്ലോത്ത കൂടലെര അങ്ങ്ആയുധംെകോണ്ടു ഹനിച്ചു–യുദ്ധത്തില് നോക്ക-

റുത്തു െകോന്നു! (10)
ഗൌരിവീതിയുെട �സ്തോത്രങ്ങൾഅങ്ങെയ വളർത്തെട്ട! അങ്ങ് പിപ്രുവിെന വി-

ദഥിപുത്രന്നു കീെഴ്പടുത്തി. ഋജിശ്വോവു സഖ്യത്തിന്നോയി പു�രോഡോശവും മറ്റും പചിച്ച്

അങ്ങെയ വരുത്തി; അങ്ങ്അ�ദ്ദഹത്തിെ� �സോമം കുടിയ്ക്കുകയുംെചയ്തു! (11)
നവഗ്വന്മോരും ദശഗ്വന്മോരും �സോമം പിഴിഞ്ഞ്, ഇന്ദ്രെന �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു

സ്തുതിച്ചു: ആ സ്തുതിയ്ക്കുന്ന �നതോക്കൾ അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നആ �ഗോവൃന്ദെത്ത തുറക്കു-

കയുംെചയ്തു! (12)
മഘവോ�വ,അങ്ങുെചയ്തുകഴിഞ്ഞപരോക്രമങ്ങൾഅറിഞ്ഞുംഞോൻഅങ്ങെയ
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എങ്ങെന പരിചരി�യ്ക്കണ്ടു? ബലിഷ്ഠനോയു�ള്ളോ�വ, അങ്ങു പുതുതോയി െചയ്യുന്നവ-

െയഞങ്ങൾയജ്ഞങ്ങളില് പുകഴ്ത്തോം! (13)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നുസഹജമോയബലംെകോണ്ട്, എതിരില്ലോെതഈവലിയ ഭുവ-

നെമല്ലോം നിർമ്മിച്ചു; വജ്രിൻ, ധർഷകനോയ ഭവോൻ വീണ്ടും നിർമ്മിയ്ക്കുകയുംെചയ്യും.

ഭവോെ�ആത്രോണിെയ തടുക്കോൻആരുമില്ല! (14)
ഇന്ദ്ര,അതിശുരനോയു�ള്ളോ�വ, അങ്ങയ്ക്കോയി ഞങ്ങളുണ്ടോക്കുന്നപുതിയ �സ്തോ-

ത്രങ്ങൾ ഭവോൻ െചവിെക്കോണ്ടോലും: ധനമിച്ഛിയ്ക്കുന്ന ധീമോനോയ ഞോൻ നല്ല �വല-

െകോണ്ടു വസ്ത്രം�പോെലയും �തരു�പോെലയൂം മികച്ച �സ്തോത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. ആമൂന്ന്–വോയു, അഗ്നി, സൂര്യൻ.

2. പ�രോ�ക്ഷോക്തി:

3. ആഹവിസ്സ്–നിങ്ങൾ കുടിച്ച �സോമം.

4. മൃഗപ്രോയെന–മൃഗം�പോെലപോയുന്നവൃത്രെന. വിഴുങ്ങി–െവള്ളെത്തമറച്ച്. ദോനവൻ

–വൃത്രൻ.

6. ൈത്രഷ്ടുഭ�സ്തോത്രം–ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സിലുള്ള �സ്തോത്രം. തീപിടിച്ച–മരുത്തുക്കളുെട മനൂ-

പ്ര�യോഗത്തോല�ത്ര, ശംബരൻഅഗ്നിബോധിതനോയത്.

7. സഖോവിെ�–ഇന്ദ്രെ�. മൂന്നുപോത്രങ്ങൾ–പൂതഭൃത്ത്, ആധവനിയം, �ദ്രോണകലശം.

8. ആദ്യവോക്യം പ്രത്യക്ഷം:
9. അ�ദ്ദഹം–കുത്സൻ.

10. കൂറ്റ്=ഒച്ച; നോക്കറുത്തതിനോല്അസുരന്മോക്കു മിണ്ടോൻവയ്യോതോയി.

11. െഗൌരിവീതിയുെട–എെ�. പിപ്രു–ഒരസുരൻ. വിദഥിപുത്രൻ–ഋജിശ്വോവ് എന്ന ഋഷി.

12. തുറക്കുകയുംെചയ്തു–ഗുഹ തുറന്നു �ഗോവൃന്ദെത്തപുറത്തിറക്കി.

15. വസ്ത്രം�പോെല–തിരുമുല്ക്കോഴ്ച�പോെല അങ്ങയ്ക്കു സ്വീകരിയ്ക്കോവുന്നത്. �തരു�പോെല–
അങ്ങയ്ക്കു് ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോരോനുതകുന്നത്.
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സൂക്തം 30.

ബഭ്രു, ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

യോെതോരു വജ്രപോണിയോയ പുരുഹൂതൻ ധനവുംെകോണ്ടു, �സോമം പിഴിയുന-

വെന �തടി, രക്ഷിപ്പോൻ, അയോളുെട ഗൃഹത്തില് എഴുന്നള്ളു�മോ ആ വീരൻ എവി-

െട? ഹരികെള പൂട്ടിയ സുഖരഥത്തിലൂ�ട �പോകുന്ന ഇന്ദ്രെനആർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? (1)
സ്വയം വോണതന്തിരുവടിയുെട നിഗൂഢമോയ ഉല്കൃഷ്ടസ്ഥോനംഞോൻകണ്ടി-

രിയ്ക്കുന്നു: ഞോൻ അ�ന്വഷിച്ചു പുറെപ്പട്ടു; മറ്റുള്ളവ�രോടു �ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു:-

‘അറിയോനോഗ്രഹിച്ച �നതോക്കളോയഞങ്ങൾഇന്ദ്രെന കെണ്ടത്തി.’ (2)
ഇന്ദ്ര,നിന്തിരുവടികല്പിച്ചുെചയ്തെതല്ലോം,ഞങ്ങൾഇന്നു�സോമംപിഴിഞ്ഞുവർ-

ണ്ണിയ്ക്കോം: അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കോയി െചയ്തത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലോത്തവൻ അറിയെട്ട;

അറിഞ്ഞവൻ �കട്ടുെകോള്ളെട്ട: എല്ലോ�സ്സനക�ളോടുംകൂടിയആ മഘവോവു വന്നണ-

യും! (3)
ഇന്ദ്ര, ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്നഅവിടുന്നു മനസ്സിലുറച്ചു: തനി�യ വളെര�പ്പ�രോ-

ടു െപോരുതോൻ പുറെപ്പട്ടു ബലംെകോണ്ടു പർവതെത്ത�പ്പോലും പിളർത്തി; കോറവു-

ൈപക്കൂട്ടെത്തകണ്ടുപിടിച്ചു! (4)
ഉപരിസ്ഥനുംഅത്യുകൃഷ്ടനുമോയ ഭവോൻഅകലത്തും �കൾക്കോവുന്നതിരുനോ-

മ�ത്തോടു കൂടിയോണ്, ജനിച്ചത്; അതിനോല് �ദവന്മോെരല്ലോം �പടിച്ചു�പോയി! മുടി-

യൻഅടക്കിയ ജലങ്ങെള ഇന്ദ്രൻ തെ� വരുതിയിലോക്കി. (5)
അങ്ങയ്ക്കുതെന്നയോണ്,ഈ �സ്തോതോക്കൾ നന്നോയി സുഖിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു �സ്തോ-

ത്രം െചോല്ലുന്നതും, �സോമം പിഴിയുന്നതും. െവള്ളെത്ത മറച്ചുകിടന്ന �ദ്രോഹിയും മോ-

യോവിഷുമോയ വൃത്രെന ഇന്ദ്രൻ മോയകൾെകോണ്ടു കീഴമർത്തി! (6)
മഘവോ�വ, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭവോൻ വി�ദ്രോഹിയുെട �നർക്കുവജ്രം വിട്ടു, ജന്മ-

ശത്രുക്കെള െകോെന്നോടുക്കി: അതില്, മനുഷ്യന്നുസുഖം വരുത്തോൻഅവിടുന്നു മുടി-

യനോയ നമുചിയുെട തല തവിടോക്കിയ�ല്ലോ! (7)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു മുടിയനോയ നമുചിയുെട ഇടിമുഴക്കി നടക്കുന്ന മഴക്കോറു�പോ-

െലയുള്ള തല തകർത്തിട്ട്, ഉടൻതെന്ന എെന്ന സഖോവോക്കിയ�ല്ലോ; അ�പ്പോൾ

മരുത്തുക്കളോല് വോനൂഴികൾ ചക്രംചുറ്റി�പ്പോയി! (8)
മുടിയൻ സ്ത്രീകെള ആയുധമോക്കിയ�ല്ലോ. അ�പ്പോൾ, ‘ഇവെ� െപണ്പട

എ�ന്നോെടെന്തടുക്കും?’ എന്നിങ്ങെന, ഇന്ദ്രൻഅവന്നരുമെപ്പട്ട രണ്ടു െപണ്ണുങ്ങെള

അകത്തടച്ചിട്ടു; എന്നിട്ടു ദസ്യുവി�നോടു െപോരുതോനടുത്തു. (9)
ൈപക്കൾകുട്ടിക�ളോടു �വർെപട്ട്, എല്ലോടത്തുംഅവിെടയവിെട ചുറ്റിയലയുക-

യോയിരുന്നു; അവെയ ഇന്ദ്രൻ കരുത്ത�രോടുകൂടി, നല്ല �സോമനീരിെ� മത്തു പൂണ്ടു,

(കുട്ടിക�ളോടു) �ചർത്തു! (10)
ബഭ്രു പിഴിഞ്ഞ �സോമം മത്തുപിടിപ്പിച്ച വൃഷോവോയ ഇന്ദ്രൻ യുദ്ധത്തില്ആർ-

ത്തലറി; അതു കുടിച്ച പുരന്ദരൻ കറവുൈപക്കെള വീണ്ടുെകോടുത്തു! (11)
അ�ഗ്ന, രുശമക്കോർ ഇങ്ങെന ഒരുപകോരം െചയ്തു: നോലോയിരം ൈപക്കെള

എനിയ്ക്കു തന്നുഃ �നതോക്കുന്മോരില്െവച്ചു �നതോവോയ ഋണംചയൻ െകോടുത്തയച്ച

ധനംഞങ്ങൾസ്വീകരിച്ചു! (12)
അ�ഗ്ന, രുശമക്കോർ എെന്ന നല്ലവണ്ണം ചമയിച്ചു, �ഗോസഹസ്രങ്ങ�ളോടുകൂടി
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ഗൃഹത്തിെലയ്ക്കയച്ചു. ഇരുട്ടു പരത്തിയ രോത്രിയുെട അവസോനത്തില് ഞോൻ പിഴി-

ഞ്ഞസ്വോ�ദറിയ �സോമം ഇന്ദ്രെന മത്തുപിടിപ്പിച്ചു! (13)
രുശമരോജോവോയ ഋണംചയെ�അടുക്കല്ചുറ്റിനടന്ന രോത്രി പുലർന്ന�തോ�ട,

നടമിടുക്കുള്ള ജവനോശ്വം�പോെല �കോപ്പണിയിയ്ക്കെപ്പട്ട ബഭ്രുവിന്നു നോലോയിരം കി-

ട്ടിക്കഴിഞ്ഞു! (14)
അ�ഗ്ന, രുശമത്തില്െവച്ചു നോലോയിരം ൈപക്കെള ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവ-

�ല്ലോ; പോലു കോച്ചോൻ തിളങ്ങുന്ന മഹോവീരം�പോെലയുള്ള ഒരു െപോൻപോത്രവും �മ-

ധോവികളോയഞങ്ങൾ വോങ്ങി! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
2. വിശ്വോസികൾക്ക് ഇന്ദ്രൻഅപ്രോപ്യനെല്ലന്നുസോരം.

3. ഒടുവിെല വോക്യം പ�രോക്ഷം:
4. മനസ്സിലുറച്ചു–‘ഞോൻബലവോന്മോെരെയോെക്ക ജയിയ്ക്കു’െമന്ന്.

5. അതിനോല് എന്നു തുടങ്ങിയ വോക്യവും, അടുത്തതും പ�രോക്ഷകഥനങ്ങൾ. മുടിയൻ–

വിധ്വംസകനോയ വൃത്രൻ.

6. മോയകൾ–തെ� കഴിവുകൾ.
7. വി�ദ്രോഹി–വൃതൻ. ജന്മശത്രുക്കൾ–രോക്ഷസോദികൾ. അതില്–ആയുദ്ധത്തില്. മനു-

ഷ്യന്ന്–എനിയ്ക്ക്. സുഖം–നമുചി അപഹരിച്ച �ഗോവൃന്ദെത്തതിരി�യ കിട്ടല്.

9. പ�രോക്ഷവചനം: മുടിയൻ–നമുവി. സ്ത്രീകെള ആയുധമോക്കി–ഇന്ദ്ര�നോടു െപോരുതോ-
നയച്ചു.

10. കരുത്തർ–മരുത്തുക്കൾ.

11. ബഭ്രു–ഞോൻ.
12. രുശമം–ഒരു രോജ്യം; ഋണംചയെനന്ന രോജോവി��തോയിരുന്നു അത്. െകോടുത്തയച്ച

ധനം–നോട്ടുകോർപക്കലയച്ച �ഗോവൃന്ദമോകുന്ന ധനം. ഞങ്ങൾ–ഞോൻ.

13. ഞോൻ പിഴിഞ്ഞ–ഗൃഹത്തിെലത്തിയിട്ട്, ഉടൻതെന്നഞോൻ ഇന്ദ്രന്നു �സോമയോഗമനു-

ഷ്ഠിച്ചു.

14. എടുത്തുപറയുന്നു: നോലോയിരം–രോജോവു പുലർകോലത്തുത�ന്നഅയച്ചൈപക്കെള.

15. മഹോവീരം–യോഗത്തിലുപ�യോഗിയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം മണ്പോത്രം.
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സൂക്തം 31.

അത്രി�ഗോത്രക്കോരൻഅവസ്യു ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്: ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

മഘവോവോയ മുഖ്യൻ ഇന്ദ്രൻ, അ�ദ്ദഹം �കറുന്ന അന്നകോംക്ഷിയോയ പള്ളി-

�ത്തരിന്നു�വണ്ടി പടെവട്ടുന്നു: ഇടയൻ മോടുകെളെയന്ന�പോ�ല െതളിയ്ക്കുന്നു; ഉപ-

ദ്രവിയ്ക്കുെപ്പടോെത, �നടോനോയി നടെകോള്ളുന്നു! (1)
ഹർയ്യശ്വ, ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളുക: ഞങ്ങെള, �വണ്ടോ എന്നു െവയ്ക്കരുത്; വിചി-

ത്രധന, ഞങ്ങളില് വന്നു�ചരുക. ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നല്ലോെത �ശ്രയസ്കരം മെറ്റോന്നില്ല:

സ്ത്രീവിയുക്തന്മോെരയും അവിടുന്നു ഭോര്യോന്വിതരോക്കും! (2)
�തജസ്സ് �തജസ്സില്നിന്ന്ഉദിയ്ക്കുന്ന�തോ�ട, ഇന്ദ്രൻ എല്ലോർദ്ധനങ്ങളും കല്പി-

ച്ചുെകോടുക്കും: അ�ദ്ദഹം മലനടുവില് മറയ്ക്കെപ്പട്ട കറവുൈപക്കെള പുറെത്തയ്ക്കു െത-

ളിച്ചു; പ്രകോശംെകോണ്ടു കൂരിരുട്ടു �പോക്കി! (3)
പുരുഹൂത, മനുഷ്യർ അങ്ങയ്ക്കു കുതിര�ത്തരുണ്ടോക്കി; ത്വഷ്ടോവുവജ്രം മിനുക്കി;

തലവന്മോർ വൃത്രവധത്തിന്ന്, ഇന്ദ്രെന പൂജിച്ചു �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു വളർത്തി! (4)
ഇന്ദ്രനോല് അയയ്ക്കെപ്പട്ടു നടെകോെണ്ട യോവചിലർ �തരും കുതിരയുമില്ലോെത

ദസ്യുക്കെള കീഴമർത്തി�യോ; ആ വൃഷോക്കൾ ഇന്ദ്ര, അങ്ങെയസ്തുതിച്ച�പ്പോൾ, െക-

ല്പുള്ളഅമ്മികളും സംബന്ധിച്ചു! (5)
മഘവോ�വ, അവിടുന്നു പണ്ടു െചയ്തവയും, അവിടുെത്ത പുതിയ കർമ്മങ്ങളും

ഞോൻ വർണ്ണിയ്ക്കോം: ശക്തിമോ�ന, അവിടുന്നു വോനൂഴികൾ രണ്ടിെനയും വശത്തോ-

ക്കി, വിചിത്രദോനങ്ങളോയ ജലങ്ങെള മനുഷ്യന്നു �വണ്ടി �വർതിരിച്ചുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു!

(6)
ദർശനീയ, �മധോവിൻ, അത് അവിടുന്നു െചയ്തതുതെന്ന: ഇവിെട വൃത്രെന

െകോന്നു,ബലം െവളിെപ്പടുത്തിയ�ല്ലോ; �പോരോ, ശുഷ്ണെ� മോയകൾൈകക്കലോക്കി,

ദസ്യുക്കെളഅടുക്കല്െച്ചന്നു മർദ്ദിയ്ക്കുകയും െചയ്തു! (7)
ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി നദീതീരത്തിെല വിഭപ�വോല്പോദകങ്ങളോയ ജലങ്ങെള

യദുവിന്നും തുർവശന്നും അധീനങ്ങളോക്കി. നിങ്ങളിരുവരും കൂടി ഉഗ്രെ�അടുക്കല്

െചന്നു; പിെന്നഅങ്ങുകുത്സെന ഗൃഹത്തിെലയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോയി. അ�പ്പോൾ ഉശന-

സ്സും �ദവന്മോരും നിങ്ങളുെട അടുക്കെലത്തി. (8)
ഇന്ദ്ര, കുത്സ, നിങ്ങെള �തർ വലിയ്ക്കുന്ന കതിരകൾ ഈ �സ്തോതോവിങ്കലും

െകോണ്ടുവരെട്ട: നിങ്ങൾ അവെന െവള്ളത്തില്െവച്ച്–ഇരിപ്പിടത്തില്െവച്ച്–

പീഡിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ; നിങ്ങൾ ഹവിർദ്ധനെ� ഹൃദയത്തില്ന്ന്ഇരുട്ടുകൾ നീക്കുന്നു!

(9)
ഈ കവിയോയ അവസ്യുവിന്നും സു�ഖന പൂട്ടോവുന്ന വോതോശ്വങ്ങെള കിട്ടി.

ഇന്ദ്ര, ഇവിെട സഖോക്കളോയ �സ്തോതോക്കളുെമല്ലോം അങ്ങയുെട ബലെത്ത �സ്തോത്ര-

ങ്ങൾെകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (10)
യുദ്ധത്തില് പോഞ്ഞുനടന്ന സൂര്യരഥെത്ത�പ്പോലും അനങ്ങോതോക്കി, ഏതശ-

ന്നു�വണ്ടി, അതിെ� ഒരു ചക്രം പറിെച്ചടുത്തു നിഹനിപ്പോൻ തുടങ്ങിയവൻ, നെമ്മ

മുൻനിർത്തി യോഗത്തിെലഴുനള്ളെട്ട! (11)
ആളുക�ള, ഇതോ, ഇന്ദ്രൻ �സോമം പിഴിഞ്ഞ സഖോവിെ� അടുക്കെലയ്ക്കു, കോ-

ണോൻ�വണ്ടി എഴുന്നള്ളുന്നു: അധ്വര്യുക്കൾ യോെതോെന്നടുത്തു ചതയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ

അമ്മിക്കുഴ ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചു െകോണ്ടു �വദി�യോടു �ചരുന്നു. (12)
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അമൃത, അങ്ങെയ ഇച്ഛിച്ച–ശീഘ്രം ഇച്ഛിച്ച–മനുഷ്യർക്ക് ആപത്തു വരരുത്.

അവിടുന്നുയജമോനന്മോെരപ്രോപിച്ചോലും: ഞങ്ങൾയോവചിലരില്അങ്ങയുെടആളു-

കളോയി നി�ല്ക്കണ�മോ, അവർക്ക് അവിടുന്നുബലം നല്കിയോലും! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
1. െതളിയ്ക്കുന്നു–ശത്രുൈസന്യമെത്ത െചോല്പിടിയ്ക്കു നടത്തുന്നു. �നടോനോയി–ശത്രുധനം.

3. �തജസ്സ്�തജസ്സില്നിന്ന്–സൂര്യെ� �തജസ്സ്ഉഷസ്സിെ� �തജസ്സില്നിന്ന്.
4. ഒന്നോംവോക്യം പ്രത്യക്ഷം: മനുഷ്യർ–ഋഭുക്കൾ, തലവന്മോർ–അംഗിരസ്സുക�ളോ, മരു-
ത്തുക്ക�ളോ.

5. ആവൃഷോക്കൾ–മരുത്തുക്കൾ. അമ്മികളും സംബന്ധിച്ചു–�സോമം ചതയ്ക്കു�മ്പോഴെത്ത-

ശ്ശബ്ദംെകോണ്ടുസ്തുതിയില് കൂട്ടു�ചർന്നു.

6. വിചിത്രദോനങ്ങൾ=വിചിത്രമോയ ദോന�ത്തോടുകൂടിയവ.

8. നിങ്ങളിരുവർ–അങ്ങുംകുത്സനും. ഉഗ്രെ�–ശുഷ്ണെ�. പിെന്ന=ശുഷ്ണവധോനന്തരം. ഗൃ-

ഹം–സ്വർഗ്ഗം.

9. അവെന–ശുഷ്ണോസുരെന.
10. കവി–�സ്തോതോവ്. സഖോക്കൾ–അവസ്യുവിെ�.
11. നിഹനിപ്പോൻ തുടങ്ങിയവൻ–അസുരന്മോെര െകോല്ലോെനോരുെമ്പട്ടു ഇന്ദ്രൻ.
12. കോണോൻ�വണ്ടി–നിങ്ങെള.
13. അവർക്ക്–യജമോനന്മോർക്ക്.
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സൂക്തം 32.

അത്രി�ഗോത്രക്കോരൻ ഗോതു ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നുനീർമുകിലിെന പിളർത്തി, പഴുതുകളുണ്ടോക്കി, നി�രോധിച്ച �മ-

ഘങ്ങളില്നിന്നു �ചോർത്തി–വളർെകോണ്ടലിെന തുറന്നു, മഴെപയ്യിച്ചു; ദോനവെന

ഹനിച്ചു! (1)
വജ്രിൻ, ഇന്ദ്ര, അങ്ങ്ഋതുക്കളില് നി�രോധിച്ച �മഘങ്ങളില് നിന്നു െവള്ളം

പുറെപ്പടുവിച്ചു; ഉഗ്ര, ഒരുെമ്പട്ടുകിടന്ന വൃത്രെന വധിച്ചു. അങ്ങെന ബലം ഉറപ്പിച്ചു!

(2)
ഒറ്റയ്ക്ക് എതിരില്ലോത്തവൻ എന്നു വിചോരിച്ചു�പോന്ന ആ കൂറ്റൻമൃഗത്തിെ�

ആയുധം ഇന്ദ്രൻ ബലംെകോണ്ടു തകർത്തുകളഞ്ഞു. അ�പ്പോൾ അവങ്കല് നിന്നു

മെറ്റോരു െപരുംകൂറ്റൻ ഉണ്ടോയിവന്നു. (3)
ആ െപരുംകൂറ്റെനയും–ഇയ്യുള്ളവരുെട അന്നം തിന്നു മത്തടിച്ചും �മഘെത്ത

കീഴില്നിർത്തിയ ത�മോമയനോയ ദോനവെനയും–അവെ�അരിശമോയ ശുഷ്ണെന-

യും മഴക്കോറു തുരന്ന വജ്രി വജ്രംെകോണ്ടു വധിച്ചു! (4)
‘മർമ്മമില്ലോ’ത്ത അവെ� ആ മർമ്മസ്ഥോനവും അവിടുന്ന്അടയോളങ്ങളോല്

കണ്ടുപിടിച്ചു; ബലവോ�ന, മധു സംഭരിെയ്ക്ക െപോരുതോൻ മുതിർന്ന അവെന അങ്ങ്

അന്ധകോരത്തിലടച്ചു! (5)
അങ്ങെനഅന്തരിക്ഷത്തില്കിടന്ന, െവളിച്ചമില്ലോത്തകൂരിരുട്ടില്വലുപ്പംെവ-

ച്ചഅവെന�പ്പോലും, �സോമത്തിെ� മത്തുപിടിച്ച വൃഷോവോയ ഇന്ദ്രൻ വജ്രമുയർത്തി

വധിച്ചു! (6)
ഇന്ദ്രൻ കൂറ്റനോയ ദോനവെ� �നർക്ക്, എതിരില്ലോെത കീഴമർത്തുനആയുധമു-

യർത്തി;അവെനവജ്രപ്രഹോരംെകോണ്ടുവധിച്ച്,എല്ലോപ്രോണികളിലും െവച്ച്അധ-

മനോക്കി! (7)
ഉഗ്രനോയ തന്തിരുവടി െവള്ളെത്ത മറച്ചുനിന്ന, ജലെത്ത കീഴടക്കിയ, തള്ളി-

നീക്കുന്ന,ആവരണകോരിയോയആ െപരുംകൂറ്റെന കണ്ടുപിടിച്ചു, യുദ്ധത്തില് വമ്പി-

ച്ചആയുധംെകോണ്ടു കോല് െവട്ടി, വല്ലോെത �കോട്ടുവോയിടുമോറു െകോലെപ്പടുത്തി! (8)
ആരുള്ളു, ഇന്ദ്രെ� വരട്ടുന്നബലം തടുക്കോൻ? ഇ�ദ്ദഹം ഒറ്റയ്ക്ക്, എതിർക്കെപ്പ-

ടോെത ധനങ്ങൾൈകക്കലോക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു �ദവിമോർ�പോലുംഈ �വഗവോെ�

ഓജസ്സിെന �പടിച്ചു കിടുകിടുക്കോറുണ്ട്! (9)
തോൻ ഭരിയ്ക്കുന്ന �ദ്യോവ് ഇന്ദ്രന്നു വഴങ്ങുന്നു; ഭൂവു, കോമിയ്ക്കുന്ന ഒരുത്തി�പോെല

ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്നു. ഇ�ദ്ദഹം, തെ� ബലെമല്ലോം ഇയ്യുള്ളവരില് െചലുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു;

അനുകൂലരോയ മനുഷ്യർഈബലിഷ്ഠെന വണങ്ങി�പ്പോരുന്നു! (10)
ആളുകളുെട ഇടയില് ഞോൻ �കട്ടിട്ടുണ്ട്: ഏകനോയ നിന്തിരുവടിയോണ്,

സജ്ജനപോലകനും, പഞ്ചജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ജനിച്ചവനും, യശസ്വിയും. രോവും

പകലും സ്തുതിച്ചു പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്ന എെ� ആളുകൾ ആ പരമസ്തുത്യനോയ ഇന്ദ്രെന-

ത്ത�ന്നഅവലംബിയ്ക്കെട്ട! (11)
ഇങ്ങെന കോലം�തോറും �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്ന നിന്തിരുവടി �മധോവികൾക്കു ധനം

െകോടുക്കോറുെണ്ടന്നു ഞോൻ �കട്ടിട്ടുണ്ട്; ഇന്ദ്ര, എന്നോല് നിന്തിരുവടിയുെട മിക-

ച്ച സഖോക്കൾക്ക്–അഭിലോഷം നിന്തിരുവടിയിങ്കല്സമർപ്പിച്ച �സ്തോതോക്കൾക്ക്–

എന്തുകിട്ടി? (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
1. �ചോർത്തി–െവള്ളം.

2. ഋതുക്കൾ–വർഷോകോലം.
3. കൂറ്റൻമൃഗം–വൃതൻ. ഉണ്ടോയിവന്നു–അവന�ത്ര, ശുഷ്ണൻ.
4. അരിശമോയ–�ക്രോധത്തില്നിന്നു ജനിച്ച.

5. മർമ്മമില്ലോത്ത–എവിെട പരിക്കുപറ്റിയോല് മരിച്ച�പോകു�മോ, അത�ത്ര, മർമ്മം; അതു

തെ� �ദഹത്തിലിെല്ലന്നോയിരുന്നു, വൃത്രെ� ഗർവ്. മധു സംഭരിെയ്ക്ക–അങ്ങയ്ക്കു �സോ-

മെമോരുക്കുന്ന തക്കത്തില്. അന്ധകോരത്തിലടച്ചു–വൃത്രൻ ഇന്ദ്രെന�പ്പടിച്ച് ഇരുട്ടില്

മറഞ്ഞു.

8. തള്ളിനീക്കുന്ന–എതിരോളികെള. ആവരണകോരിയോയ–എല്ലോം മറച്ച.
9. വരട്ടുന്ന–ശത്രുക്കെള. ധനങ്ങൾ–ശത്രുക്കളുെട. �ദവിമോർ–ദ്യോ വോപൃഥിവുകൾ. ഈ
�വഗവോൻ–ഇന്ദ്രൻ.

10. ഇയ്യുള്ളവർ–പ്രജകൾ.
11. ഏകനോയഎന്നുതുടങ്ങുന്നവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

12. �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്ന–പ്രോണികെള വ്യോപരിയ്ക്കുന്ന. എന്തു കിട്ടി–എനിയ്ക്ക് ഇതുവെര ഒന്നും

ഭവോൻ തന്നില്ല�ല്ലോ എന്ന്, ഋഷി വിളംബോസഹത്വം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

ഒന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: നോലോംഅഷ്ടകം
രണ്ടോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 5 അനുവോകം 3
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സൂക്തം 33.

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

മർത്ത്യർതൻ െകല്പിനു, െകല്പനോമിന്ദ്രങ്ക-

ലിത്ഥം വലുെതോന്നു െചോല്ലോ,െമളിയഞോൻ:

നന്മനസ്സൂന്നീടുമ�ല്ലോ, ഭടോന്വിത-

നമ്മഹോൻ �പോരില് സ്തുതി �കട്ടിവെ��മല്! (1)

അബ്ഭവോെനങ്ങെള നണ്ണിയിന്ദ്ര, ഭവോ-

ന്നിപ്പടിയ്ക്കൻപുളവോക്കും സ്തവങ്ങളോല്

അശ്വക്കടിഞോണ് വൃഷോ�വ, പിടിയ്ക്കണം;

െവച്ചമർ�ത്തണം, മഘവൻ, സപത്നെര! (2)

ഞങ്ങെളോഴിെഞ്ഞവർ �ചർന്നീല നിങ്കല,-

ത്തുംഗകർമ്മോ�പതർ നിന്നുെടയല്ലതോൻ:

�ദവ, �കറിയിരിയ്ക്കിന്ദ്ര, വജ്രധര,

നീ വരോശ്വക്കടിഞോണ്പിടിയ്ക്കും ര�ഥ! (3)

നിെന്നക്കുറിച്ചുണ്ട,�നകസ്തവമിന്ദ്ര:

മന്നിനോയ്ത്തണ്ണീർക്കടരിട്ട,റുത്തു നീ

നിർത്തി, വർഷിപ്പോനിനൻതൻ നിജോസ്പ�ദ;

യുദ്ധത്തില് മോയ്ചു, നീ ദോസെ� �പരു�മ! (4)

ഇന്ദ്ര, സമീപിച്ചു െകല്പിയറ്റിച്ചരി-

യ്ക്കുന്ന �നതോക്കളോം ഞങ്ങൾ ഭവോെ�യോം:

യുദ്ധത്തിലോൾക്കോർ വ�രണ�മഞങ്ങളില്,

സ്തുത്യൻ ചരിഷ്ണു ഭഗൻ�പോലുരുബല! (5)

നിങ്കലുണ്ട�ല്ലോ, മഹിതമോം െകല്പിന്ദ്ര:

നിത്യനോയ്വ്യപ്തനോയ്നൃത്തമോടുന്ന നീ

കൂട്ടുക, െവണ് മുതല് വിത്തവുംഞങ്ങളി;-

ലോഢ്യനോം സ്വോമിതൻ ദോനെത്തവോഴ്ത്തുവൻ! (6)

ത്വദ്രക്ഷയോല്ക്കോക്കുകിന്ദ്ര, ശുര ഭവോ-

നിത്ഥം സ്തുതിയ്ക്കും സയജ്ഞരോം ഞങ്ങെള:

യുദ്ധങ്ങളിലുടല്ച്ചട്ടെയ നല്കുന്ന

ഹൃദ്യമോം �സോമനീർെകോണ്ടു രസിയ്ക്ക, നീ! (7)

ഗൌരിക്ഷിതൻ പൌരുകുത്സ്യൻ ത്രസദസ്യു

സൂരി ധനോഢ്യെനവെയ�യോ നല്കി, �മ

അപ്പത്തുെവണ്തുരംഗങ്ങൾ വഹിയ്ക്ക, മോം;

ക്ഷിപ്രം പണികളി�ലർെപ്പട്ടിടോവു, ഞോൻ! (8)

നല്കിനോൻ, �മ മോരുതോശ്വൻ വിദഥനും

നല്ല നടയുള്ള �ലോഹിതോശ്വങ്ങെള;

ആയിരം തന്നോ,െനോരോര്യനോകുെമനി-
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യ്ക്കോയഴി�ച്ചകിനോനോഭരണങ്ങളും. (9)

ലക്ഷ്മൂണപുത്രനോം ധ്വന്യനും നല്കി, �മ

ലക്ഷ്മി െതളിഞ്ഞധുരന്ധരോശ്വങ്ങെള:

സംവരണർഷിെയ പ്രോപിച്ചു, തന്ന വൻ-

സമ്പത്തു, �ഗോക്കോൾ െതോഴുത്തിെന�പ്പോല�വ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. മർത്ത്യർതൻ െകല്പിനു–എെ� ആളുകൾക്കു ബലമുണ്ടോകോൻ. ഇന്ദ്രങ്കല്–ഇന്ദ്രെ�

അടുക്കല്. ഒന്നു–ഒരു �സ്തോത്രം. ഇവെ��മല്–എങ്കല്.

2. പിടിയ്ക്കണം–യുദ്ധത്തിന്നിറങ്ങണെമന്നർത്ഥം.

3. നിങ്കല് �ചർന്നീല–അങ്ങെയ ആശ്രയിച്ചില്ല. തുംഗകർമ്മോ�പതർ–യജ്ഞരഹിതർ.

ര�ഥ–സ്വന്തം �തരില്.

4. അറുത്തു–ജലനി�രോധികെള പിളർത്ത്. നിർത്തീ–�മഘങ്ങെള. ഇനൻതൻ നിജോ-

സ്പ�ദ–സൂര്യെ� സ്വസ്ഥോനത്ത്. ദോസൻ–മഴ തടഞ്ഞ ഒരസുരൻ. �പരു�മ മോയ്ചു–

അവെന തീെര നശിപ്പിച്ചു.

5. സമീപിച്ചു–ഭവോെന. െകല്പിയറ്റി–�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു ഭവോനു ബലമുളവോക്കി. ചരി-

യ്ക്കുന്ന–യോഗശോലയില്െപരുമോറുന്ന. ആൾക്കോർ, ഭഗൻ �പോെലഞങ്ങളില്വ�രണ-

�മ–ഭഗൻ ഞങ്ങെള തുണയ്ക്കോൻ വരോറുള്ളതു�പോെല, അങ്ങയുെട അനുഗ്രഹത്തോല്

ആളുകൾ വന്നുസഹോയിയ്ക്കെട്ട.

6. നൃത്തമോടുന്ന–സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിയ്ക്കുന്ന. െവണ്മുതല്–ഗവോശ്വോദി. ഞങ്ങളില് കൂട്ടുക–

ഞങ്ങൾക്കുതരിക.

7. ത്വദ്രക്ഷ–ഭവോ��തോയ രക്ഷ. �സോമനീർ ഉടല്ച്ചട്ടെയ നല്കും–പരിക്കു പറ്റോെത

രക്ഷിയ്ക്കും.

8. െഗൌരിക്ഷിതൻ=ഗിരിക്ഷിതി�ഗോത്രജൻ. പൌരുകുത്സ്യൻ=പുരുകുത്സപുത്രൻ. ത്രസദ-

സ്യു–ഒരു രോജർഷി. മോം വഹിയ്ക്കു–എെന്ന െകോണ്ടുനടക്കെട്ട.

9. മോരുതോശ്വൻ=മരുതോശ്വനെ� പുത്രൻ. വിദഥൻ–ഒരു രോജോവ്. �ലോഹിതോശ്വങ്ങൾ=
െചങ്കുതിരകൾ. ആയിരം–വളെര ദ്രവ്യം. ആര്യൻ=പൂജ്യൻ.

10. ധ്വന്യൻ–ഒരു രോജോവ്. ലക്ഷ്മി=�ശോഭ. ധുരന്ധരോശ്വങ്ങൾ=ഭോരംവഹിയ്ക്കുന്ന (െകല്പുള്ള)

കുതിരകൾ. സംവരണർഷിെയ–എെന്ന.
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സൂക്തം 34.

സംവരണൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

നിശ്ശത്രുവോം നിഹതന്തോവിങ്കെലത്തുന്നു,

നിസ്സംഖ്യമന്നമഭംഗുരം സ്വർഗ്ഗദം:

നന്നോയ്പ്പിഴിവിൻ, പചിപ്പിൻ, സ്തവങ്ങ�ള-

ന്തുന്നപുരുസ്തുതന്നഗ്ര്യമോയ്െച്ചയുവിൻ! (1)

ഈമഘവോവുശനസ്സുമോയ്, നിസ്സീമ-

ധോമോവു വജ്രം മൃഗോഹതി�യ്ക്കോങ്ങ�വ,

�സോമനീർെകോണ്ടു നിറച്ചോൻ തിരുവയ;-

റോ മധുവുണ്ടു മദിച്ചോൻ, മഹോയുധൻ! (2)

ഈമട്ടവിെടയ്ക്കഹസ്സി�ലോ രോവി�ലോ

�സോമം പിഴിയു�വോൻ �തജസ്വിയോയ് വരും:

തള്ളുന്നു,ൈമ�മോടി കൂട്ടുമധർമ്മിയോം

പുള്ളിെയശ്ശക്രൻ, കുമിത്രധനിെയയും! (3)

ഇന്ദ്രൻസഗർഭ്യെന,ത്തോതെന,ത്തോയെയ-

െക്കോന്നിട്ടു, വി�ട്ടച്ചു�പോരിെല്ലോരോെളയും:

ദുഃഖോല്ച്ചലിയ്ക്കോതടക്കിദ്ധനം കോഴ്ച-

െവയ്ക്കുന്നവെ� ദോനങ്ങൾൈകെക്കോള്ളു�മ! (4)

�വണ്ടോ, തുണയ്ക്കിവന്നഞ്ചുപത്തോളുകൾ;

തീണ്ടോ, പിഴിയോത്ത, �പോറ്റോത്തവെനയും-

െകോല്ലും, വലയ്ക്കും, വിറപ്പിപ്പവൻ; �ദവ-

വല്ലഭ�ന്നോ, െപരുംൈപെത്തോഴു�ത്തകിടും! (5)

�നോക്കോ, പിഴിയോത്തവെന;-പ്പിഴി�ഞ്ഞോനു

�ചർക്കും, സമൃദ്ധി; ചടപ്പിയ്ക്കു,മോജിയില്;

ചക്രെമറിഞ്ഞിടും ദോസെനത്തൻകയ്യില്

െവയ്ക്കു,മുഗ്രൻ ജഗച്ഛോസിയിന്ദ്രിൻ പ്രഭു! (6)

�പോകും, പിശുക്കെ� തീറ്റ കക്കോനിവ;-

�നകും, യഭി�പ്പോനുസന്മർത്ത്യമോം ധനം;

ഭൂര്യപോയത്തിലും തോങ്ങോകു�വോനിവൻ,

വീര്യമിവന്ന വളർത്തവർെക്കോക്കയും! (7)

�നോക്കും, പ്രബലരോം രണ്ടു പണക്കോെര,

�നോർക്കിളക്കും, മഘവോവു നല്�ഗ്ഗോപ്രദൻ;

ഏകെനച്ചങ്ങോതിയോക്കി,പ്പശുക്കെള-

�യകും, വിറപ്പിയ്ക്കുമിന്ദ്രൻ മരുദ്യുതൻ! (8)

വോഴ്ത്തുന്നു, ലക്ഷദനോയുപമോനമോയ്-

ക്കീർത്തിമോനോമോഗ്നില�വശിെയ സ്വോമി ഞോൻ:

ശക്ര, നല്ത്തണ്ണീർ തഴപ്പിയ്ക്ക, ശത്രിെയ;-



[മ. 5: അ. 3: സൂ. 34] നോലോം അഷ്ടകം 361

ശ്ശക്തിയവങ്കല്ത്തിളങ്ങെട്ട, വിത്തവും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. നിഹന്തോവ്–ൈവരികെള വധിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ. നിസ്സംഖ്യം=അപരിമിതം. അന്നം

–ഹവിസ്സ്. പിഴിവിൻ–�സോമം. പചിപ്പിൻ–പു�രോഡോശോദി. സ്തവങ്ങ�ളന്തുന്ന–

�സ്തോത്രങ്ങെള ൈകെക്കോള്ളുന്ന അഗ്ര്യമോയ്െച്ചയ്യുവിൻ–ഓ�രോ കർമ്മവും ഉല്ക്കൃഷ്ട-

മോംവണ്ണംഅനുഷ്ഠിയ്ക്കുവിൻ. ഋത്വിക്കുക�ളോടു, പറയുന്നതോണിത്.

2. നിസ്സീമധോമോവ്=അമിത�തജസ്കൻ. മൃഗോഹതിയ്ക്കു്–മൃഗെനന്ന അസുരെന െകോല്ലോൻ.

മധു–മധുര�സോമം.

3. ൈമ�മോടികൂട്ടും–ചമഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന,തെന്ന�പ്പോറ്റിയോയ. കുമിത്രധനി–ചീത്തച്ചങ്ങോതിക�ളോടുകൂടിയ

ധനവോൻ. .

4. ഇന്ദ്രൻ ഒരോളുെട യജ്ഞരഹിതരോയ ബന്ധുക്കെള െകോ�ന്നയ്ക്കും; എന്നോല് അയോെള

ത്യജിയ്ക്കില്ല. അയോൾബന്ധുവധദുഃഖത്തോല് ചലിയ്ക്കോെത, മനസ്സടക്കി, ധനം (ഹവിസ്സ് )

കോഴ്ചെവച്ചോല്,ആ ദോനം ഇന്ദ്രൻസ്വീകരിയ്ക്കുകതെന്ന െചയ്യും.

5. �വണ്ടോ–തോൻതെന്നമതി. പിഴിയോത്ത�പോറ്റോത്തവെനയും–�സോമം പിഴിയോത്തവ-

െനയും കുടുംബെത്ത �പോറ്റോത്തവെനയും ഇവൻ (ഇന്ദ്രൻ) തീണ്ടോ (സമീപിയ്ക്കില്ല); �ന-

�രമറിച്ച്, െകോല്ലും, വലയ്ക്കും (കഷ്ടെപ്പടുത്തും). വിറപ്പിപ്പവൻ–ശത്രുക്കെള. �ദവവല്ലഭൻ

–�ദവകോമൻ, യജമോനൻ. െപരുംൈപെത്തോഴു�ത്തകിടും–വളെരൈപ്പക്കെള െകോടു-

ക്കും.

6. ആജിയില് (യുദ്ധത്തില്) ചടപ്പിയ്ക്കും–ശത്രുക്കെള ബലഹീനരോക്കും. ചക്രെമറിഞ്ഞിടും

–എതിരോളിയുെട �നർക്ക്. ദോസൻ=�സവകൻ.

7. സന്മർത്ത്യമോം ധനം=നല്ലആളുക�ളോടുകൂടിയ ധനം. പിശുക്കെ� തീറ്റ (മുതല്) കെട്ട-

ടുത്തുയജ്ഞോനുഷ്ഠോതോവിന്നു െകോടുക്കും. ഇന്ദ്രന്നു �സ്തോത്രോദിയോല് വീര്യം വളർത്തിയ

ആളുകൾെക്കോെക്ക വമ്പിച്ചഅപോയത്തിലും അവിടുന്നു തോങ്ങോയി നില്കും.

8. �നർക്കിളക്കും–�മഘങ്ങെളശരിയ്ക്കു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്ന. നല്�ഗ്ഗോപ്രദനോയ മഘവോവു രണ്ടു
പണക്കോെര �നോക്കും, ഇവരില്ആർക്കു െകോടു�ക്കണ്ടുൈപക്കെളഎന്ന്; ഏകെന–

അവരില് യഷ്ടോവോ�രോ, അവെന, വിറപ്പിയ്ക്കും–ശത്രുക്കെള വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന.

9. ലക്ഷടൻ–വളെരദ്ധനം നല്കുന്നവൻ, ഉപമോനം–ഉദോരജനങ്ങൾക്ക് ഉപമോനമോയിട്ടു-
ള്ളവൻ. ആഗ്നി�വശി–അഗ്നി�വശിയുെട പുത്രനോയ ശത്രി എന്ന രോജോവ്. സ്വോ-

മി–യജ്ഞോധിപതി. നല്ത്തണ്ണീർ–ത്വദ്ദത്തമോയ നല്ല ജലം. ശത്രിെയ തഴപ്പിയ്ക്ക–

ശത്രിെയസമൃദ്ധനോക്കെട്ട.



362 ഋ�ഗ്വദം [അ. 4: അ. 2]

സൂക്തം 35.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ പ്രഭൂവസു ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ

�ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോെല)

ഇന്ദ്ര, നി��തോം നല്ക്കർമ്മം െകോണ്ടു-

വന്നോലും, രക്ഷെയ്ക്കങ്ങളില്,

മർത്ത്യെരക്കീഴമർത്തുെവോന്ന,തി-

ശുദ്ധം, �പോരിങ്കദ്ദുസ്തരം! (1)

ഇന്ദ്ര, മൂന്നിലും, ശൂര, നോലിലു,–

െമന്ന�പോലഞ്ചിനത്തിലും

ഉണ്ട�ല്ലോ, നിെ� രക്ഷക;-ളവ

െകോണ്ടുവന്നോലു,െമങ്ങളില്! (2)

ഇന്ദ്ര, നിൻകോമ്യരക്ഷെയ വിളി-

യ്ക്കുന്നിതുഞങ്ങൾ വൻവർഷിൻ:

തല്ക്കർത്തോവ�ല്ലോ, വർഷണയോനൻ

വിക്രമി മരുദ്യുക്തൻ നീ! (3)

സ്വത്തു വർഷിപ്പോന�ല്ലോ, നിൻപിറ;-

പ്പുദ്വർഷമിന്ദ്ര, നിൻബലം;

നിൻകരൾ െകല്പുെള്ളോന്നു, ധർഷകം;

സംഘസംഹോരി, നിൻവീര്യം! (4)

ൈവരമുൾെക്കോള്ളുമോ മനുഷ്യെ�

�ന�ര െചന്നോലും വജ്രവൻ,

നീ�ള നടക്കും �തരിനോലിന്ദ്ര,

നീ ശതക്ര�തോ, ശക്തീശ! (5)

ഉഗ്രനോം വൃത്രഹന്തോ�വ, �ലോക-

ർക്കഗ്ര്യനോം നിെന്നത്തോന�ല്ലോ,

തൃപ്പടെവട്ടിന്നോയ്വിളിയ്ക്കുന്നു,

ദർഭ വിരിച്ചിട്ടോളുകൾ! (6)

ഇന്ദ്ര, പോലിയ്ക്കു, �പോരിലോൾക്കോ�രോ-

െടോന്നിച്ചു മുന്നില്െച്ചല്വതോയ്,

ദുർല്ലംഘമോയി, സ്വ�ത്തോ�രോന്നിന്നും

മല്ലിടുമസ്മ�ത്തരിെന! (7)

വന്നണഞ്ഞിന്ദ്ര, ഞങ്ങൾതൻ �തർ നീ

നന്ദിച്ചു കോക്കുകൂ,ർജ്ജിത;

ശ്രീമൻ, കോമ്യോന്നം െവയ്ക്കോവൂ, നിങ്കല്;

ശ്രീമോെനഞങ്ങൾ വോഴ്ത്തോവൂ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
1. ഉത്തരോർദ്ധം നല്ക്കർമ്മത്തിെ� വി�ശഷണം.

2. മൂന്ന്–ത്രി�ലോകം. നോല്–നോലു വർണ്ണങ്ങൾ. അഞ്ചിനം–പഞ്ചജനങ്ങൾ.
3. വൻവർഷിൻ–വലിയ ഫലവർഷകനോയ്യു�ള്ളോ�വ. വർഷണയോനൻ=മഴ െപയ്യിയ്ക്കു-
ന്ന യോത്ര�യോടുകൂടിയൻ. മരുദ്യുക്തനോയ നീ തല്ക്കർത്തോവ�ല്ലോ–രക്ഷെയ ഉല്പോ-

ദിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ.

4. ഉദ്വർഷം–വൃഷ്ട്യുല്പോദകമോകുന്നു. ധർഷകം–ശത്രുക്കെള ആക്രമിയ്ക്കുന്നത്. സംഘ-
സംഹോരി–ശത്രുവർഗ്ഗെത്ത െകോെന്നോടുക്കുന്നത്.

5. ശക്തീശ–ബലോധിപ�ത.

6. �ലോകർക്ക്–പ്രജകളില് െവച്ച്. അഗ്ര്യൻ–ഒന്നോമൻ, പുരോതനെനന്നർത്ഥം, തൃപ്പട-

െവട്ട്–ശത്രുക്ക�ളോടുനിന്തിരുവടിയുെട െപോരുതല്. ദർഭവിരിച്ചിട്ട്–യ�ജ്ഞോദ്യുക്തരോയിട്ട്.

7. സ്വ�ത്തോ�രോന്നിന്നും–ഓ�രോ മുതലിന്നും�വണ്ടി.

8. നന്ദിച്ചു–പ്രസോദിച്ചു. ശ്രീമൻ=�ശോഭമോന. ശ്രീമോെന–�ശോഭമോനനോയ ഭവോെന.
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സൂക്തം 36.

പ്രഭൂവസു ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ഇന്ദ്രനി�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളെട്ട, സമ്പത്തു

നന്നോെയ്ക്കോടുക്കോനറിവുള്ള വിത്തദൻ;

�ചലുറ്റ �പോല്ത്തൃഷോർത്തനോം വില്ലോളി-

�പോ�ല െകോതിച്ചു കടിയ്ക്കെട്ട �സോമനീർ! (1)

�കറെട്ട, നിന്നണെക്കട്ടില്പ്പുരുഹുത,

ശുര, �സോമം മല�മല്�പ്പോെലയശ്വവൻ;

രോജൻ, രസിപ്പിച്ചു മത്തുയർത്തോവു �ത,

വോജിയ്ക്കു�പോെലങ്ങെളോെക്കസ്തവങ്ങളോല്! (2)

�തരുരുൾ�പോലുരുളുന്നു, പുരുഹൂത,

ദോരിദ്ര്യഭീതെമൻചിത്തം സ�ദോദയ;

�തരോണ്ട വജ്രിയോം നിെന്നപ്പുകഴ്ത്തെട്ട,

പോരം മഘവൻ, നുതിമോൻ പുരൂവസു! (3)

ഇന്ദ്ര, മഘവൻ, ചമപ്പൂ, തവസ്തവ-

മിന്നുതിമോന,മ്മി�പോലുരു�പ്രപ്സംവോയ്:

സ്വ�ത്തകു�മ, നീയിടംവലംൈകകളോ;-

ലസ്തോശനോക്കരുെത,െന്നഹര്യശ്വ, നീ! (4)

വർഷിസ്തവത്തോല്ത്തഴയ്ക്ക, വൃഷോവു നീ;

വർഷിൻ, വൃഷോശ്വോധിരൂഡൻ, വൃഷോവു, നീ;

വജ്രിൻ, സുഹ�നോ, വൃഷോവു വൃഷരഥൻ

വർഷകൻ നീ ര�ണ തോ�ങ്ങണെമങ്ങെള! (5)

തന്നോെന,നിയ്ക്കുന്നയുക്തനോ�മെതോരോൾ

മുന്നൂെറോെടോത്തിരു�ലോഹിതോശ്വങ്ങെള;

ആദരിച്ചോ യുവോവോകും ശ്രുതരഥ–

ന്നോനമിയ്ക്ക�ട്ട, മരുത്തുക്ക�ള, നരർ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. �ചലുറ്റ �പോക്കില്–സലീലയോത്രയില്.
2. അണെക്കട്ട്–ഉറപ്പുള്ളഅണക്കടകൾ. മല�മല്�പ്പോെല–മലമുകളിലോണ�ല്ലോ �സോ-

മമുണ്ടോകുക. വോജിയ്ക്കു�പോെല, കുതിരെയ്ക്കന്ന�പോെല, �ത (അങ്ങയ്ക്കു) മത്തുയർത്തോവു.

3. സ�ദോദയ–എ�പ്പോഴും വർദ്ധിയ്ക്കുന്നവ�ന. നുതിമോൻ–�സ്തോതോവോ പുരൂവസു–

പ്രഭുവസുവിെ� മെറ്റോരു �പരോയിരിയ്ക്കോം.

4. ഇന്നുതിമോൻ–ഈ �സ്തോതോവ്, ഞോൻ. അമ്മി�പോെല–�സോമലത ചതയ്ക്കുന്നഅമ്മി

നീർ പുറെപ്പടവിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല സ്തവം ചമയ്ക്കുന്നു. ഉരു �പ്രപ്സുവോയ്–വലിയ

ഫലം കിട്ടോൻ. അസ്തോശൻ=ആശയറ്റവൻ.
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5. വർഷിസ്തവം=ഫലങ്ങെള വർഷിയ്ക്കുന്ന �സ്തോത്രം; എെ� സ്തുതി. നീ വൃഷോശ്വോധിരൂഢ-

നോകുന്നു, യോഗത്തില് വെന്നത്തോൻ. വൃഷരഥൻ–വൃഷോ (യുവോ) ശ്വങ്ങെള പൂട്ടിയ �ത-

രുള്ളവൻ.

6. മുന്നൂെറോെടോത്ത്–മുന്നൂറു�ഗോക്ക�ളോടുകൂടി. ശ്രുതരഥൻ–ഒരു രോജോവ്. ആനമിയ്ക്കു�ട്ട–

നമസ്കരിയ്ക്കെട്ട.
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സൂക്തം 37.

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

‘�ഹോമമർക്കോഭ�യോെടോപ്പ�മ െചയ്കയോല്

ൈന മുതുക�ത്തോലുമഗ്നി മുതിർന്നു�പോയ്:

ഇന്ദ്രന്നു നോം പിഴിെകോന്നുരെച�യ്വോനു

നന്നോയ്വരെട്ട, നിർബോധമുഷസ്സുകൾ! (1)

ഇദ്ധോഗ്നിെയബ്ഭജിയ്ക്കുന്നു, ദർഭ വിരി;-

ച്ചിന്ദു പിഴിഞ്ഞുപുകഴ്ത്തുന്നിതമ്മിയോല്;

അമ്മിെകോെണ്ടോച്ച പരത്തുെന്നോരധ്വര്യം-

െച�മ്മഹവിസ്സുമോയ്െച്ചല്ലുന്നു, സിന്ധുവില്. (2)

ഇച്ഛിച്ചിതോ, മങ്ക െചല്വൂ മണോളനി;-

ലിന്ദ്രൻ പിടിയ്ക്കുന്നു, െചല്ലുമിപ്പത്നിെയ;

അന്നം െകോതിെച്ചോലിെക്കോൾവിത,വെ� �ത;-

രോനയിയ്ക്കുന്നുമുണ്ടോയിരമോയിരം! (3)

ആരുെട തീവ്രമോം പോല്�സ്സോമനീരിന്ദ്ര-

നോരോല്ക്കുടിയ്ക്കു,മോ രോജോവിടർെപ്പടോ:

ൈവരിെയെക്കോല്ലു,മോൾക്കോരുമോയ്െച്ചന്നു; വൻ-

�പ�രന്തി നോട്ടോരിെലത്തും, സുഭഗനോയ് ! (4)

�പോറ്റും പുലർത്തിടും �ക്ഷമ�യോഗങ്ങെള,-

പ്പോട്ടില്നിർത്തും പകലല്ലുകെളസ്സദോ,

ഇഷ്ടനോം ഭോനുവിന്ന,ഗ്നിയ്ക്കുമിഷ്ടനോ,-

മിന്ദ്രന്നു �സോമം പിഴിഞ്ഞുെകോടുത്തവൻ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
1. അർക്കോഭ�യോെടോപ്പ�മ–സൂ�ര്യോദയത്തില്ത്തെന്ന, ഉരെച�യ്വോനു–അധ്വര്യുവി�നോടു

പറയുന്നയജമോനന്ന്. നന്നോയ്വരെട്ട–�ശോഭനങ്ങളോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട.

2. അമ്മിയോല് ഇന്ദു (�സോമം) പിഴിഞ്ഞു പുകഴ്ത്തുന്നിതു–സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. സിന്ധുവില് (നദിയി-

ല്) െചല്ലുന്നു–സ്നോനത്തിന്ന്.

3. മങ്ക–ഇന്ദ്രോണി. ഇച്ഛിച്ച്–യജ്ഞഗമനം കോക്ഷിച്ച്. അന്നം–നമ്മൾ നല്കുന്ന ഹവി-

സ്സ്. ഒലിെക്കോൾവിതു–ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു, �തർ ഇ�ങ്ങോട്ട് പോഞ്ഞുതുടങ്ങി. ആയിരമോയിരം

–നമുക്കു തരോൻ വളെരദ്ധനംആനയിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്=െകോണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട്.

4. തീവ്രം=മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. പോല്�സ്സോമനീർ–പോലും മറ്റും �ചർത്ത �സോമനീർ.

ആരോല്=അരി�ക. വൻ�പ�രന്തി–ഇന്ദ്രെ� തിരുനോമം വഹിച്ച്; ഇന്ദെന സ്തുതിച്ചു-

െകോണ്ട് എന്നു ഭോവം.

5. �പോറ്റും–കുടുംബെത്ത. �ക്ഷമം=കിട്ടിയതിെനരക്ഷിയ്ക്കല്. �യോഗം=കിട്ടിയിട്ടില്ലോത്തതിെന

�നടല്. പോട്ടില്നിർത്തും–പകലല്ലുകൾസുഖകരങ്ങളോയിത്തീരുെമന്നർത്ഥം. ഇഷ്ടൻ

=പ്രിയെപ്പട്ടവൻ.
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സൂക്തം 38.

അത്രി ഋഹി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’ �പോെല)

വമ്പിച്ചത�ല്ലോ, ഇന്ദ്ര നിൻപുരു-

സമ്പല്പ്രദോനം സദ്വിത്ത;

ദ്രവ്യെമങ്ങൾക്കോ നീ ശതക്ര�തോ,

സർവദ്രഷ്ടോ�വ, തന്നോലും! (1)

െപോൻനിറ�ന, നീ ശ്രവ്യമോമന്ന-

മിന്ദ്ര, െവയ്ക്കുന്നുെണ്ടമ്പോടും;

ദുസ്തരമതു ദൂരത്തും പുക-

െളത്തിച്ചോളുന്നി,തൂർജ്ജസ്വിൻ! (2)

നീയും, നിൻെകല്പോയ്വജ്രിൻ, വോനത്തു-

ള്ളർച്ച്യരു–മിരുകൂട്ടരും

പോരിങ്കല്നിന്നും വോനിങ്കല്നിന്നും

�പോരുവോൻ ശക്ഷന്മോര�ല്ലോ! (3)

ഇങ്ങെനെയോരു വോയ്പുറ്റ നിെ�-

െയങ്ങൾെക്ക–ങ്ങൾക്കുവൃത്രോ�ര,

െകോണ്ടുവന്നോലും, വിത്തം: സ്വെത്തങ്ങൾ-

ക്കുണ്ടോകോ�നോർ�പ്പോന�ല്ലോ, നീ! (4)

നീ ശതക്ര�തോ, വന്നോലു,മി�ങ്ങോ-

ട്ടോ:–ശു നിൻപ്രീതിയോലിന്ദ്ര,

ഞങ്ങൾസുരക്ഷരോകോവൂ–ശൂര,

ഞങ്ങൾസുരക്ഷരോകോവൂ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. സദ്വിത്ത=�ശോഭനധനോ.

2. െപോൻനിറ�ന=�ഹ കനകവർണ്ണ, ശ്രവ്യം=�കൾക്കെപ്പടോവുന്നത് കീർത്തനീയം.

അതു–അന്നം. ആളുന്നിതു–തഴയ്ക്കുന്നു.

3. നിൻെകല്പോയ്വോനത്തുള്ളഅർച്ച്യർ–മരുത്തുക്കൾ.

4. ഒരു വോയ്പുറ്റ–പറഞ്ഞറിയിയ്ക്കവയ്യോത്ത ഒരു വളർച്ചയുള്ള. എങ്ങൾക്ക്, എങ്ങൾക്ക്

എന്നആവൃത്തിആദര�ദ്യോതകമോകുന്നു. ഓർ�പ്പോൻ=ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ.

5. സുരക്ഷർ=നല്ല രക്ഷ�യോടുകൂടിയവർ.
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സൂക്തം 39.

അത്രി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

പരിപൂജ്യ, ഭവോങ്കലുണ്ടു, യോ-

െതോരു മോന്യം ധനമിന്ദ്ര, വജ്രവൻ;

അതുപോർജ്ജിതവിത്ത, െകോണ്ടുവ-

ന്നരുൾെക,ങ്ങൾക്കിരുൈകകളോലു�മ! (1)

തവ ദൃഷ്ടിയില് മുഖ്യമന്ന�മ-

ത,തുതോനിന്ദ്ര, സമോനയിയ്ക്കു നീ:

അതിനോല്സ്സുവിപോകദോനമോ-

ചരിയോവൂ, ഭവദീയെരങ്ങളും! (2)

സ്തുതി�യോഗ,മുദോര,െമന്നു വി-

ശ്രുതമ�ല്ലോ, വിരിവുറ്റ നിന്മനം;

അതിനോലരുളുന്നു, വജ്രി നീ

സുദൃഢോന്നത്തിലുമോസ്ഥ �നടുവോൻ! (3)

പ്രജകൾക്കുപുരോൻ ധനോഢ്യരോ-

കിയ നിങ്ങൾക്കഭിപൂജ്യനിന്ദ്രെന

സവിധോഗതരോയ്സ്തുതിയ്ക്കുവോ-

നിവർ �തടുന്നു പുരോത�നോക്തികൾ. (4)

ഈയിന്ദ്രന്നോണു,ക്ഥമോം �സ്തോത്രകോവ്യം:

�ശ്രഷ്ഠ�സ്തോത്രം െകോള്ളു�വോനോമവ�ന്ന

വർദ്ധിപ്പിപ്പൂ, വോക്യമോ�ത്രയ�രവം–

മിന്നിയ്ക്കുന്നൂ, വോക്യമോ�ത്രയ�രവം. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
1. ഉപോർജ്ജിതവിത്ത=ധനം സമ്പോദിച്ചവ�ന.

2. തവ ദൃഷ്ടിയില്–ഭവോെ� അഭിപ്രോയത്തില് മുഖ്യമോയ (കോമ്യമോയ) അന്നം–

വ�രണ്യമോയ്ബ്ഭവോൻ കരുതുന്ന അന്നം–ഏ�തോ, അതുതോൻ (ആ അന്നം തെന്ന)

സമോനയിയ്ക്ക=െകോണ്ടു വന്നോലും. അതിനോല്–ആഅന്നംെകോണ്ട്. സുവിപോകദോനം

=നല്ല ഫലം കിട്ടുന്ന ദോനം.

3. ഉദോരം=ദോനതല്പരം. വിരിവുറ്റ=വിശോലമോയ. അതിനോല്–ആ മനംെകോണ്ട്. സു-

ദൃഡോന്നത്തിലും �നടുവോൻആസ്ഥ (ആദരം) അരുളുന്നു–ഉളവോക്കുന്നു.

4. യജമോന�രോട്: ധനോഢ്യർ–ഹവിസ്സമ്പന്നർ. സവിധോഗതരോയ്=അടുക്കല്െച്ചന്ന്.

ഇവർ–�സ്തോതോക്കൾ. പുരോത�നോക്തികൾ �തടുന്നു–പ�ണ്ടെത്ത �സ്തോത്രങ്ങൾ തി-

രെഞ്ഞടുക്കുന്നു.

5. ഉക്ഥമോം �സ്തോത്രകോവ്യം ഈ ഇന്ദ്രന്നുള്ളതോണ്. െകോള്ളു�വോൻ=സ്വീകരിയ്ക്കുന്നവൻ.

അവ�ന്ന–അവെനക്കുറിച്ചുത�ന്ന. വോക്യം–സ്തുതി.
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സൂക്തം 40.

അത്രി ഋഷി; ഉഷ്ണിക്കുംഅനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

വന്നോലും: �സോമോധിപ, അമ്മി�മല് ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ �സോമം നുകർന്നോലും,

ശത്രുക്കെള െകോെന്നോടുക്കുന്ന വൃഷോ�വ, ഇന്ദ്ര, വൃഷോക്ക�ളോടുകൂടി! (1)
അമ്മിക്കുഴ വൃഷോവോകുന്നു; മത്തു വൃഷോവോകുന്നു;ഈപിഴിഞ്ഞ�സോമം വൃഷോ-

വോകുന്നു; ശത്രുക്കെള െകോെന്നോടുക്കുന്ന വൃഷോ�വ, ഇന്ദ്ര, വൃഷോക്ക�ളോടുകൂടി! (2)
വജ്രിൻ, വൃഷോവോയ ഭവോെന വൃഷോവോയ ഞോൻ പൂജനീയങ്ങളോയ രക്ഷകൾ-

ക്കോയി വിളിയ്ക്കുന്നു. ശത്രുക്കെള െകോെന്നോടുക്കുന്നവൃഷോ�വ, ഇന്ദ്ര, വൃഷോക്ക�ളോടുകൂ-

ടി! (3)
ഋജീഷി, വജ്രി, വൃഷഭൻ, തുരോഷോട്, ബലവോൻ, രോജോവ്, വൃഷഹന്തോവ്, �സോ-

മപോയി–ഇങ്ങെനയുള്ള ഇന്ദ്രൻ ഹരികെള പൂട്ടി, ഇവിെടെയ്ക്കഴുന്നള്ളെട്ട; മധ്യോഹ്ന-

സവോത്തില് മത്തുെകോള്ളെട്ട! (4)
സൂര്യ, അങ്ങെയ അസുരപുത്രൻ രോഹു തമസ്സുെകോണ്ടു മറച്ചു കളഞ്ഞുവ�ല്ലോ;

അ�പ്പോൾ,ആളുകൾഇരിപ്പിടമറിയോെതഅന്ധോളിയ്ക്കുമോറു, �ലോകം ഇരുണ്ടു�പോയി!

(5)
ഇന്ദ്ര, ഉട�ന ഭവോൻ സൂര്യെ� തോെഴനിന്ന രോഹുമോയകെളനിഹനിച്ചു. കർ-

മ്മങ്ങെള മുടക്കിയ തമസ്സില് മറഞ്ഞ സൂര്യെന അത്രിനോലോമെത്ത മന്ത്രംെകോണ്ടു

കെണ്ടത്തി. (6)
‘അ�ത്ര, ഭവദീയനോയഈഎെന്നതീറ്റ െകോതിയ്ക്കുന്ന�ദ്രോഹികൂരിരുട്ടുെകോണ്ടു

വിഴുങ്ങിക്കളയരു�ത!’ അങ്ങ്മിത്രനോണ്, സത്യധനനോണ്: ആ നിങ്ങൾ–അങ്ങും

വരുണരോജോവും–എെന്നഇവിെട രക്ഷിയ്ക്കണം! (7)
ബ്രഹ്മജ്ഞനോയ അത്രി അമ്മിക്കുഴയുപ�യോഗിച്ചും പൂജിച്ചു സ്തുതിച്ചു വണങ്ങി

�ദവന്മോെര ചമയിച്ചും സൂര്യെ� മൂടല് നീക്കി, കണ്ണിന്നു കോഴ്ചയുണ്ടോക്കി; രോഹുവി-

െനോ മോയകെള തട്ടിനീക്കി. (8)
സൂര്യെന അസുരപുത്രൻ രോഹു തമസ്സുെകോണ്ടു മറച്ചുകളുഞ്ഞുവ�ല്ലോ; അവെന

അത്രികളോണ്, കണ്ടുപിടിച്ചത്. മറ്റോരുംആളോയില്ല! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
1. വൃഷോക്ക�ളോടുകൂടി–മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടി വന്നോലും.

2. വൃഷോവ്–ഫലം വർഷിയ്ക്കുന്നത്.
3. വൃഷോവോയഞോൻ–�സോമനീർ തൂകുന്നഞോൻ.

4. മത്തുെകോെള്ളെട്ട–�സോമം കുടിച്ച്.

5. ഈഋക്കിെ� �ദവത, സൂര്യനോണ്.

6. തോ�ഴനിന്ന–മുകൾബ്ഭോഗം മറയ്ക്കോൻ രോഹുമോയകൾ ശക്തങ്ങളോയില്ല. അത്രി–

ഞോൻ. നോലോമെത്ത മന്ത്രം–സൂര്യ എന്നു തുടങ്ങിയ ഋക്കുമുതല് മൂെന്നണ്ണം കഴിഞ്ഞി-

ട്ടുള്ള ഋക്ക്; എട്ടോമ�ത്തത്.

7. സൂര്യൻഅത്രി�യോടു പറയുന്നു:
8. അമ്മിക്കുഴയുപ�യോഗിച്ച്–ഇന്ദ്രന്നോയി �സോമം ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ്.



370 ഋ�ഗ്വദം [അ. 4: അ. 2]

9. അത്രികൾ–ഈസൂക്തത്തിെ� ഋഷിയും, തെ�ആളുകളും; അവർ �സോമയോഗോദിക-

ളോല് ഇരുട്ടു ക്ര�മണ നീക്കി, സൂര്യെന പ്രകോശിപ്പിച്ചു.



[മ. 5: അ. 3: സൂ. 41] നോലോം അഷ്ടകം 371

സൂക്തം 41.

ഭൌമനോയ. അത്രി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അതിജഗതിയും ഏകപദോവിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ;

വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങെള ആർ യജിയ്ക്കും? �ദ്യോവി��യും ഭൂവിെ�യും

അന്തരിക്ഷത്തിെ�യുംസ്ഥോനങ്ങളില് ഞങ്ങെള നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കണം യ�ജ്ഞച്ഛു-

വിന്നും ദോതോവിന്നും നിങ്ങൾ മോടുകെളയും അന്നവും നല്കണം! (1)
മിത്രൻ, വരുണൻ, അര്യോമോവ്, വോയു, ഋഭുക്ഷോവോയ ഇന്ദ്രൻ, സുഖപ്രദനോയ

രുദ്ര�നോെടോപ്പം പ്രീതിെപ്പടുന്ന മരുത്തുക്കൾ എന്നിവർ ഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സുകളും

�ശോഭനമോയ സ്തുതിയും–�സ്തോത്രഭോക്കുകളോണ�ല്ലോ, ഇവർ–സ്വീകരിയ്ക്കെട്ട: (2)
അശ്വിക�ള, നിയന്തോക്കളോയ നിങ്ങെളഞോൻ വോതോശ്വലബ്ധിയ്ക്കും രഥപുഷ്ടിയ്ക്കു-

മോയി വിളിയ്ക്കെട്ട�യോ? ‘യോഗം നടത്തിത്തരുന്ന ദിവ്യനോയ പ്രോണദോതോവിന്നു നി-

ങ്ങൾ �സ്തോത്രവും അന്നവും ഒരുക്കുവിൻ’ (3)
െചറുക്കുന്നവനും ദിവ്യനും കണ്വരോകുന്ന �ഹോതോക്ക�ളോടുകൂടിയവനും മൂന്നിട-

ങ്ങളില് വ്യോപിയ്ക്കുന്നവനും സൂര്യസഹചോരിയുമോയ വോയു, അഗ്നി, പൂഷോവ്, ഭഗൻ

എന്നിവർ–ജവനോശ്വരില് മികച്ചസർവരക്ഷകർ–യജ്ഞത്തില്,യുദ്ധത്തിെലന്ന-

�പോെല െചല്ലുന്നു. (4)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾഅശ്വയുക്തനോയ പുത്രെന തന്നരുളുവിൻ: ധനോപ്തിയ്ക്കും

രക്ഷയ്ക്കുമോയി �സ്തോതോവു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. സത്വരരോയ നിങ്ങളുെട വോഹനങ്ങൾ എവ-

�യോ, ആ വോഹനങ്ങളോല്, കക്ഷീവോെ� �ഹോതോവു നല്ലസുഖമടയെട്ട! (5)
നിങ്ങൾവോയുവിെനപള്ളി�ത്തരില് �കറുവിൻ: ആ �മധോവിയുംസ്തുത്യനുമോയ

�ദവെന പുകഴ്ത്തുവിൻ. യജ്ഞത്തില് സംബന്ധിപ്പോൻ എഴുന്നള്ളുന്ന ഉത്തമസ്ത്രീക-

ളോയ പത്മിമോർ ഇവിെട നമ്മുെട കർമ്മത്തിന്നു വന്നുകഴിഞ്ഞു! (6)
ദിനരോത്രിക�ള, ഞോൻ മഹതികളോയ നിങ്ങൾക്കും മറ്റു വന്ദനീയർക്കും സുഖ-

കരങ്ങളുംജ്ഞോപകങ്ങളുമോയ മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടുഹവിെസ്സത്തിയ്ക്കുന്നു: എല്ലോമറിഴ-

യുന്നവെരന്ന�പോെല, മനുഷ്യന്നു യജ്ഞം െകോണ്ടുവരുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങളിരു-

വരും. (7)
ഞോൻ വോ�സ്തോഷ്പതിയോയ ത്വഷ്ടോവിന്നു സ്തുതിയർപ്പിച്ചുെകോണ്ടു, �പോഷിപ്പിയ്ക്കു-

ന്ന �നതോക്കളോയ നിങ്ങെളയും, കൂെട നടക്കുന്നസമ്പദ്ദോത്രിയോയ ധിഷണെയയും,

വനസ്പതികെളയും, ഓഷധികെളയും ധനലബ്ധിയ്ക്കോയി വണങ്ങി വണങ്ങിപൂജിയ്ക്കുന്നു.

(8)
വീരന്മോെരന്ന�പോെല വോസയിതോക്കളോയ �മഘങ്ങൾ നമ്മുെട പുത്രങ്കലും

പൌത്രങ്കലും നന്നോയി െപരുമോറെട്ട; സ്തുത്യനുംപ്രോപ്യനും മനുഷ്യഹിതനുമോയയഷ്ട-

വ്യൻ എല്ലോ�യ്പോഴും അഭിഗമനത്തില് നമ്മുെട �സ്ത്രോത്രം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (9)
അന്തരിക്ഷത്തിെല വൃഷോവിെ� ശിശുവോയ ജലരക്ഷകെന ഞോൻ �ശോഭന-

മോംവണ്ണും സ്തുതിച്ചു: ആ ത്രിസ്ഥോനവ്യോപിയോയ അഗ്നി സമീപിച്ച എെന്നസുഖിപ്പി-

യ്ക്കുകയല്ലോെത, വിഴുങ്ങിക്കളയില്ല; വനങ്ങെളയോകെട്ട, �ശോചി�ഷ്കശൻ ചുെട്ടരിയ്ക്കും!

(10)
നോം ധനലബ്ധിയ്ക്ക്, എങ്ങെന മഹോന്മോരോയ രുദ്രപുത്രന്മോെരയും, എങ്ങെന

സർവജ്ഞനോയ ഭഗെനയും, സ്തുതി�യ്ക്കണ്ടു? ജലം, ഓഷധികൾ, �ദ്യോവ്, വനങ്ങൾ,

വൃക്ഷ�കശരോയ വിരികൾഎന്നിവ നെമ്മരക്ഷിയ്ക്കുെട്ട! (11)
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ആകോശചോരിയോയ, ചുറ്റും നടക്കുന്ന, ഗമനശീലനോയ,ആഅന്നപതിനമ്മുെട

സ്തുതികൾ �കൾക്കെട്ട; മോമലയുെട ചുറ്റുംപ്രവഹിയ്ക്കുന്ന, പുരികൾ�പോെല െവണ്മപൂ-

ണ്ട െവള്ളങ്ങളും �കൾക്കെട്ട! (12)
മഹോന്മോ�ര, ദർശനീയ�ര, ഞങ്ങൾ ഹവിെസ്സടുത്തു സമീപിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്നതു

നിങ്ങൾ ഉൾെക്കോണ്ടോലും: ആ വളരുന്ന ഗമനശീലർ �ക്ഷോഭിപ്പിെച്ചതിരിട്ട മനുഷ്യ-

െനആയുധങ്ങൾെകോണ്ടു നീക്കി, ഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളുന്നു! (13)
ദിവ്യ-െഭൌമജനങ്ങളും ജലങ്ങളും വന്നു�ചരോൻ�വണ്ടി ഞോൻ സുയജ്ഞ�രോ-

ടർത്ഥിയ്ക്കുന്നു: സ്തുതികൾ ആഹ്ലോദിപ്പിച്ചും പ്രകോശിപ്പിച്ചും വർദ്ധിയ്ക്കുെട്ട; നദികളും

അലെക്കോണ്ടു വർദ്ധിയ്ക്കെട! (14)
എെ�സ്തുതിെയഅെപ്പോഴ�പ്പോൾനട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: ഇതു �ശഷിപൂണ്ടുരക്ഷകളോല്

ഉപദ്രവങ്ങെള തടുക്കുമ�ല്ലോ. അമ്മ, മഹതിയോയ ഭൂമി, നെമ്മ ൈകെക്കോള്ളെട്ട–

നല്ലസൂരികളുെട സ്തുതിയോല്, തൃൈക്കനീട്ടി നന്മ നല്കെട്ട! (15)
�ശോഭനദോനരോയമരുത്തുക്കെള–ഉല്ക്കൃഷ്ടോന്നരോയമരുത്തുക്കെള–ഇങ്ങെനെയന്നു

പറഞ്ഞുതരോൻ–പറഞ്ഞുതരോൻ–ഹവിസ്സുെകോണ്ടു നോം എങ്ങെന പരിചരിയ്ക്കും?

അഹിബ്ബുധ്ന്യൻ നെമ്മ �ദ്രോഹിയ്ക്കു െകോടുക്കരുത്; നമ്മുെടൈവരികെള നശിപ്പിയ്ക്കെട്ട!

(16)
�ദവന്മോ�ര, �വഗത്തില് മക്കളും മോടുകളുമുണ്ടോയിവരോൻ, ഇങ്ങെന മനുഷ്യൻ

നിങ്ങെള �സവിയ്ക്കുന്നു–�ദവന്മോ�ര, മനുഷ്യൻ നിങ്ങെള �സവിയ്ക്കുന്നു. ഇവിെട നിര

തി എെ�ഈ�ദഹത്തിന്നുനല്ല ഭക്ഷണം നല്കെട്ട; ജരെയ വിഴുങ്ങുകയും െചയ്യെട്ട!

(17)
�ദവന്മോ�ര, വസുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ആ സദ്ബുദ്ധിജനകവും ബലപ്രദവുമോയ

അന്നം ഞങ്ങൾ സ്തുതിയോല് �ഗോവിങ്കല്നിന്നു �നടുമോറോകണം! ആ �ശോഭന-

ദോനയും സുഖകരിയുമോയ �ദവി ഇ�ങ്ങോട്ടു പുറെപ്പട്ടു, സുഖിപ്പിയ്ക്കോനോയി ഞങ്ങളില്

വെന്നത്തെട്ട! (18)
�ഗോക്കളുെട അമ്മയോയ ഇള–അെല്ലങ്കില് ഉർവശി–നദിക�ളോടുകൂടി നെമ്മ

പുകഴ്ത്തിപ്പോടെട്ട; അെല്ലങ്കില്, ഉർവശി മനുഷ്യെ� യജ്ഞെത്ത മഹത്തോയ �തജ-

സ്സുെകോണ്ടു മൂടി, പുകഴ്ത്തെട്ട! (19)
�പോഷകനോയഊർജ്ജവ്യെ� നമ്മെളൈകെക്കോള്ളെട്ട? (20)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
1. ദോതോവ്–ഹവിസ്സു നല്കുന്നവൻ.

3. പ്രോണദോതോവ്–വോയു. രണ്ടോമെത്ത വോക്യം ഋത്വിക്കുക�ളോടുള്ളതോണ്. അന്നം–

ഹവിസ്സ്.

4. െചറുക്കുന്നവൻ–ശത്രുക്കെള. കണ്വർ–കണ്വ�ഗോത്രക്കോരോയ ഋഷിമോർ. ജവനോശ്വ-
രില് മികച്ച=�വഗ�മറിയഅശ്വമുള്ളവരില്െവച്ചു �ശ്രഷ്ഠരോയ.

5. രക്ഷ–ലബ്ധധനരക്ഷണം. കക്ഷീവോെ� �ഹോതോവ്–അത്രി; നിങ്ങളുെട വോഹനങ്ങ-

െള (അശ്വങ്ങെള) അ�ദ്ദഹത്തിന്നു െകോടുക്കുവിൻഎന്നർത്ഥം.

6. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: പത്നിമോർ–�ദവപത്നിമോർ.
7. മറ്റു വന്ദനീയർ–�ദവന്മോർ. ജ്ഞോപകങ്ങൾ–ഓ�രോ �ദവതയുെടയും പ്രഭോവെത്ത

അറിയിയ്ക്കുന്നവ, െവളിെപ്പടുത്തുന്നവ.
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8. �ദവന്മോ�രോട്: ധിഷണ–വോ��വി.
9. വോസയിതോക്കൾ–ജഗത്തിെന വസിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ, നിലനീർത്തുന്നവർ. യഷ്ടവ്യൻ–

ആദിത്യൻ. അഭിഗമനം–യജഞത്തില് വരിക.

10. വൃഷോവ്–പർജ്ജന്യൻ. ജലരക്ഷകൻ–ൈവദ്യുതോഗ്നി.

11. വൃക്ഷ�കശർ–മരക്കൂട്ടമോകുന്ന തലമുടി�യോടുകൂടിയവ.

12. അന്നപതി–വോയു. െവള്ളങ്ങൾ–�ചോലകൾ.
13. മരുത്തുക്ക�ളോടുള്ള പ്രത്യക്ഷകഥനമോണ്, ആദ്യവോക്യം: ഗമനശീലർ–മരുത്തുക്കൾ.

എതിരിട്ട മനുഷ്യെന–ൈവരിെയ.

14. സുയജ്ഞർ–മരുത്തുക്കൾ. പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുക–അർത്ഥെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുക.

15. നട്ടിരിയ്ക്കുന്നു–ഒരു വൃക്ഷത്തയ്യിെന�പ്പോെല. �ശഷി–വളർച്ചയോലുണ്ടോകുന്നകഴിവ്.

16. പറഞ്ഞുതരോൻ–കർത്തവ്യം ഉപ�ദശിപ്പോൻ.

17. ഇവിെട–ഈയോഗത്തില്. എെ�ഈ�ദഹം–പുത്രൻ. എെ� ജരെയ നശിപ്പിയ്ക്കുക-

യും െചയ്യെട്ട.

18. സദ്ബുദ്ധിജനകം–നല്ല ബുദ്ധിെയ (ബുദ്ധിശക്തിെയ) ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നത്; അന്നംെകോ-

ണ്ടോണ�ല്ലോ, ബുദ്ധി വളരുന്നത്. അന്നം–ക്ഷീരോദി. �ദവി–ഇള.

19. പുകഴ്ത്തിപ്പോടെട്ട–നമ്മുെട സ്തുതിെയ പ്രശംസിയ്ക്കെട്ട.
20. ഊർജ്ജവ്യെ� നമ്മെള–ഊർജ്ജവ്യെനന്ന രോജോവിെ� ആളുകളോയ നെമ്മ. ൈക-

െക്കോള്ളെട്ട–�ദവന്മോർ.
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സൂക്തം 42.

െഭൌമൻഅത്രി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പുംഏകപദോവിരോട്ടുംഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദ-

വത.

ഏറ്റവും സുഖകരമോയ �സ്തോത്രവും കർമ്മവും വരുണങ്കലും മിത്രങ്കലും ഭഗങ്കലും

അദിതിയിങ്കലും ശരിയ്ക്കു െചെന്നത്തെട്ട; അന്തരിക്ഷത്തില് �മവുന്ന പഞ്ച�ഹോതോ-

വും–ഗതിയ്ക്കു തടവില്ലോത്തസുഖനിധിയോയ പ്രോണദോതോവും–ശ്രവിയ്ക്കെട്ട! (1)
ഹൃദ്യവും സുഖകരവുമോയ എെ� �സ്തോത്രെത്തഅദിതി, ഒരമ്മ മകെന എന്ന-

�പോെല ൈകെക്കോള്ളെട്ട! പ്രിയവും �ദവഹിതവും യോെതോ�ന്നോ, െസൌഖ്യസോധ-

കം യോെതോ�ന്നോ, ആ മന്ത്രംഞോൻ മിത്രങ്കലും വരുണങ്കലും എത്തിയ്ക്കുന്നു. (2)
തോങ്കൾ കവികളില്െവച്ചു കവിയോയ ഇത്തിരുവടിെയ ഉയർത്തുക; �സോമനീ-

രും െനയ്യുമോടിയ്ക്കുക. ആസവിതോവോയ �ദവൻനമുക്കുഹിതങ്ങളോയധനങ്ങളുംഅടു-

ക്കിെവയ്ക്കെപ്പട്ട കനകങ്ങളും തന്നരുളെട്ട! (3)
ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി പ്രസോദിച്ചു ഞങ്ങെള �ഗോക്ക�ളോടു �ചർക്കുക; ഹരിയുക്ത,

സൂരിക�ളോടു �ചർക്കുക; �ക്ഷമ�ത്തോടു �ചർക്കുക; �ദവഹിതമോയ അന്ന�ത്തോടു

�ചർക്കുക; യജ്ഞോർഹരോയ �ദവന്മോരുെട നന്മന�സ്സോടു �ചർക്കുക! (4)
ഭഗ�ദവൻ, സവിതോവ്, ധനപതിയോയ ത്വഷ്ടോവ്, വൃത്രെനെക്കോന്ന ഇന്ദ്രൻ

എന്നീസമ്പത്തടക്കിയ�ദവന്മോരുംഋഭു, വിഭ്വോവ്, വോജൻഎന്നിവരും െവമ്പ�ലോ�ട

നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (5)
പിന്മോറോെത വിജയം �നടുന്ന നിർജ്ജരനോയ മരുത്ത്വോെ� കർമ്മങ്ങൾ നോം

വർണ്ണിയ്ക്കുക: മഘവോ�വ, അങ്ങയുെട വീര്യം മുമ്പുള്ളവർക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല; പിമ്പുള്ള-

വർക്കുമില്ല; പുതിയ ഒരുവന്നുമില്ല! (6)
മുഖ്യനും രത്തപ്രദനം ധനദോതോവുമോയ ബൃഹസ്പതിെയ നീ സ്തുതിയ്ക്കുക: ഇ�ദ്ദ-

ഹം ശംസിയ്ക്കുകയും സ്തൂതിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നവന്ന് ഏറ്റവും സുഖം വരുത്തും; വിളിയ്ക്കു-

ന്നവങ്കല് വളെരസ്സമ്പത്തുമോയിവെന്നത്തും! (7)
ബൃഹസ്പ�ത, ഭവോെ� രക്ഷക�ളോടു �ചർന്നവർ ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോെത, ധനിക-

രും സല്പുത്രോന്വിതരുമോയിത്തീരും: ആസുഭഗസോർ അശ്വദോന�മോ �ഗോദോന�മോ

വസ്ത്രദോന�മോ അനുഷ്ടിയ്ക്കും; അവരില് സമ്പത്തുവളരെട്ട! (8)
ഉക്ഥവോന്മോർക്കു െകോടുക്കോെത തിന്നുന്നവരുെട മുതല് നിന്തിരുവടി ചിന്നി-

ച്ചിതറിയ്ക്കണം: കർമ്മഹീനരോയി �ലോകത്തില് തടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നഈബ്രഹ്മ�ദ്വഷിക-

െള നിന്തിരുവടി സൂര്യങ്കല് നിന്ന്അകറ്റിയോലും! (9)
മരുത്തുക്ക�ള,ആർ �ദവയജനത്തില് രക്ഷസ്സുകെള വരുത്തു�മോ,ആർ നിങ്ങ-

െള സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെന നിന്ദിയ്ക്കുകയും, വിയർത്തുെകോണ്ടു നിസ്സോര�ഭോഗങ്ങൾ ഉല്പോ-

ദിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു�വോ,അവെനനിങ്ങൾവട്ടില്ലോ�ത്തരി�ലറ്റിഓടിയ്ക്കണം! (10)
നല്ലമ്പും നല്ല വില്ലും ധരിച്ച സഖൌഷധോധിപതിയോയ രുദ്രെന നീ സ്തുതിയ്ക്കുക;

ആ പ്രോണദോതോവോയ �ദവെന മഹത്തോയ മ�നോഗുണത്തിന്നോയി യജിയ്ക്കുക–

ഹവിസ്സുകൾെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കുക. (11)
ദോനതല്പരരും �ശോഭോഹസ്തരുമോയസുകർമ്മോക്കളും, വിഭ്വോവിനോല്നിർമ്മി-

യ്ക്കെപ്പട്ടു ഇന്ദ്രപത്നികളോയ നദികളും �തജ�സ്സറിയസരസ്വതി, രോകഎന്നീ തിളങ്ങു-

ന്നഅഭീഷ്ടദോയിനികളും കനിഞ്ഞരുളെട്ട! (12)
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മഹോനോയ സുരക്ഷകന്നു ഞോൻ ഒരതിനൂതോ�സ്തോത്രം ആ�ലോചിച്ചുണ്ടോക്കി-

െവയ്ക്കുന്നു: മകൾക്കു�വണ്ടി നദികളില്രൂപങ്ങൾനിർമ്മിയ്ക്കുന്നആ �സക്തോവുനമു-

ക്കു ജലം നല്കെട്ട! (13)
�സ്തോതോ�വ, ഭവോെ� നല്ല സ്തുതി ഇടിെവട്ടിയിരമ്പുന്ന ഇളസ്തുതിയിങ്കല് തീർ-

ച്ചയോയും െചെന്നത്തണം: ആ �മഘവോൻ, ഉദകവോൻ, മിന്നലിനോല് ദ്യോവോപൃഥി-

വികെള നനച്ചുെകോണ്ടു നടക്കുന്നു. (14)
ഈ�സ്തോത്രം �ന�ര മരുദ്ബലത്തില് െചല്ലെട്ട: നീആയുവോക്കളോയ രുദ്രപു-

ത്രെര തികച്ചും പ്രോപിച്ചോലും. അഭിലോഷംഎെന്നധനത്തിന്ന് ഇടവിടോെത വിളിയ്ക്കു-

ന്നു. നീ ഗന്തോക്കളോയ പൃഷദശ്വെര സമീപിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുക! (15)
ഈ�സ്തോത്രം ധനത്തിന്നോയി ഭൂമിയുെടയുംഅന്തരിക്ഷത്തിെ�യും വനസ്പതി-

യുെടയും ഓഷധികളുെടയും അടുക്കല് െചല്ലെട്ട. ഓ�രോ �ദവനും എനിയ്ക്കു �ശോഭ-

നോഹ്വോനനോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട. അമ്മഭൂമി നെമ്മ ദുർവിചോരത്തില്നിർത്തോതിരിയ്ക്കെട്ട!

(16)
�ദവന്മോ�ര, ഞങ്ങൾക്കുവലിയ സ്വോസ്ഥ്യം കിട്ടുമോറോകണം! (17)
ഞങ്ങൾഅശ്വികളുെട നൂതനവും സുഖകരവും നന്മയുണ്ടോക്കുന്നതുമോയ രക്ഷ-

�യോടു �ചരുമോറോകണം: അമൃത�ര, നിങ്ങളിരുവരും ഞങ്ങൾക്കു ധനെത്തയും വീ-

രന്മോെരയും സർവെസൌഭോഗ്യങ്ങെളയും െകോണ്ടുവന്നോലും! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. പഞ്ച�ഹോതോവ്–വോയു. പ്രോണദോതോവും വോയുതെന്ന. ശ്രവിയ്ക്കെട്ട–�സ്തോത്രം �കൾ-
ക്കെട്ട.

3. ഋത്വി�ക്കോടു പറയുന്നു; ഇത്തിരുവടി–അഗ്നി. ഉയർത്തുക–ഇമ്പെപ്പടുത്തിയോലും ധന-

ങ്ങൾ–�ഗോക്കൾ മുതലോയവ.

6. മരുത്ത്വോൻ=ഇന്ദ്രൻ. മഘവോ�വ ഇത്യോദി പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി;

7. ഋഷി, ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു; ശംസിയ്ക്കുക–ശസ്ത്രങ്ങൾ െചോല്ലുക. സ്തുതിയ്ക്കുക–

സോമങ്ങൾ പോടുക.

9. ഉക്ഥവോന്മോർ–ശസ്ത്ര�സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നവർ. ബ്രഹ്മ�ദ്വഷികൾ =മന്ത്ര�ദ്വഷികൾ. സൂ-
ര്യങ്കല്നിന്നകറ്റുക–ഇരുട്ടിലടയ്ക്കുക.

10. രക്ഷസ്സുകെള വരുത്തുക–ക്രിയകൾപിഴച്ചു െചയ്യുക; ക്രിയ പിഴച്ചോല് രോക്ഷസർവന്നു-

�കറും. �ഭോഗങ്ങൾ–കഴിച്ചിലിന്നുള്ള വകകൾ.

11. അന്തരോത്മോവി�നോടുപറയുന്നു: മ�നോഗുണത്തിന്നോയി–ഈശ്വരോരോധനത്തോലോണ�ല്ലോ,

മ�നോഗുണം ലഭിയ്ക്കുക.

12. സുകർമ്മോക്കൾ–ഋഭുക്കൾ. സരസ്വതി–സരസ്വതി എന്ന നദി; അെല്ലങ്കില് വോ��വി.

രോക–രോകോ�ദവി.

13. സുരക്ഷകൻ–ഇന്ദ്രൻ. മകൾ–ഭൂമി. �സക്തോവ്–വർഷകൻ,

14. ഇളസ്പതി–പർജ്ജന്യൻ.

15. മനസ്സി�നോടു പറയുന്നു: മരുദ്ബലം–മരുത്സംഘം. വിളിയ്ക്കുന്നു–�പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നുഎന്നർ-

ത്ഥം. പൃഷദശ്വർ=മരുത്തുക്കൾ.

17. സ്വോസ്ഥ്യം–ഉപദ്രവമില്ലോയ്മ.
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18. അമൃത�ര എന്നുതുടങ്ങിയ വോക്യം പ്രത്യക്ഷകഥനം.



[മ. 5: അ. 3: സൂ. 43] നോലോം അഷ്ടകം 377

സൂക്തം 43.

അത്രി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഏകപദോവിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

മധുരജല�ത്തോടുകൂടി പോയുന്ന സപ്തനദികൾ ഉപദ്രവമുണ്ടോക്കോെത നമ്മുെട

അടുക്കല്വന്നണയെട്ട: ആസുഖകോരിണികളോയ മഹതികെള �സ്തോതോവു വലിയ

ധനത്തിന്നോയി വി�ശഷോല്പ്രീതിെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ടു വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
ദയോശീലകളോയദ്യോവോപൃഥിവികെളഞോൻഅന്നത്തിന്നോയിനല്ലസ്തുതിെകോ-

ണ്ടുംഹവിസ്സുെകോണ്ടുംഇ�ങ്ങോട്ടുവരുത്തോം: മധുരവോണികളും മഞ്ജുപോണികളുമോയ

ആപുകഴ്ന്നഅച്ഛനമ്മമോർ യുദ്ധത്തില് യുദ്ധത്തില് നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (2)
അധ്വര്യുക്ക�ള, മധുരദ്രവ്യങ്ങളുണ്ടോക്കുന്നനിങ്ങൾ വോയുവിന്നു മ�നോജ്ഞമോയ

െതളിനീർ ഒരുക്കുവിൻ: �ദവ, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, ഇതു �ഹോതോെവന്ന-

�പോെല മു�മ്പ പോനംെചയ്തോലും; ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട മത്തിന്നോയി മധു സമർപ്പി-

യ്ക്കോം. (3)
പത്തുവിരലുകളും, നല്ലവണ്ണം ചതച്ചു �സോമം പിഴിയുന്നഇരുൈകകളുംഅമ്മി-

ക്കുഴെയ ഉപ�യോഗിയ്ക്കുന്നു: �ശോഭനഹസ്തൻ മലയില് നിന്നിരുന്ന മധുവിെ� നീർ

ആഹ്ലോദിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു കറക്കുന്നു; ലത െതളിനീർ ചുരത്തുന്നു! (4)
ഇന്ദ്ര, �വലയ്ക്കും െകല്പിന്നും വലിയ മത്തിന്നുമോയി അങ്ങയ്ക്കു �സവിപ്പോൻ �സോ-

മം പിഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു: വിളിയ്ക്കുെപ്പടുന്ന ഭവോൻ അരുമക്കുതിരകൾ രണ്ടിെനയും

പള്ളി�ത്തരിനുമുമ്പില് െകട്ടി, ഇ�ങ്ങോട്ടു െതളിച്ചോലും! (5)
അ�ഗ്ന, മഹതിയും നീെള വിളയോടുന്നവളും, �സ്തോത്ര�ത്തോ�ട ഹവിസ്സു നല്ക-

െപ്പടുന്നവളും, തടിച്ചവളും, യോഗജ്ഞയുമോയഗ്നോ�ദവിെയ; തുല്യപ്രീതി പൂണ്ടഭവോൻ

മധുമദത്തിന്നോയി, �ദവന്മോരുെടവഴികളിലൂ�ടഞങ്ങളുെടഅടുക്കല്െകോണ്ടുവന്നോ-

ലും! (6)
ഇ�പ്പോൾ �മധോവികൾ യോെതോന്നിെന മുഴുപ്പിച്ച്, ഒരു തടിച്ച പശുവിെനെയ-

ന്ന�പോെല തിയ്യില് പഴുപ്പിച്ചു ‘മയക്കു’ന്നു�വോ; ആ മണ്കലം, അച്ഛെ� മടിയില്

ഒ�രോമനമകൻ�പോെല, യജ്ഞോർത്ഥംഅഗ്നിയില് ഇരിയ്ക്കുന്നു. (7)
മഹനീയവും മഹത്തും സുഖകരവുമോയ �സ്തോത്രം, അശ്വികെള ഇ�ങ്ങോട്ടു വിളി-

പ്പോൻ, ഒരു ദൂതൻ�പോെല �പോകെട്ട: സുഖപ്രദ�ര, നിങ്ങളിരുവരും ഒ�ര�തരില്

ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോന്നു, െകല്പുറ്റ ചക്രകൂട�ത്തോട്ആണിെയന്ന�പോെല. നിധി�യോടു

�ചർന്നോലും! (8)
െവമ്പല്െക്കോള്ളുന്ന ബലിഷ്ഠനോയ പൂഷോവിന്നും വോയുവിന്നും ഞോൻ ന�മോ-

വോകംഅർപ്പിയ്ക്കുന്നു. ധനെത്തയുംബുദ്ധിെയയുംഅന്നെത്തയും �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നഇവ-

ർ സ്വയം സമ്പത്തുതന്നരുളെട്ട! (9)
ജോത�വദ�സ്സ, വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭവോൻ �ദവന്മോെരെയല്ലോം നോമരൂപങ്ങ�ളോ-

�ട െകോണ്ടുവരുന്നു. മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങെളല്ലോവരും �സ്തോതോവിെ� സുഫലമോയ

സ്തുതിെയയും യജ്ഞെത്തയും ലക്ഷീകരിച്ച്, എല്ലോവരും രക്ഷക�ളോെട വന്നു�ചരു-

വിൻ! (10)
യജനീയയോയ സരസ്വതി �ദ്യോവില്നി�ന്നോ വിശോലമോയ അന്തരിക്ഷത്തില്

നി�ന്നോനമ്മുെടയോഗത്തില്വെന്നത്തെട്ട;ആഉദകവതിയോയ �ദവി നമ്മുെടവിളി

സ്വീകരിച്ചു, സുഖകരമോയ സ്തുതികൌതുകം ശ്രവിയ്ക്കെട്ട! (11)
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വിധോതോവോയി നീലപൃഷ്ഠനോയി മഹോനോയിരിയ്ക്കുന്ന ബൃഹസ്പതിെയ നിങ്ങൾ

യോഗശോലയിലിരുത്തുവിൻ: സ്വസ്ഥോനസ്ഥനുംയജ്ഞഗൃഹത്തിെലങ്ങും വിളങ്ങുന്ന-

വനും സ്വർണ്ണവർണ്ണനുമോയആ �തജസ്വിെയ നമുക്കുപരിചരിയ്ക്കോം. (12)
ഊന്നോയി വിപുല�തജ�സ്സോ�ട വിളയോടുന്ന വൃഷഭൻ–ജ്വോലകളും ഓഷ-

ധികളും ഉടുത്തവൻ, ബോധ�യശോത്തവൻ; ത്രിവർണ്ണശൃംഗൻ, അന്നദോതോവ്–

വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ട്എല്ലോ രക്ഷക�ളോടുംകൂടി വെന്നത്തെട്ട! (13)
മനുഷ്യെ� �സ്തോതോക്കൾ ജുഹുെവടുത്ത്, അമ്മയുെട വിശുദ്ധമോയ ഉത്തമ-

സ്ഥോനത്തിരിയ്ക്കുന്നസുഖകരങ്കല് െചല്ലുന്നു; വണങ്ങി ഹവിസ്സു നല്കി, െപോറുപ്പിക്കോ-

ൻ, ആളുകൾ ഒരു കുഞ്ഞിെനെയന്ന�പോെല െതോട്ടുത�ലോടുന്നു! (14)
അ�ഗ്ന, കർമ്മത്തോല്ക്ഷീണിച്ച ദമ്പതിമോർ മഹോനോയഅങ്ങയ്ക്കു മഹത്തോയ

അന്നം ഒരുക്കുന്നു. ഓ�രോ �ദവനും എനിയ്ക്കു �ശോഭനോഹ്വോനോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട; അമ്മ

ഭൂമി നെമ്മ ദുർവിചോരത്തില് നിർത്തോതിരിയ്ക്കെട്ട! (15)
�ദവന്മോ�ര, ഞങ്ങൾക്കുവലിയ സ്വോസ്ഥ്യം കിട്ടുമോറോകണം! (16)
ഞങ്ങൾ അശ്വികളുെട നൂതനവും സുഖകരവും നന്മഴുണ്ടോക്കുന്നതുമോയ രക്ഷ-

�യോടു �ചരുമോറോകണം: അമൃത�ര, നിങ്ങളിരുവരും ഞങ്ങൾക്കു ധനെത്തയും വീ-

രന്മോെരയും സർവെസോഭോഗ്യങ്ങെളയും െകോണ്ടുവന്നോലും! (17)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
2. ദയോശീലകളോയ–ഉപദ്രവെമോന്നും െചയ്യോത്ത. അച്ഛനമ്മമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.

3. െതളിനീർ–സ്വച്ഛമോയ �സോമരസം. അനന്തരവോക്യം പ്രത്യക്ഷം: മധു–മധുര�സോമം.
4. �ശോഭനഹസ്തൻ–അധ്വർയ്യു, മധു–�സോമലത; ഇതിെന പയ്യോക്കിക്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
5. വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന–ഞങ്ങളോല്.
6. ഗ്നോ–�ദവിയുെട �പർ.
7. ‘മയക്കു’ക–ഉപ�യോഗ�യോഗ്യമോക്കുക; പഴക്കുക.
8. രണ്ടോമെത്ത വോക്യം അശ്വിക�ളോടു �നരിട്ടു പറയുന്നതോണ്: നിധി–നിങ്ങൾക്കോയി

െവയ്ക്കെപ്പട്ടു �സോമം. ആണിയില്ലോത്ത ചക്രകൂടം �തരിെന നടത്തില്ല�ല്ലോ; അതു�പോ-

െല, നിങ്ങൾസംബന്ധിയ്ക്കോത്ത �സോമം യോഗെത്തനിർവഹിയ്ക്കില്ല!

10. നോമരൂപങ്ങൾ–ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ ഇത്യോദിനോമങ്ങളും, വജ്രപോണി പോശഹസ്തൻ

ഇത്യോദി രൂപങ്ങളും. എല്ലോവരും എന്നആവൃത്തിആദരോധിക്യം �ദ്യോതിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

11. ഉദകവതി=ജലോന്വിത.
12. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്; നീലപൃഷ്ഠൻ–പൃഷ്ഠം കറുത്തവൻ. നീലപൃഷ്ഠത്വം, (പുകെകോണ്ടു പുറ-

ത്തു കറുപ്പ് ) സ്വർണ്ണവർണ്ണത്വം മുതലോയത്; അഗ്നിതെന്നയോണ്. ബൃഹസ്പതി എന്നു

സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

13. ഇതും അടുത്ത രണ്ടൃക്കുകളും അഗ്നിപരങ്ങളോകുന്നു: ഊന്ന്–എല്ലോറ്റിെനയും തോങ്ങു-

ന്നവൻ. വൃഷഭൻ–വർഷകൻ. ത്രിവർണ്ണശൃംഗൻ–ഉയർന്ന കൃഷ്ണശുക്ലരക്തജ്വോലകളു-

ള്ളവൻ.

14. അമ്മ–ഭൂമി. ഉത്തമസ്ഥോനത്തു്–ഉത്തര�വദി�മല്, സുഖകരൻ–അഗ്നി. ആളുകൾ–

സോധോരണർ.

15. ദമ്പതിമോർ-പത്നി�യോടുകൂടിയോണ്, യോഗകർമ്മം.
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സൂക്തം 44.

കശ്യപ�ഗോത്രൻ അവത്സോരൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദ-

വകൾ �ദവത.

�ശ്രഷ്ഠൻ, ദർഭയിലിരിയ്ക്കുന്നവൻ, ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുന്നവൻ, ബലവോൻ, ശീഘ്രഗോ-

മി, ജയശീലൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള തന്തിരുവടിെയ പണ്ടുള്ളവർ�പോെല, മുമ്പുള്ളവർ-

�പോെല, ഇന്നുള്ളവർ�പോെല, എല്ലോവരും�പോെല. നീയും വളർത്തുന്ന �സ്തോത്രം-

െകോണ്ടു കറന്നുെകോള്ളുക! (1)
വിണ്ണില് വിളങ്ങുന്ന ഭവോൻ, വിട്ടുെകോടുക്കോത്ത �മഘത്തിെ� െതളിതണ്ണീരു-

കെള െപോറുതിയ്ക്കോയി ദിക്കുകളിെലത്തിച്ചോലും: സുകർമ്മോ�വ, സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നവനോ-

ണ്, ഭവോൻ; സംഹരിയ്ക്കുന്നവനല്ല. മോയകൾക്കപ്പുറത്തോകയോല്, അങ്ങയുെട തിരു-

നോമം സത്യ�ലോകത്തില് വർത്തിയ്ക്കുന്നു! (2)
ഗതിയ്ക്കു തടവില്ലോത്ത, ദർഭയിെലയ്ക്കു നീങ്ങുന്ന, ബലവോനോയ, വൃഷോവോയ, ശി-

ശുവും യുവോവുമോയ, നിർജ്ജരനോയ, ഓഷധികളില് �മവുന്നആ �ഹോതോവു ഗമന-

ശീലവും നല്ലതും നിലനിർത്തുന്നതുമോയഹവിസ്സിെനൈകെക്കോള്ളുന്നു. (3)
എവ ഒെത്തോരുമിച്ചു യോത്രെയ്ക്കോരുങ്ങി, കീ�ഴ്പോട്ടിറങ്ങി യജമോനങ്കെലത്തി

യജ്ഞെത്ത വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ ശുഭഗമനങ്ങളും സർവശോസകങ്ങളുമോയ

രശ്മികൾെകോണ്ട്ഈ കർത്തോവു നിമ്നസ്ഥലങ്ങളിെല െവള്ളം കവർെന്നടുക്കുന്നു!

(4)
�ശോഭനസ്തവ, �ശോഭനഗമനനോയ നിന്തിരുവടി മരികകളില് പിഴിഞ്ഞരിച്ച

�സോമവും മ�നോഹരസ്ത്തുതികളും സ്വീകരിച്ചുെകോണ്ടു യജ്ഞപ്രവർത്തകരുെട

ഇടയില് പരി�ശോഭിയ്ക്കുന്നു; യോഗത്തിെ� ജീവനോയ ഭവോൻ പത്നികെള തഴപ്പിച്ചോ-

ലും! (5)
കണ്ടതിൻവണ്ണം പറകയോണ്: യോവചിലർ �ശഷിയുറ്റ �ശോഭ�യോ�ട െവള്ള-

ത്തില് �മവുന്നു�വോ, അവർ നമുക്കു മോന്യമോയ ധനവും മഹത്തോയ �വഗവും വളെര

സല്പുത്രെരയും ഇടിയോത്തബലവും തരെട്ട! (6)
അഗ്രഗോമിയും ജോയോസഹിതനുംകവിയുമോയസൂര്യൻ െപോരുതോൻ �വണ്ടിയു-

ദ്ധങ്ങളില് െചല്ലുന്നു. അന്തരിക്ഷെത്തെയങ്ങും രക്ഷിയ്ക്കുന്ന ആ �തജസ്വിെയ നോം

പരിചരിയ്ക്കുക: അവിടുന്നുസ്വന്തം ധനത്തോല് നമുക്കുസുഖം നല്കും! (7)
ഏറ്റവും വളർന്ന, ഗമനശീലനോയ, കർമ്മവോനോയ, ഋഷിസ്തൂത്യനോയഈ നി-

ന്തിരുവടിെയ (യജമോനൻ) തിരുനോമം കീർത്തിച്ചുെകോണ്ടുഭജിക്കുന്നു;അഭീഷ്ടംയോ-

െതോ�ന്നോ, അതു കർമ്മംെകോണ്ടു �നടുകയും െചയ്യുന്നു: സ്വയം അനുഷ്ടിച്ചോല് കൂടു-

തല് െചയ്യലോയി! (8)
ഉത്തമസ്തുതികൾ,അവയുെടസമുദ്രത്തില് െചെന്നത്തും. നീണ്ടസ്തുതി�യോടുകൂ-

ടിയ യജ്ഞഗൃഹത്തിന്ന് ഉടവു വരില്ല. പരിശുദ്ധെനക്കുറിച്ചുള്ള മനനം എവിെടയു-

�ണ്ടോ, അവിെട �സ്തോതോവിെ� മ�നോഗതം വൃഥോവിലോകില്ല! (9)
തന്തിരുവടിയുണ്ട�ല്ലോ: ക്ഷത്രൻ, മനസൻ, ഏവോവദൻ, യജതൻ, സധ്രി,

അവത്സോരൻ എന്നിവരുെട രമ്യഭോവനകൾെകോണ്ടു നോം പണ്ഡിതന്നു പകുെത്തടു-

ക്കോവുന്നബലവത്തരമോയഅന്നം നിറയ്ക്കുക! (10)
വിശ്വവോരൻ, യജതൻ, മോയി എന്നിവരുെട െവള്ളത്തിെ� മത്തുപരുന്തു�പോ-
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െല പറെന്നത്തും; കുറഞ്ഞു�പോകില്ല; ഇടം നിറയ്ക്കും. അവർ എടുക്കോൻ പരസ്പരം

യോചിയ്ക്കും: അവർക്കടുത്തറിയോം, തലയ്ക്കു പിടിയ്ക്കുന്നതു കുടിയ്ക്കോൻ! (11)
സദോപൃണൻ, യജതൻ, ബോഹുവൃക്തൻ. ശ്രുതവിത്ത്, തര്യൻ എന്നിവർ നി-

ങ്ങ�ളോെടോന്നിച്ചു വി�ദ്വഷികെള വധിയ്ക്കും: അവർ നല്ല �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ട് ഈ

�ദവഗണെത്ത �സവിച്ചതിനോല് �ശ്രഷ്ഠമോയ രണ്ടും �നടി, പരി�ശോഭിയ്ക്കുന്നു! (12)
യജമോനന്നു നല്ല ഫലം നിലനിർത്തുന്നവനോണ്, സുതംഭരൻ: അ�ദ്ദഹം

എല്ലോക്കർമ്മങ്ങളുെടയും ഉല്കൃഷ്ടഫലം ഉയർത്തും. പയ്യുരസവത്തോയപോല്െകോ-

ണ്ടുവന്നു; െകോണ്ടുവരികയുംെചയ്യും. അെതോെക്ക വർണ്ണിച്ച്, ഉറങ്ങോെത ഉരുവിടുക-

യോണ്, അവത്സോരൻ! (13)
ഋക്കുകൾആഉണർവുറ്റവെനകോമിയ്ക്കുന്നു;സോമങ്ങൾആഉണവുറ്റവങ്കല്െച-

ല്ലുന്നു. �സോമം ആ ഉണർവുറ്റവ�നോട�പക്ഷിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങയുെട സഖ്യത്തില് ഒരു

സ്ഥോനം എനിയ്ക്കു കിട്ടെട്ട: (14)
ഋക്കുകൾ, ഉണർവുറ്റ അഗ്നിെയ കോമിയ്ക്കുന്നു; സോമങ്ങൾ ഉണവുറ്റ അഗ്നിയി-

ങ്കല് െചല്ലുന്നു. �സോമം ഉണർവുറ്റ അഗ്നി�യോട�പക്ഷിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങയുെട സഖ്യ-

ത്തില് ഒരുസ്ഥോനം എനിയ്ക്കുകിട്ടെട്ട! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
1. അന്തരോത്മോവി�നോട് പറയുന്നു: തന്തിരുവടി–ഇന്ദ്രൻ. കറന്നുെകോള്ളുക–അഭീഷ്ടങ്ങൾ
�നടിെക്കോൾക.

2. െപോറുതിയ്ക്കോയി–പ്രോണികൾക്കു ജീവിപ്പോൻ.

3. ശിശൂ–രക്ഷണീയൻ, െകടോെത സൂക്ഷിയ്ക്കുെപ്പ�ടണ്ടവൻ.
4. സൂര്യെനക്കുറിച്ച്: സർവശോസകങ്ങൾ–എല്ലോറ്റിെനയും നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നവ. ഈ കർ-

ത്തോവ്–സൂര്യൻ.

5. പത്നികൾ–ഓഷധികൾ.
6. വി�ശ്വ�ദവകെളപ്പറ്റി: കണ്ടതിൻവണ്ണം പറകയോണ്-പരവചനപ്രത്യയത്തോല് സ്തുതി-

യ്ക്കുകയല്ല. അവർ–വി�ശ്വ�ദവകൾ.

7. ജോയോസഹിതൻ–ഉഷസ്സുസൂര്യെ� ഭോര്യയ�ത്ര.

8. സ്വയംഅനുഷ്ഠിച്ചോല്കൂടുതല്െചയ്യലോയി–അന്യെനെക്കോണ്ടുെചയ്യിച്ചോല്ഫലംകി-

ട്ടില്ല. ഈ ഋക്കിെ� �ദവത, അഗ്നി�യോ സൂര്യ�നോആകുന്നു.

9. സൂര്യെനപ്പറ്റി: നദികൾസമുദ്രത്തിെലന്ന�പോെല, ഉത്തമസ്തുതികൾസൂര്യങ്കല്െചെന്ന-

ത്തും. ഉടവു വരില്ല അഭിവൃദ്ധി�യ വരു. പരിശുദ്ധൻ–സൂര്യൻ. മനനം=നിനവ്, സ്തുതി.

10. സൂര്യപരംതെന്ന: ക്ഷത്രോദികൾ ഋഷിമോർതെന്ന. ഇവരുെട ഭോവനകൾ (സ്തുതികൾ)
സൂര്യെന പ്രസോദിപ്പിയ്ക്കും; സൂര്യൻ നമുക്കു ദോനത്തിന്നും പര്യോപ്തമോയ അന്നം ധോരോളം

നല്കുെമന്നുസോരം.

11. വിശ്വവോരൻ, യജതൻ, മോയി എന്നിവരും ഋഷിമോർതെന്ന. െവള്ളം–�സോമനീർ. പറ-
െന്നത്തും–കുടിച്ചവങ്കല്. ഇടം–െചെന്നത്തിയവശം. യോചിയ്ക്കും–ഞോെനടുക്കെട്ട�യോ,

ഞോെനടുക്കുെട്ട�യോ എന്നു പരസ്പരം അനുജ്ഞ �ചോദിയ്ക്കും. മദമോണ്, ഈ ഋക്കിെ�

�ദവത.
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12. സദോപൃണോദികളും ഋഷിമോരോകുന്നു. രണ്ടും–ഐഹികവും ആമുഷ്മികവുമോയ അഭിലോ-

ഷങ്ങൾ. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നതോണിത്.

13. സുതംഭരെ� പ്രഭോവത്തോല് കറവപ്പയ്യുസ്വയം വന്നുനില്ക്കും. അവത്സോരൻ–ഞോൻ.

14. അഗ്നിെയപ്പറി; അ�പക്ഷിയ്ക്കുന്നു–‘എെന്നസ്വീകരിയ്ക്കണ�മ’ എന്ന്.
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സൂക്തം 45.

അത്രി�ഗോത്രൻസദോപൃണൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

സ്തുതിയ്കകെപ്പട്ടസമുജ്ജ്വലൻഅറിഞ്ഞു, വജ്രംആഞ്ഞുചോട്ടി; വരോൻതുടങ്ങിയ

ഉഷസ്സിെ�കതിരുകൾപ്രസരിച്ചു. സൂര്യ�ദവൻ രോത്രിെയഅകറ്റി ഉദിച്ചു; മനുഷ്യരു-

െട വോതിലുകൾ തുറന്നു. (1)
സൂര്യൻ �ശോഭെയ, രൂപെത്തെയന്ന�പോെല െവളിെപ്പടുത്തി; അറിഞ്ഞു, രശ്മി-

കളുെട അമ്മയും അന്തരിക്ഷത്തില്നിന്നു വെന്നത്തി. െവള്ളെമോഴുകുന്ന നദികൾ

തീരങ്ങെള കടിച്ചുതിന്നുകയോയി. ആകോശം, ശരിയ്ക്കു നോട്ടിയ തൂണു�പോെല ഉറപ്പില്

നിന്നു. (2)
വലിയവെയ നിർമ്മിച്ച ഈ പഴയ �സ്തോതോവിന്നോയി �മഘങ്ങളുെട കുഞ്ഞ്

ഇളകി–�മഘം ഇളകി; ആകോശം നിറ�വറി. പരിചരിയ്ക്കുന്നവർ �ദഹം തു�ലോം െമ-

ലിയിച്ചു. (3)
ഇന്ദ്ര, അ�ഗ്ന, നിങ്ങെള ഞോൻ രക്ഷയ്ക്കോയി, ഗുണപ്രകോശകങ്ങളോയ, �ദവ-

�യോഗ്യങ്ങളോയസൂക്തങ്ങൾെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കുന്നു; പരിചരിയ്ക്കുന്ന വോയുതുല്യരും സുയ-

ജ്ഞരുമോയ കവികൾ �സ്തോത്രം െചോല്ലി പൂജിയ്ക്കുന്നു. (4)
ഇന്നു െവക്കം വരുവിൻ: ഞങ്ങൾ �ശോഭോകർമ്മോക്കളോയിത്തീരെട്ട! വി�ദ്വഷി-

കെളതീെരനശിപ്പിയ്ക്കെട്ട–അടുക്കുന്ന�ദ്രോഹികെളഅകലത്തുനിർത്തെട്ട! പ�ണ്ട-

െത്തയജമോനന്മോരില് െചല്ലെട്ട! (5)
സഖോക്ക�ള, വരുവിൻ: യോെതോരമ്മ �ഗോഗണെത്ത പുറത്തിറക്കി�യോ, യോ-

െതോന്നുെകോണ്ടു മനുഅണക്കട മുറിയ്ക്കെപ്പട്ടവെന ജയിച്ചു�വോ, യോെതോന്നുെകോണ്ടു

വണിക്കോയ വങ്കു െവള്ളം സമ്പോദിച്ചു�വോ, ആസ്തുതി നോം െചോല്ലുക! (6)
യോെതോന്നുെകോണ്ടു ദശഗ്വരും നവഗ്വരും പൂജിച്ചു�വോ, ആഅമ്മിക്കുഴ ഇവിെട

ൈകെകോണ്ടുപ�യോഗിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ട്, ഒച്ച പുറെപ്പടുവിച്ചു. സത്യമറിഞ്ഞസരമ �ഗോക്ക-

െള കെണ്ടത്തി. അംഗിരസ്സ്സർവവും സത്യമോക്കി! (7)
ആ ഉഷസ്സു പുലർന്ന�തോ�ട, അംഗിരസ്സുകെളല്ലോം �ഗോക്കളില് െചെന്നത്തി:

അവകൂടിനിന്നിരുന്നസ്ഥലത്ത് ഒരുറവിടം ഉണ്ടോയിരുന്നു;ആജലമോർഗ്ഗത്തിലൂെട-

യ�ത്ര, സരമ �ഗോക്കെള കണ്ടുപിടിച്ചത്. (8)
സപ്തോശ്വനോയ സൂര്യൻ വന്നണയെട്ട: അതിവിശോലമോണ�ല്ലോ, തെ� ദീർഘ-

യോത്രോപ്ര�ദശം. ഒരു പരുന്തു�പോെല ഹവിസ്സിന്നോയി പറെന്നത്തുന്ന ആ യുവോ-

വോയ കവി രശ്മികളില്�ച്ചർന്നു വിളങ്ങുന്ന! (9)
സൂര്യൻ തിളങ്ങുന്ന െവള്ളത്തിെലയ്ക്കു �കറി: അഴെകോത്തമുതുകുള്ള കുതിരക-

െള പൂട്ടിയഅ�ദ്ദഹെത്തധീമോന്മോർ, ഒരു �തോണിെയഎന്ന�പോെല െവള്ളത്തിലൂ-

�ട െകോണ്ടു�പോന്നു. അതനുവദിച്ചു ജലങ്ങൾ കുനിഞ്ഞുനിന്നു. (10)
ഞോൻ ജലത്തിന്നു�വണ്ടി, നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു സർവപ്രദമോയ �സ്തോത്രം െചോ-

ല്ലുന്നു: നവഗ്വർ പത്തുമോസം കഴിച്ചതു യോെതോന്നിനോ�ലോ, ആ �സ്തോത്രംെകോണ്ടു

ഞങ്ങൾ �ദവരക്ഷിതരോയിത്തീരെട്ട! ആ �സ്തോത്രംെകോണ്ടു ഞങ്ങൾ പോപം കട-

ക്കെട്ട! (11)



[മ. 5: അ. 4: സൂ. 45] നോലോം അഷ്ടകം 383

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.
1. സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട–അംഗിരസ്സുകളോല്. സമുജ്ജ്വലൻ–ഇന്ദ്രൻ. അറിഞ്ഞ്–അസുരന്മോർ

�ഗോക്കെള ഒളിപ്പിച്ചസ്ഥലം.

2. അറിഞ്ഞ്–സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കുകയോയി എന്ന്. രശ്മികളുെട അമ്മ–ഉഷസ്സ്. കടിച്ചുതിന്നുക-

യോയി–പ്രവോഹ�വഗംെകോണ്ട്ഉടച്ചു.

3. വലിയവ–മഹോ�സ്തോത്രങ്ങൾ. ഈപഴയ �സ്തോതോവ്–ഞോൻ �മഘങ്ങളുെട കുഞ്ഞ്–

ജലം. നിറ�വറ്റി–വൃഷ്ടി കർമ്മെത്ത. പരിചരിയ്ക്കുന്നവർ–അംഗിരസ്സുകൾ. െമലിയിച്ചു–

വ്രതോദികൾെകോണ്ട്.

4. വോയുതുല്യർ–കർമ്മങ്ങളില് �വഗമിയന്നവർ. കവികൾ–ഷഡംഗ സഹിത�വദ-

ജ്ഞർ.

5. അംഗിരസ്സുകൾ വിളിയ്ക്കുന്നു:
6. ഇതും അംഗി�രോവോക്യമോണ്: അമ്മ–സ്തുതി, മനു–മനനശീലനോയ ഇന്ദ്രൻ. അണ-
ക്കട മുറിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ–വൃതൻ, വണിക്ക്–അല്പകർമ്മത്തോല് അനല്പഫലമിച്ഛിയ്ക്കുന്നവ-

ൻഎന്നർത്ഥം. വങ്കു–കക്ഷീവോൻ.

7. പൂജിച്ചു�വോ–�സോമം ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ്, ഇന്ദ്രെന ആരോധിച്ചു�വോ. ഇവിെട–

യജ്ഞത്തില്.

10. കുനിഞ്ഞുനിന്നു–തോഴെത്തയ്ക്കു വലിഞ്ഞുഎന്നുസോരം.

11. �ദവന്മോ�രോട്: കഴിച്ചു�വോ–സത്രമനുഷ്ഠിച്ചുെകോണ്ട്.
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സൂക്തം 46.

പ്രതിക്ഷത്രൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ. വി�ശ്വ�ദവകളും �ദവപത്നി-

മോരും �ദവത.

ഒരു കുതിര�പോെല, ഭോരത്തിനു സ്വയം പൂട്ടെപ്പട്ട വിദ്വോനോയ ഞോൻ കടത്തി-

വിടുന്നതും കോത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്നതുമോയ അതിെന വഹിച്ചുെകോള്ളുന്നു! അതു വിടോനും,

വീണ്ടും ധരിപ്പോനും ഞോൻ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നില്ല; മോർഗ്ഗജ്ഞൻ മു�മ്പ നടന്നു �നർവഴിയി-

െലത്തിച്ചുെകോള്ളും! (1)
അ�ഗ്ന, ഇന്ദ്ര, വരുണ, മിത്ര, മരുത്തുക്ക�ള, വി�ഷ്ണോ, �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ

ബലം കിട്ടിച്ചോലും! അശ്വികളിരുവരും, രുദ്രനും, അവരുെട സ്ത്രീകളും, പൂഷോവും, ഭഗ-

നും, സരസ്വതിയും സ്വീകരിച്ചരുളെട്ട! (2)
ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, മിത്രൻ, വരുണൻ, അദിതി, ആദിത്യൻ, പൃഥിവി, �ദ്യോവ്, മരു-

ത്തുക്കൾ, �മഘങ്ങൾ, ജലങ്ങൾ, വിഷ്ണു, പൂഷോവ്, ബ്രഹ്മണസ്പതി, ഭഗൻ, ശീഘ്രംസ്തു-

ത്യനോയസവിതോവ് എന്നിവെരഞോൻ രക്ഷയ്ക്കോയി വിളിയ്ക്കുന്നു. (3)
വിഷ്ണുവും അ�ദ്രോഹിയോയ വോയുവും ദ്രവി�ണോദസ്സും �സോമനും നമുക്കു സുഖം

തരെട്ട! ഋഭുക്കളും വിഭ്വോവും അശ്വികളും ത്വഷ്ടോവും നമുക്കു ധനമനുവദിയ്ക്കെട്ട! (4)
അത്രതെന്നയല്ല, സ്വർഗ്ഗത്തില് വസിയ്ക്കുന്ന ആ യജനീയമോയ മരുത്സംഘം

നമ്മുെട ദർഭയിലിരിയ്ക്കോൻ വന്നു�ചരെട്ട! ബൃഹസ്പതിയും പൂഷോവും വരുണനും മിത്ര-

നും അര്യമോവും നമുക്കു ഗൃഹസുഖം തന്നരുളെട്ട! (5)
�പോരോ, ആപർവതങ്ങളും, �ശോഭനസ്തവകളോയി �ശോഭനദോനകളോയിരിയ്ക്കുന്ന

നദികളും നെമ്മ രക്ഷിക്കെട്ട! ധനം പകത്തുെകോടുക്കുന്നഭഗൻഅന്നവും രക്ഷയുമോ-

യി വെന്നത്തെട്ട! വ്യോപ്തി�യറിയഅദിതി എെ� വിളി �കൾക്കെട്ട! (6)
�ദവന്മോരുെട പത്മിമോർ തോല്പര്യ�ത്തോ�ട നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട–പുത്രെനയും

അന്നവും തന്നു തു�ലോം രക്ഷിയ്ക്കുെട്ട! ഭൂമിയിലും അന്തരിക്ഷത്തിലുമുള്ള �ശോഭനോ-

ഹ്വോനകളോയ �ദവിമോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുസുഖം തരുവിൻ! (7)
�ശോഭമോനയോയ ഇന്ദ്രോണി, അഗ്നോയി, അശ്വിനി എന്നീ �ദവപത്നിമോരോയ

സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷിയ്ക്കെട്ട! �രോദസിയും വരുണോനിയും ശ്രവിയ്ക്കെട്ട! �ദവിമോർ, �ദവപത്നി-

മോരുെട ഋതുഎന്നിവരും ഭക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
1. ഭോരത്തിനു–യജ്ഞത്തിെ� ഭോരം വഹിപ്പോൻ. അത്–ഭോരം. മോർഗ്ഗജ്ഞൻ–

അന്തര്യോമിയോയ �ദവൻ. (7)
2. സ്വീകരിച്ചരുളെട്ട–നമ്മുെട �സ്തോത്രെത്ത.

4. വിഭ്വോവിെന എടുത്തുപറഞ്ഞതോണ്.

8. അഗ്നോയി–അഗ്നിയുെട പത്നി. ഭക്ഷിയ്ക്കുെട്ട–ഹവിസ്സ്. �രോദസി–രുദ്രപത്നി. വരുണോ-
നി–വരുണപത്നി. ശ്രവിയ്ക്കെട്ട–നമ്മുെട സ്തുതി. ഋതു–കോലോഭിമോനി�ദവൻ.

രണ്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: നോലോംഅഷ്ടകം
മൂന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 5 അനുവോകം 4



386 ഋ�ഗ്വദം [അ. 4: അ. 3]

സൂക്തം 47.

പ്രതിരഥൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്: വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

പരിചരിയ്ക്കുന്നവൾ, യുവതി, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നവൾ, സ്തുതിമതി, പോലക�രോെടോ-

പ്പം യോഗശോലയില് വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നവൾ–ഇങ്ങെനയുള്ള മഹതിയോയ മോതോവു

മകെള ഉണർത്തിെക്കോണ്ടും �പ്രരിപ്പിച്ചുെകോണ്ടും വോനത്തുനിന്നു വെന്നത്തുന്നു! (1)
ഗമനശീലങ്ങളും, പകലിെന പ്രോപിയ്ക്കുന്നവയും, അമൃതമണ്ഡലസ്ഥിതങ്ങളും,

അനന്തങ്ങളും, വിശോലങ്ങളുമോയ രശ്മികൾ ദ്യോവോപൃഥിവികളിെലങ്ങും ചുഴന്നു വ്യോ-

പിയ്ക്കുന്നു! (2)
നനച്ചും നന്ദിപ്പിച്ചും വിളങ്ങുന്ന �ശോഭനഗമനൻ കിഴക്കോകുന്ന അച്ഛെ� �യോ-

നിയില് പ്ര�വശിച്ചു. പിന്നീടു �ദ്യോവിൻമധ്യത്തില് െവയ്ക്കെപ്പട്ട ആ കല്ലു�പോലുള്ള

കതിരവൻഅന്തരിക്ഷത്തിെ� രണ്ടറ്റത്തും െചന്നു (�ലോകെത്ത) രക്ഷിയ്ക്കുന്നു! (3)
തന്തിരുവടിെയനോലു �ക്ഷമകോംക്ഷികൾനിലനിർത്തുന്നു;പത്തു�പർകുഞ്ഞി-

െന നടപടിയ്ക്കുയയ്ക്കുന്ന. തന്തിരുവടിയുെട ത്രിവിധങ്ങളോയ മികച്ച കിരണങ്ങൾ ഉട-

നടി അന്തരിക്ഷത്തിെ�അറ്റങ്ങളിെലല്ലോം െചെന്നത്തുന്നു. (4)
ആളുക�ള, ഈ തിരുവുരു �സ്തോതവ്യമോകുന്നു: ഇതിനോല�ത്ര നദികൾ ഒഴുകു-

ന്നതും, ജലങ്ങൾ കുടിെകോള്ളന്നതും. ഇതിെന, ഇവിെടയിവിെട ജനിച്ചോല്, അമ്മ-

യല്ലോത്തഇരു�പർ–ഒ�ര ബന്ധു�വോടുകൂട്ടിയ ഇണ–വഹിച്ചു�പോരുന്നു! (5)
തന്തിരുവടിയ്ക്കു സ്തുതികളും കർമ്മങ്ങളും വിസ്തരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു; മകന്ന് അമ്മമോർ

വസ്ത്രം െനയ്യുന്നു. വൃഷോവിെ� സമ്പർക്കത്തില് ഇമ്പംെകോള്ളുന്ന മങ്കമോർ ന�ഭോ-

മോർഗ്ഗത്തിലൂ�ട ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുന്നു. (6)
മിത്രവരുണന്മോ�ര, ഇതു പ്രശസ്തമോയിബ്ഭവിയ്ക്ക�ട്ട; അ�ഗ്ന, ഇതു ഞങ്ങൾക്കു

സുഖത്തിനോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട! ഞങ്ങക്ക് ഉറച്ച നിലനില്പുണ്ടോകണം! ആശ്രയഭൂത-

നോയ െപരിയ സൂര്യന്നു നമസ്കോരം! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. ഉഷസ്സിെനപ്പറ്റി: പോലകർ–�ദവന്മോർ. മോതോവ്–പ്രകോശത്തിെ� അമ്മ, ഉഷസ്സ്.

മകൾ–ഭൂമി.

2. അമൃതമണ്ഡലം–സൂര്യമണ്ഡല�മോ, അന്തരിക്ഷ�മോ.

3. സൂര്യെനപ്പറ്റി: നന്ദിപ്പിച്ചും–�ദവന്മോെര �മോദിപ്പിച്ചും. �ശോഭനഗമനൻ സൂര്യൻ. �യോനി
–ഉല്പോദകോവയവം. കല്ലു�പോലുള്ള–െക�ല്പറിയ.

4. നോലു �ക്ഷമകോംക്ഷികൾ–തങ്ങൾക്കു�ക്ഷമമിച്ഛിയ്ക്കുന്നനോലൃത്വിക്കുകൾ. നിലനിർത്തു-

ന്നു–ഹവിസ്സുെകോണ്ടും സ്തുതിെകോണ്ടും പൂജിയ്ക്കുന്നു. പത്തു�പർ–ദിക്കുകൾ. കുഞ്ഞിെന

–സൂര്യെന. നടപടി–ഉദയോസ്തമയവ്യവഹോരം. ത്രിവിധങ്ങൾ–ശീ�തോഷ്ണവർഷജനകങ്ങൾ.

5. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: ഈതീരുവുരു–ശരീരം, സൂര്യമണ്ഡലം. ഇവിെടയിവിെട ജനിച്ചോല്–

ഉദിയ്ക്കു�ന്നടങ്ങളില്. ഇരു�പർ–അ�ഹോരോത്രികൾ.

6. വിസ്തരിയ്ക്കുെപ്പടുന്നു–യജമോനരോല്. മകൻ–സൂര്യൻ. അമ്മമോർ–ദിക്കുകൾ. വസ്ത്രം–
�തജസ്സ്. വൃഷോവ്–സൂര്യൻ. മങ്കമോർ–രശ്മികൾ.

7. ഇത്–ഈസൂക്തം. ആശ്രയഭൂതനോയ–ഉലകിെന്നല്ലോം.



[മ. 5: അ. 4: സൂ. 48] നോലോം അഷ്ടകം 387

സൂക്തം 48.

ആ�ത്രയൻപ്രതിഭോനു ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

ത��തോയ ബലവും അന്നവുമുള്ള പ്രിയെപ്പട്ട മഹോ�തജസ്സിെന നോം

എ�പ്പോൾ സ്തുതിയ്ക്കും? �സവ്യമോനവും പ്രജ്ഞോയുക്തവുമോയ ഇതോണ�ല്ലോ, അള-

ക്കോവുന്നഅന്തരിക്ഷത്തിെല �മഘത്തി�ന്മല് പോഥസ്സുകെള പരത്തുന്നത് ! (1)
അവചുമതലക്കോെര �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നപ്രജ്ഞോനംപരത്തുന്നു; ഒ�രമട്ടിലുള്ളെവ-

ളിച്ചം ഉലകിെലങ്ങുംപരത്തുന്നു. അ�പ്പോൾ �ദവകോമന്മോർ, മുഖംതിരിച്ചു മറ്റുള്ളവെയ

�നോക്കോെത, മു�മ്പത്തവെയെക്കോണ്ടുതഴപ്പിയ്ക്കുന്നു. (2)
പകലിനോല്സമ്പോദിയ്ക്കെപ്പട്ട രോത്രികളിെലഅമ്മിക്കുഴകൾെകോണ്ടുതന്തിരു-

വടി മോയോവിയുെട �നർക്കു വരിഷ്ഠമോയ വജ്രം തിളങ്ങിയ്ക്കുന്നു: തെ� നൂറു രശ്മികൾ

അഹസ്സുകെളപ്രവർത്തിപ്പിച്ചും, വീണ്ടും െകോണ്ടുവന്നും, സ്വസ്ഥോനത്തുപ്രചരിയ്ക്കുന്നു.

(3)
അ�ദ്ദഹത്തിെ� സ്വഭോവം മഴുവി��തു�പോെലയോണ്; ആ രൂപവോെ� രശ്മി-

സമൂഹെത്തഞോൻ �ഭോഗോപ്തിയ്ക്കോയി വോഴ്ത്തുന്നു. അവിടുന്നുസഹോയമോയി വർത്തിച്ചു,

യുദ്ധത്തില് വിളിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്ന്അന്നസ�മതമോയ പോർപ്പിടവും രത്നവും കല്പിച്ചു-

െകോടുക്കുമ�ല്ലോ! (4)
നോലിടത്തും ജ്വോലോ�സനകളുള്ള ആ വരുണൻ ശത്രുവിെന നശിപ്പിച്ച്, അഴ-

െകോത്ത ഉടുപ്പിട്ടു �മോടികൂട്ടുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെ� െപൌരുഷം നോമറിയുന്നില്ല: ആ

ഭഗനോയസവിതോവു ധനം െകോടുത്തു �പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. മഹോ�തജസ്സ്–ൈവദ്യുതോഗ്നി. ഇത്–മഹോ�തജസ്സ്. അളക്കോവുന്ന–ആകോശം അള-
വറ്റെതങ്കിലും അളക്കെപ്പടുന്നുണ്ട�ല്ലോ. പോഥസ്സുകൾ=ജലങ്ങൾ.

2. ഉഷസ്സിെനപ്പറ്റി: അവ–ഉഷസ്സുകൾ. മറ്റുള്ളവ–വരോനിരിയ്ക്കുന്ന ഉഷസ്സുകൾ. തഴപ്പിയ്ക്കു-

ന്നു–സ്വബുദ്ധിെയ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അർത്ഥം ചിന്ത്യം.

3. ഇന്ദ്രെനപ്പറ്റി: അമ്മിക്കുഴകൾെകോണ്ടു–പിഴിഞ്ഞ �സോമനീർ കുടിച്ചിട്ട് എന്നർത്ഥം.

തന്തിരുവടി–ഇന്ദ്രൻ. മോയോവി–വൃത്രൻ. രണ്ടോംവോക്യം ഇന്ദ്രോത്മോവോയ സൂര്യെന-

പ്പറ്റിയോണ്: വീണ്ടും െകോണ്ടുവന്നു–തിരിച്ചു�പോയ പകലുകെള. സ്വസ്ഥോനത്ത്–

ആകോശത്ത്.

4. അഗ്നിെയപ്പറ്റി: മഴു ഉടമസ്ഥെ� ഉ�ദ്ദശം നിറ�വറ്റുമ�ല്ലോ; അതു�പോെലഅഗ്നി യജമോ-

നെ�അഭിമതം സോധിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

5. വരുണൻ–ത�മോനിവോരകൻ. ഉടുപ്പ്–�തജസ്സ്. ഭഗൻ=ഭജനീയൻ, സവിതോവ്–
�പ്രരകൻ.
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സൂക്തം 49.

ആ�ത്രയൻപ്രതിപ്രഭൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഞോനി�പ്പോൾ �ദവനോയ സവിതോവിെനയും മനുഷ്യന്നു

രത്നം പകുത്തുെകോടുക്കുന്ന ഭഗെനയും സമീപിയ്ക്കോം:

വളെര ഭുജിയ്ക്കുന്ന �നതോക്കളോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങെള സഖ്യകോംക്ഷിയോയ

ഞോൻ നോളില് നോളില് ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുത്തുമോറോകണം! (1)
(ശത്രുക്കെമ) തള്ളിനീക്കുന്നസവിതൃ�ദവെ� പ്രത്യോഗമനമറിഞ്ഞു നീ സൂക്ത-

ങ്ങൾെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കുക; മനുഷ്യന്നു മുന്തിയ ധനം എത്തിച്ചുെകോടുക്കുന്നവെന

ധ്യോനിച്ചു വണങ്ങി സ്തുതിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക! (2)
പൂഷോവ്, ഭഗൻ, അദിതി എന്നിപർ വരണിയങ്ങളോയ അന്നങ്ങെള പ്രദോനം-

െചയ്യുന്നു; സൂര്യൻ ഉടുക്കുന്നു; ഇന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു, വരുണൻ, മിത്രൻ, അഗ്നി എനീ ദർശ-

നീയർ ദിവസങ്ങെള �ശോഭനങ്ങളോക്കുന്നു! (3)
എതിരില്ലോത്തസവിതോവും നമ്മുെട യോഗത്തില് വെന്നത്തെട്ട; അതിെന പ്ര-

വഹിയ്ക്കുന്ന നദികൾ അനുഗമിയ്ക്കെട്ട! ഇതോണ്; യോഗത്തിെ� �ഹോതോവോയ ഞോ-

ൻ സമിപിച്ച�പക്ഷിയ്ക്കുന്നത്: ഞങ്ങൾ ധനത്തിെ� ഉടമകളും രമണീയബലരുമോ-

യിത്തീരണം! (4)
യോവചിലർ �ദവന്മോർക്കുജംഗമമോയഅന്നെത്തനല്കി�യോ, യോവചിലർ മിത്ര-

വരണന്മോെരക്കറിച്ചുസൂക്തങ്ങൾെചോല്ലൂന്നു�വോ, അവർക്കു �തജസ്സുണ്ടോകെട്ട; ദ്യോ-

വോപൃഥിവികളുെട രക്ഷയോല്ഞങ്ങൾഇമ്പംെകോള്ളുമോറോകണം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
1. നിങ്ങൾ–യജമോനർ. ഭുജിയ്ക്കുന്ന–ഹവിസ്സുണ്ണുന്ന. ഈവോക്യം പ്രത്യക്ഷകഥനം.

2. അന്തരോത്മോവി�നോട്: െകോടുക്കുന്നവൻ–സവിതോവ്.
3. ഉടുക്കുന്നു–�തജസ്സോകുന്ന വസ്ത്രം. ദോനയജ്ഞോദിവിശിഷ്ടത്വംതെന്ന, ദിവസങ്ങളുെട

�ശോഭനത്വം.

5. ജംഗമമോയഅന്നം–പശു. അവർക്ക്–അങ്ങെനയുള്ളഞങ്ങൾക്ക്.
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സൂക്തം 50.

സ്വസ്ത്യോ�ത്രയൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ, വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദ-

വത.

(‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോെല)

മർത്ത്യെരല്ലോം �നതൃ�ദവ-

മിത്രതെയ വരി�യ്ക്കണം:

സ്വ�ത്തവർക്കും വശത്തോകു;-

മർത്ഥിയ്ക്ക, െപോറുക്കോൻ മുതല്! (1)

നി��വർതോൻ, �നതൃ�ദവ,

നിന്നു വോഴ്ത്തു�ന്നോരിവരും:

സമ്പ�ത്തോടും–സർവ�ത്തോടും–

സംഗതരോെക,ങ്ങെളല്ലോം! (2)

ആതിഥ്യമിങ്ങർപ്പിയ്ക്കുവിൻ,

�നതോക്കൾക്കും പത്നിമോർക്കും:

ദൂരോധ്വോമിത്രെരെയല്ലോം

പോറിയ്ക്ക�ട്ട, �വർതിരി�പ്പോൻ! (3)

�മധവോഹി പശു യൂപോ–

നീതനോകുമിടത്തിങ്കല്

മർത്ത്യപരൻ �ഗഹപ്രദ-

െനത്തും, െതണ്ടിെപ്പണ്ണു�പോെല! (4)

വി�ത്തോ�പതം പോലകമി-

ത്ത്വദ്രഥം നല്ക�ട്ട, സുഖം!

വിത്തത്തിന്നു �ദവ, സുഖം!

സ്വസ്തിയ്ക്കു �നതോ�വ, സുഖം!

വോഴ്ത്തുന്നു �സവ്യെനഞങ്ങൾ;

വോഴ്ത്തുന്നു, വോ�നോെര ഞങ്ങൾ. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. �നതൃ�ദവമിത്രത–�നതോവോയ �ദവെ�, സവിതോവിെ� സഖ്യം.
2. ഞങ്ങൾമോത്രമല്ല, വോഴ്ത്തുന്ന ഇവരും, �ഹോതൃപ്രഭുതികളും, നി�� വർതോൻ, ഭവദീയ-

ർതെന്നയോണ്. സംഗതരോക–�ചരുമോറോകെട്ട.

3. �നതോക്കന്മോർ–�ദവന്മോർ. പത്നിമോർ–�ദവപത്നിമോർ. ദൂരോധ്വോമിത്രർ–ദൂരത്തും

അധ്വോവിലും (വഴിയിലും) ഉള്ള ശത്രുക്കൾ. പോറിയ്ക്കു�ട്ട–ചിന്നിച്ചിതറിയ്ക്കെട്ട. �വർതിരി-

�പ്പോൻ–സവിതോവ്.

4. മർത്ത്യപരൻ–മർത്ത്യരില് (യജമോനരില്) തല്പരൻ. �ഗഹപ്രദൻ=ഗൃഹം െകോ-

ടുക്കുന്നവൻ. ഇങ്ങെനയുള്ള സവിതോവ്, �മധവോഹിയോയ (യജ്ഞം നിർവഹിയ്ക്കുന്ന)

പശുവിെന യൂപത്തിെലത്തിയ്ക്കു�ന്നടത്ത് എത്തി�ച്ചരും.
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5. സവിതോവി�നോടു പ്രത്യക്ഷകഥനം:
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സൂക്തം 51.

സ്വസ്ത്യോ�ത്രയൻഋഷി; ഗോയത്രിയും ഉഷ്ണിക്കുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; വി-

�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

അ�ഗ്ന, ഹവ്യദോതോവിന്നു�വണ്ടി �സോമനീർ കുടിപ്പോൻ, അങ്ങ്രക്ഷിതോക്ക-

ളോയഎല്ലോ�ദ്ദവന്മോ�രോടുംകൂടി വന്നോലും! (1)
അവ്യോജകർമ്മോക്ക�ള, സത്യധർമ്മോക്ക�ള നിങ്ങൾ യോഗത്തില് വന്നു�ചരു-

വിൻ; അഗ്നിയുെട നോവുെകോണ്ടു നുകരുവിൻ! (2)
�മ�ധോവിൻ, അങ്ങ്പ്രഭോതത്തില് വരുന്ന �മധോവികളോയ �ദവന്മോ�രോടുകൂടി

�സോമം കുടിപ്പോൻ വന്നോലും! (3)
ഇതോ, ഇന്ദ്രന്നും വോയുവിന്നും പ്രിയമോയ �സോമം ഇണപ്പലക െകോണ്ടു പിഴി-

ഞ്ഞു, പോത്രത്തില് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. (4)
വോ�യോ, അങ്ങ്ഹവ്യദോതോവിന്നു�വണ്ടി, പ്രീതി�യോ�ട അമ�റത്തിെന്നഴുന്ന-

ള്ളിവന്നോലും: പിഴിഞ്ഞ �സോമം കുടിച്ചോലും! (5)
വോയോ, അങ്ങും ഇന്ദ്രനും അർഹരോണ�ല്ലോ,ഈ നീർ കുടിപ്പോൻ: കനിവുറ്റ നി-

ങ്ങൾഈ �ഭോജ്യം ൈകെക്കോണ്ടോലും! (6)
ഇന്ദ്രന്നും വോയുവിന്നുമോയി, �സോമം പിഴിഞ്ഞു തയിർ �ചർത്തുെവച്ചിരിക്കുന്നു;

ഈ �ഭോജ്യം, ത�ന്നോടെത്തയ്ക്കുപുഴ�പോെല (നിങ്ങളുെട അടുക്കെലയ്ക്കു) വരുന്നു! (7)
അ�ഗ്ന, ഭവോൻ എല്ലോ�ദ്ദവക�ളോടുെമോരുമിച്ച്, ഉഷസ്സി�നോടും അശ്വിക�ളോടു-

െമോരുമിച്ചു വന്നു�ചർന്നോലുംഅത്രിയു�ടതിെലന്ന�പോെല,ഈ �സോമനീരില് രമി-

ച്ചോലും! (8)
അ�ഗ്ന, ഭവോൻ മിത്രോവരുണന്മോ�രോെടോരുമിച്ചു, �സോമ�നോടും വിഷ്ണുവി�നോ-

ടുെമോരുമിച്ചും വന്നു�ചർന്നോലും; അത്രിയു�ടതിെലന്ന�പോെല, ഈ �സോമനീരില്

രമിച്ചോലും! (9)
അ�ഗ്ന, ഭവോൻ ആദിത്യ�രോടും വസുക്ക�ളോടുെമോരുമിച്ച്, ഇന്ദ്ര�നോടും വോയു-

�വോടുെമോരുമിച്ചു വന്നു�ചർന്നോലും; അത്രിയു�ടതിെലന്ന�പോെല ഈ �സോമനീ-

രില് രമിച്ചോലും! (10)
അശ്വികൾ നമുക്കുസ്വസ്തി നല്കെട്ട; ഭഗൻസ്വസ്തി, അദിതി �ദവി സ്വസ്തി; എതി-

രില്ലോത്ത ബലപ്രദനോയ പൂഷോവു നമുക്കു സ്വസ്തി വരുത്തെട്ട; �ശോഭനജ്ഞോനക-

ളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികളും സ്വസ്തി! (11)
സ്വസ്തിയ്ക്കു വോയുവിെനയും, സ്വസ്തിയ്ക്കു ജഗദ്രക്ഷകനോയ �സോമെനയും, സ്വസ്തി-

യ്ക്കുസർവഗണോന്വിതനോയബൃഹസ്പതിെയയുംനോംസ്തുതിയ്ക്കുക;ആദിത്യന്മോർനമുക്കു

സ്വസ്തി വരുത്തെട്ട! (12)
�ദവന്മോെരല്ലോം ഇന്നു നമുക്കു സ്വസ്തിയരുളെട്ട; വസുവോയ ൈവശ്വോനരോഗ്നി

സ്വസ്തിയരുളെട്ട �ദവന്മോരോയ ഋഭുക്കൾസ്വസ്തിയ്ക്കു രക്ഷിയ്ക്കെട്ട; രുദ്രൻ നെമ്മസ്വസ്തി-

യ്ക്കു പോപത്തില്നിന്നു പോലിയ്ക്കെട്ട! (13)
മിത്രോവരുണർ നമുക്കുസ്വസ്തി തരെട്ട. മോർഗ്ഗ�ദവ�ത, �രവതി, സ്വസ്തി തരിക!

ഇന്നുംഅഗ്നിയും നമുക്കുസ്വസ്തി തരെട്ട; അദി�ത, ഞങ്ങൾക്കുസ്വസ്തി തരിക! (14)
ഞങ്ങൾ, സൂര്യചന്ദ്രന്മോർ�പോ�ല സ്വസ്തിയോംവണ്ണും വഴിനടക്കുമോറോകണം;

തരുന്ന, തട്ടി�ക്കറോത്ത, മറക്കോത്ത ബന്ധുജന�ത്തോടു വീണ്ടും �ചരുകയും�വ-

ണം! (15)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
2. �ദവന്മോ�രോടു പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: നുകരുവിൻ–�സോമനീരും മറ്റും.

3. അഗ്നി�യോട്:
15. ഞങ്ങൾ വി�ദശത്തു �പോയി തിരിെച്ചത്തിയോല്, ബന്ധുക്കൾ മുന്മട്ടില് �വണ്ട-

തു തരണം; തട്ടിക്കയറരുത്–ൈവകി�പ്പോയോല് ശുണ്ഠിെയടുക്കരുത്; മറക്കരുത്–

ഇതോെരന്നും മറ്റും സംശയിയ്ക്കരുത്.
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സൂക്തം 52.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പുംപംക്തിയുംഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ�ദവത. (‘തോ-

മരക്കണ്ണൻ �പോെല)

ധൃഷ്ടൻ നീയർച്ചിച്ചോലും, ശ്യോവോശ്വ,

യഷ്ടവ്യമരുത്തൂക്കെള:

സ്തൂത്യരോമിവർ നിർ�ദ്ദോഷോന്നത്തോല്

മത്തോടുമ�ല്ലോ, നിച്ചുലും! (1)

അദ്ധ്യഷ്ടരുറപ്പുറ്റ െകല്പിന്നു

നല്ത്തുണനില്ക്കു�വോര�ല്ലോ;

�പോക്കിയും കീഴമർത്തു�വോരവർ

കോക്കു�മ, സ്വയം പ്രോജ്യെര! (2)

�ലോലർ �സക്തോക്കളമ്മരുത്തുക്കൾ

കോലത്തിൻമീ�ത �പോകുന്നു;

പൃത്ഥ്വിയിങ്കലും വിണ്ണിലും �ചർന്ന

ത�ത്തജെസ്സങ്ങൾ വോഴ്ത്തുന്നു. (3)

െവയ്ക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ധൃഷ്ടരോം മരു-

ത്തുക്കളില് �സ്തോത്രയജ്ഞങ്ങൾ:

വി�ദ്രോഹികളില് നിന്നു രക്ഷിപ്പൂ

മർത്ത്യെനയിവെരെന്നന്നും! (4)

സംപൂജ്യർ ശുഭദോനർ, �നതോക്കൾ,

സമ്പന്നബലന്മോ,രവർ;

അധ്വരോർഹരോമമ്മരുത്തുക്കൾ-

ക്കർപ്പിയ്ക്ക, െതളിഹവ്യം നീ! (5)

സോസ്ത്രർ �നതോക്കൾ വോൾ ചോട്ടും, െചെമ്പോൻ

ചോർത്തി മിന്നുന്ന മോരുതർ:

പിന്തുടരുന്നു മിന്നലു,െമോലി

െപോന്തും നീർ�പോലീ വമ്പെര;

തോ�ന പുറെപ്പട്ടുെള്ളോന്നി,�ശ്ശോഭ-

മോനന്മോരുെട വോെരോളി! (6)

മന്നിടത്തിലും, സ്ഫോരോന്തരിക്ഷം-

തന്നിലു,മോറ്റിൻ െകല്പിലും,

വോരുറ്റ വിണ്ണിൻ ഭോഗങ്ങളിലും

വോയ്ക്കു�വോര�ല്ലോ �നർക്കിവർ! (7)

വോഴ്ത്തുക, മരുത്തുക്കൾതൻബലം,

വോസ്തവ�വഗമുത്തുംഗം:

പൂട്ടിനോര�ല്ലോ, തണ്ണീർക്കോയ് സ്വയ-

�മോട്ടക്കോരോമ�ന്നതോക്കൾ! (8)
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പോവനദീപ്തിച്ചോർത്തുടുത്തവർ

�മവുന്നു, പരൂഷ്ണിലിയിങ്കല്;

അത്രയല്ല, പിളർത്തുമെക്കല്പ-

രദ്രിെയ�പ്പോലും �തർവട്ടോല്! (9)

ഇെങ്ങത്തുന്നവരു,ള്ളില്പ്പൂകു�വോ-

െര,ങ്ങും െചല്ലു�വോർ, നിർബോധർ–

ഈരൂപങ്ങളോ�ലന്തുന്നു, യജ്ഞം

വോരുറ്റുനിെന്നനിയ്ക്കോയി! (10)

�പർത്തു�മന്തുന്നു, �നതോക്കളവർ;

�ചർത്തിണക്കിയു�മന്തുന്നു;

ദൂര�ദശത്തു�മന്തുന്നു–കോണു-

മോറോകീ, നോനോരൂപങ്ങൾ! (11)

�സ്തോതോവിെന്നത്തിച്ചോര�ല്ലോ കിണർ

ഗോഥോസ്തുത്യര�സ്സക്തോക്കൾ:

�സ്തനർ�പോലതില് ത്രോതോക്കൾ ചിലർ

കോണോയ്�മ; ചിലർ െക�ല്പകി! (12)

‘ധോതോക്കളിവർ ദർശനീയന്മോർ,

�മധോഢ്യർ, മിന്നും വോൾ പൂ�ണ്ടോർ;

വന്ദിയ്ക്ക, നന്ദിപ്പിയ്ക്കുകീ, മരു-

ദ്വ്യന്ദെത്ത �സ്തോത്രത്തോല്യ�ഷ! (13)

അർക്കങ്കല്�പ്പോ�ല െചല്കൃ�ഷ, മരു-

ദ്വർഗ്ഗത്തില്, വോഴ്ത്തി നല്കി നീ.’

സ്വർഗ്ഗത്തില് നി�ന്നോ വന്നോലും, ധൃഷ്ണു

വിക്രമർ നുതരോം നിങ്ങൾ! (14)

െതെറ്റന്നിവെര വോഴ്ത്തി,ത്തോങ്ങിന്നോയ്

മറ്റു വോ�നോരില്െച്ചല്ലോ�ത്തോൻ

�നർക്കിഷ്ടം �നടും, വ്യഞ്ജകരോമീ–

�പ്പോക്കില്�പ്പരോണ്ട വിജ്ഞരോല്! (15)

തോയ്തോതരോെരന്നോരോയുെമ�ന്നോ-

�ടോതിനോ,രമ്മ �ഗോെവന്നോയ്;

തോതന,ന്നവോൻ രുദ്രനോെണന്നു-

�മോതിനോർ, ശക്തരോ വിജ്ഞർ! (16)

ഏ�ഴഴിനമോണശ്ശക്തെര,നി-

�യ്ക്കക�ട്ട നൂ�റോ�രോന്നു�മ:

വിത്തയോമുന�ഗോസ്വത്തുമശ്വ-

വിത്തവും ത�ലോടോവുഞോൻ! (17)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. ഋഷി ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: അന്നം–ഹവിസ്സ്.

2. അദ്ധൃഷ്ടർ–മരുത്തുക്കൾ. കീഴമർത്തു�വോർ–എതിരോളികെള. പ്രോജ്യെര–വളെര�പ്പെര,

നമ്മെളയും നമ്മുെട പുത്രഭൃത്യോദികെളയും.

3. �ലോലർ–ചലനസ്വഭോവർ, വീശുന്നവർ. കോലത്തിൻമീ�ത �പോകുന്നു=കോലെത്ത

അതിലംഘിയ്ക്കുന്നു; ശോശ്വതരോെണന്നർത്ഥ. ത�ത്തജസ്സ്=അവരുെട �തജസ്സ്.

4. അധ്വർയ്യുപ്രഭൃതിക�ളോട്: െവയ്ക്കുടുവിൻ–അർപ്പിപ്പിൻ. �സ്തോത്രയജ്ഞങ്ങൾ=�സ്തോത്രവും

യജ്ഞവും.

5. �ഹോതോവി�നോട്.
6. സോസ്ത്രർ=ആയുധങ്ങളുള്ളവർ. വോൾ ചോട്ടും–�മഘെത്തപ്പിളർത്തോൻ ചുരികെയറിയും.

െചെമ്പോൻ–കനകോഭരണങ്ങൾ. മോരുതർ=മരുത്തുക്കൾ. ഒലിെപോന്തും (ഇരമ്പുന്ന)

െവള്ളം�പോെല മിന്നലും പിന്തുടരുന്നു.

7. സ്ഫോരം=പ്രവൃദ്ധം, വിശോലം.
8. �സ്തോതോവി�നോട്: വോസ്തവ�വഗം=സത്യമോയ �വഗ�ത്തോടുകൂടിയത്. ഉത്തുംഗം–

മഹത്ത്. ഓട്ടക്കോരോം (ചലനസ്വഭോവരോയ) ആ �നതോക്കൾ തണ്ണീർക്കോയ് (മഴെപ-

യ്യിയ്ക്കോൻ) സ്വയം പുള്ളിമോനുകെള �തരിനു പൂട്ടിയ�ല്ലോ; �മഘങ്ങ�ളോടു െപോരുതോൻ പു-

റെപ്പട്ടുവ�ല്ലോ.

9. പരൂഷ്ണി–ഒരു നദി. �തർവട്ടോല്–�ത�രോടിച്ചു മലെയ�പ്പോലും പിളർത്തും.

10. നിർബോധർ–വഴിയില് ഉപദ്രവമില്ലോത്തവർ. ഇങ്ങെനയുള്ള മരുത്തുക്കൾ വോരുറ്റുനി-

ന്ന്(വിശോലരോയി) എനിയ്ക്കോയി യജ്ഞംഏന്തുന്നു (വഹിയ്ക്കുന്നു.)

11. ഏന്തുന്നു–യജ്ഞെത്ത. മരുമക്കളുെട ഈ നോനോരൂപങ്ങൾ കോണുമോറോക–നമുക്കു

കോണോയ്വരെട്ട.

12. �സ്തോതോവിന്ന്–�ഗോതമന്ന്. ഇക്കഥ മുൻമണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ട്. ഗോഥോസ്തുത്യർ–

ഛന്ദസ്സുകൾെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവർ. �സ്തനർ�പോെല–സദോ ഒളിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന

തസ്കരന്മോർ കെണ്ടത്തെപ്പടുന്നതു�പോെല. െക�ല്പകി–പ്രോണങ്ങളോയി വർത്തിച്ചും

ബലമുളവോക്കി.

13. ശ്യോവോശ്വ�നോടു യജമോനൻ പറയുന്നു:
14. അർക്കൻ=സൂര്യൻ. നല്കി–ഹവിസ്സ്. ഉത്തരോർദ്ധം ഋഷിയുെട പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: സ്വർ-

ഗ്ഗത്തില്നി�ന്നോ–മറ്റിരു�ലോകങ്ങളില്നി�ന്നോ. ധൃഷ്ണുവിക്രമർ–ശത്രുക്കെള ആക്രമി-

യ്ക്കുന്നബലമുള്ളവർ.

15. െതെറ്റന്ന്=ക്ഷിപ്രം. തോങ്ങിന്നോയ്=അവലംബത്തിനു�വണ്ടി. വ്യഞ്ജകർ–ഫലസൂചകർ.

വിജ്ഞരോല്–വിജ്ഞരുെട കനിവിനോല്. മറ്റു �ദവകെളആശ്രയിക്കോെത, മരുത്തുക-

െളത്ത�ന്ന സ്തുതിച്ചോല് അഭീഷ്ടം നിറ�വറും. �പോക്കില്�പ്പരോണ്ട–ദ്രുതഗമനത്തില്

പുകൾെപ്പട്ട.

16. ഞോൻമരുത്തുക്ക�ളോട്, അവരുെടഅമ്മയച്ഛന്മോരോരോെണന്ന�ന്വഷിച്ചു: അമ്മ�ഗോവും,

അച്ഛൻഅന്നവോനോയ രുദ്രനുമോെണന്നോണു് അവർ പറഞ്ഞത്.

17. അശ്ശക്തർ ഏ�ഴഴുഗണമോണ്: ഓ�രോ ഗണവും എനിയ്ക്ക്നൂറ്(ഗവോശ്വോദികെള) ഏക-

�ട്ട. വിത്തയോമുന�ഗോസ്വത്തും–പ്രസിദ്ധകളോയ യമുനോതീരത്തിെല �ഗോക്കളോകുന്ന

ധനവും. അശ്വവിത്തവും–കുതിരകളോകുന്ന സമ്പത്തും. ത�ലോടോവൂ ഞോൻ–എനിയ്ക്കു

ൈകവരെട്ട.
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സൂക്തം 53.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; കകുപ്പും സ�തോബഹൃതിയും ഗോയത്രിയും ബൃഹതിയും അനുഷ്ടു-

പ്പും പൂരഉഷ്ണിക്കും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

ആരറിയുന്നു, ഈ മരുത്തുക്കളുെട ഉല്പത്തി? പണ്ടും ആർ കണ്ടു, ഇവരുെട

സുഖങ്ങൾ? ഇവർ പുള്ളിമോനുകെള പൂട്ടിയ�ല്ലോ! (1)
�തരിലിരിയ്ക്കുന്നഇവെരആർ �കൾക്കും? യോത്രഎങ്ങെന? ആർക്കുവഴി�പോ-

െല െകോടുപ്പോനോയിരിയ്ക്കും,ഈ വൃഷോക്കൾബന്ധുഭൂതരോയി അന്നങ്ങ�ളോ�ട മുറയ്ക്കു-

വതരിച്ചത്? (2)
ആപറ്റുപോടില്ലോത്ത മനുഷ്യഹിതരോയ �നതോക്കൾ തിളങ്ങുന്ന വോഹനങ്ങളി-

ലൂ�ട, മത്തിന്നോയി വന്നണഞ്ഞ്,എ�ന്നോടരുളിെച്ചയ്തു, ‘നീ ഇയ്യുള്ളവെര �നോക്കിക്ക-

ണ്ടുസ്തുതിച്ചുെകോള്ളുക’ എന്ന്: (3)
‘ആഭരണങ്ങളിലും ആയുധങ്ങളിലും പൂമോലകളിലും ഉ�രോഭൂഷണങ്ങളിലും

ൈകകോല്വളകളിലും �തരുകളിലും വില്ലുകളിലുമുള്ള തിളക്കങ്ങെള–’ (4)
ക്ഷിപ്രപ്രദോനരോയ മരുത്തുക്ക�ള, വൃഷ്ടിയ്ക്കോയി നടക്കുന്ന തിളക്കങ്ങൾ�പോലു-

ള്ള നിങ്ങളുെട �തരുകെള തുഷ്ടിെപ്പടുത്തോൻഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (5)
ഈ �ശോഭനപ്രദോനരോയ �നതോക്കൾ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു�വണ്ടി തണ്ണീർെപ്പ-

ട്ടിെയ വോനത്തുനിന്നിറക്കുന്നു–�മഘെത്ത വോനൂഴികളിെലയ്ക്ക് അഴിച്ചുവിടുന്നു. ജല-

�ത്തോടുകൂടി വർഷകരോയി നടക്കുന്നു! (6)
അവർ �മഘങ്ങെളപിളർത്തിജല�ത്തോടുകൂടിഅന്തരിക്ഷത്തില്, �ധനുക്കൾ-

�പോെലയും, വഴി മുഴുമിപ്പിയ്ക്കോൻകുതി�ച്ചോടുന്നകുതിരകൾ�പോെലയുംസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു;

അ�പ്പോൾ പുഴകൾ പുളയ്ക്കുകയോയി! (7)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തില്നി�ന്നോ, അന്തരിക്ഷത്തില്നി�ന്നോ,

ഇവിടത്തില്നി�ന്നോ വന്നണഞ്ഞോലും; അകലെത്തങ്ങോനും നി�ന്നയ്ക്കരു�ത! (8)
നിങ്ങെള നിഷ്പ്രഭമോയ, െകടുനിറം പൂണ്ട, നില�മോ, നിങ്ങെള പരന്ന കട�ലോ,

ഇമ്പംെകോള്ളിയ്ക്കരുത്; നിങ്ങെളസജലയോയസരയുനിർത്തിക്കളയരുത്. ഞങ്ങൾ-

ക്കുതെന്ന കിട്ടെട്ട, നിങ്ങളോലുള്ളസുഖം! (9)
നിങ്ങളുെട പുത്തൻ�തരുകളുെടബലെത്തയുംആതിളങ്ങുന്നമരുദ്ഗണെത്ത-

യും വൃഷ്ടികൾ പിന്തുടരുന്നു! (10)
ഈ നിങ്ങളുെട ബലെത്ത ബലെത്ത, വ്രോതെത്ത വ്രോതെത്ത, ഗണെത്ത

ഗണെത്തഞങ്ങൾനല്ലസ്തുതിെകോണ്ടും കർമ്മംെകോണ്ടുംഅനുവർത്തിയ്ക്കെട്ട! (11)
ഇന്നുമരുത്തുക്കൾഈ�തരിലൂ�ട,ഏെതോരുഹവ്യദോതോവോയസുജന്മോവിന്നു-

�വണ്ടി �പോയിരിയ്ക്കോം? (12)
നിങ്ങൾ പുത്രന്നും െപൌത്രന്നുമോയി, അക്ഷയമോയ ധോന്യവിത്തു െവച്ചിട്ടുണ്ട-

�ല്ലോ അതു ഞങ്ങൾക്കു തരുവിൻ: ധനവും പൂർണ്ണോയുസും െസൌഭോഗ്യവും ഞങ്ങൾ

യോചിയ്ക്കുന്നു! (13)
മരുത്തുക്ക�ള, ഞങ്ങൾ �ക്ഷമത്തോല് തിന്മ �പോക്കി, �നരിട്ട നിന്ദകരോയ

ൈവരികെള കടന്നു�പോകുമോറോകണം; വർഷത്തോല് െവള്ളവുംസുഖവും പോപശോ-

ന്തിയും �ഗോയുക്തമോയഅന്നവുംഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ൈകവരെട്ട! . (14)
മഹിതരോയ മരുത്തുക്ക�ള, �നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾആെര രക്ഷിയ്ക്കു�മോ,ആമനു-

ഷ്യൻ സു�ദവനും സുവീരനുമോയിത്തീരും: ഞങ്ങൾഅങ്ങെനയോകണം! (15)



[മ. 5: അ. 4: സൂ. 53] നോലോം അഷ്ടകം 397

ഭവോൻ ഈ �സ്തോതോവിെനോ യജ്ഞത്തില് ആ ദോതോക്കെള സ്തുതിച്ചോലും:

അവർ, �മയുന്ന �ഗോക്കൾ�പോെല ഇമ്പംെകോള്ളെട്ട! �പോകുന്ന അവെര ഭവോൻ

പഴയ ചങ്ങോതികളെമെയന്ന�പോെല തിരിച്ചുവിളിയ്ക്കുകആ തല്പരമന്മോെര പോടി-

പ്പുകഴ്ത്തുക! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
2. ആർ �കൾക്കും–ഇവർ ചമ്മട്ടിയുലയ്ക്കുന്നശബ്ദവും �തെരോച്ചയും.

3. പറ്റുപോടില്ലോത്ത–നിർ�ല്ലപരോയ. മത്തിന്നോയി–�സോമം കുടിപ്പോൻ. ഇയ്യുള്ളവർ–

ഞങ്ങൾ.

4. തിളക്കങ്ങെള–�നോക്കി സ്തുതിച്ചുെകോള്ളുക. ഇതും മരുദ്വചനംതെന്ന.
6. തണ്ണീർെപ്പട്ടിെയ–�മഘെത്ത.

7. �ധനുക്കൾ�പോെല–പുതുതോയി െപറ്റ ൈപക്കൾ കുട്ടിയുെട അടുക്കെലയ്ക്ക് ഓടു-

ന്നതു�പോെല. വഴി മുഴുമിപ്പിയ്ക്കോൻ–എ�ത്തണ്ടുമിടെത്തത്തോൻ. പുളയ്ക്കുകയോയി–

മഴെവള്ളംെകോണ്ട്.

8. ഇവിടം–ഭൂ�ലോകം.
9. നീലവും മറ്റും സെകൌതുകം �നോക്കിനി�ന്നയ്ക്കരു�ത.
10. മരുദ്ഗണം–നിങ്ങളുെട ഗണം.
11. വ്രോതം=സമൂഹം. ഗണം–സപ്തഗണം.
12. പ�രോക്ഷവചനം: സുജന്മോവ്–ഭോഗ്യവോൻ. �പോയിരിയ്ക്കോം–ഇവിെട വരുന്നില്ല�ല്ലോ!
13. ഞങ്ങെള പുത്രെപൌത്ര�ത്വന ഗണിച്ച്, അതു (വിത്ത്) ഞങ്ങൾക്കുസദയം തരുവിൻ.

14. വർഷത്തോല്–നിങ്ങൾ െപയ്യിയ്ക്കുന്ന മഴെകോണ്ട്.

15. സു�ദവൻ=നല്ല �ദവന്മോ�രോടുകൂടിയവൻ. സുവീരൻ–നല്ല പുത്രോദിക�ളോടുകൂടിയവൻ.
16. ഋത്വിക്കുകൾ ഋഷി�യോടു പറയുന്നു: �സ്തോതോവ്–യജമോനൻ. ആ ഓതോക്കൾ–

മരുത്തുക്കൾ. ആ തല്പരന്മോെര–സ്തുതിപ്രിയരോയ മരുത്തുക്കെള.
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സൂക്തം 54.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

സ്വയം വിളങ്ങുന്ന, മലെയ�പ്പോലും തട്ടിവീഴിയ്ക്കുന്ന, മരുദ്ബലത്തിെന്നത്തിയ്ക്കുക,

ഈസ്തുതിെയ; ചൂടിെന നിലപ്പിച്ചുെകോണ്ടുസ്വർഗ്ഗത്തില്നിന്നു വെന്നത്തുന്നആപൃ-

ഷ്ഠയജ്വോക്കളോയ ഉജ്ജ്വലോന്നന്മോർക്കു നിങ്ങൾ മഹത്തോയ �ഭോജ്യം അർപ്പിയ്ക്കുവിൻ.

(1)
മരുത്തുക്കു�ള, വൃഷ്ടിതല്പരരോയി അന്നം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന മഹോന്മോരോയ നി-

ങ്ങൾ കുതിരകെള പൂട്ടി, ചുറ്റിനടന്നു, മിന്നലി�നോടു �ചരുന്നു: അ�പ്പോൾ മൂന്നിടത്തും

�മഘം ഇടിമുഴക്കും; എങ്ങും ഗമിയ്ക്കുന്ന െവള്ളം ഭൂമിയില് വീഴുകയും െചയ്യും. (2)
തിളങ്ങുന്ന �തജസ്സും, കല്ലിൻകോതലിെന്നോത്ത ആയുധങ്ങളുമുള്ള മഹോബല-

രോയ മരുത്തുക്കൾഒളിവീശുന്നു; പർവതങ്ങെള�പ്പോലും പതിപ്പിയ്ക്കുന്നു; െവമ്പ�ലോ�ട

െവള്ളം െപോഴിയ്ക്കുന്നു; കൂെടക്കൂെട മിന്നലിളക്കുന്നു; കൂട്ടമിട്ടിരമ്പുന്നു. (3)
രുദ്രപുത്രരോയ മരുത്തുക്ക�ള, ശക്തരോയ നിങ്ങൾ രോത്രികെളയും പകലുകെള-

യും അന്തരിക്ഷെത്തയും എടുെത്തറിയുന്നു െപോടി പറപ്പിയ്ക്കുന്നു; കോറിനെത്ത, കപ്പ-

ലുകൾ കടലിെനെയന്ന�പോെല ഇളക്കുന്നു; ദുർഗ്ഗങ്ങളുടയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾ (ഞങ്ങെള)

ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ല! (4)
അഹൃത�തജസ്കരോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ആ വീര്യം, സൂര്യനും ഓടുന്ന

�ദവോശ്വങ്ങളുെമന്ന�പോെല, നീണ്ട �യോജന പിന്നിട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: കുതിരകെള െകോടു-

ക്കോതിരുന്ന പർവതെത്തനിങ്ങൾ പിളർത്തിയ�ല്ലോ! (5)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ഗണം പരി�ശോഭിയ്ക്കുന്നു: നിങ്ങൾ നീർമുകിലിെന

തല്ലിത്തുള്ളിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; സമോനപ്രീതികളോയ നിങ്ങൾ ധനം �തടുന്ന എെന്ന കണ്ണു-

�പോെല നല്ല വഴിയ്ക്കു െകോണ്ടുനടക്കുകയും െചയ്യുന്നു! (6)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾയോെതോരുഋഷിെയ�യോ രോജോവിെന�യോ കർ�മ്മോന്മു-

ഖനോക്കു�മോ, അ�ദ്ദഹം �തോല്ക്കില്ല; ഹനിയ്ക്കെപ്പടില്ല; ക്ഷീണനോകില്ല; സങ്കടെപ്പടില്ല;

ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിെ�സമ്പത്തിന്നും രക്ഷയ്ക്കും ഇടിവു വരില്ല! (7)
ഗ്രോമെത്ത ജയിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യർ�പോെലയും അര്യമോദികൾ �പോെലയുമുള്ള,

അശ്വയുക്തരും ഈശ്വരന്മോരുമോയ മരുത്തുക്കൾ െവള്ളംെകോണ്ടു കിണർ നീറയ്ക്കു-

ന്നു; ഇരമ്പുന്നു; മധുരജലംെകോണ്ടു മന്നിെന കുതിർക്കുന്നു! (8)
ഈഭൂമി മികവില്ചരിയ്ക്കുന്നുമരുത്തുക്കൾക്കോയിപരക്കുന്നു; �ദ്യോവുപരക്കുന്ന;

അന്തരിക്ഷപഥങ്ങൾ പരക്കുന്നു;ക്ഷിപ്രപ്രദോനരോയ പർവതങ്ങൾ പരക്കുന്നു. (9)
മരുത്തുക്ക�ള, കരുത്തുള്ള സർവ�നതോകളോയ–സ്വർഗ്ഗത്തിെ�യും �ന-

തോക്കളോയ–നിങ്ങൾ, സൂര്യൻ ഉയർന്നുനില്ക്കു�മ്പോളോണ�ല്ലോ, മത്തുെകോള്ളുക:

അ�പ്പോൾ നിങ്ങളുെട പോയുന്ന കുതിരകൾ കുഴയോറില്ല; നിങ്ങൾ ഉടയടി ഈ വഴി-

യുെട അവസോയത്തിെലത്തും! (10)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ചുമലുകളില് ചുരികയും കോല്കളില് തളയും, മോറില്

മണിമോലയും, �തരില് നീർത്തുള്ളികളും, ൈകകളില് തിയ്യിെന്നോത്ത മിന്നലുകളും,

തലയില് തങ്കെത്തോപ്പിയും വിളങ്ങുന്നു! (11)
മരുത്തുക്ക�ള, സഞ്ചോരികളോയ നിങ്ങൾ അഹൃത�തജസ്കനോയ സൂര്യെന-

െക്കോണ്ടു െതളിെവള്ളം: ചോറിയ്ക്കുന്നു െകല്പു പൂണ്ടു തു�ലോം തിളങ്ങുന്നു; െവള്ളത്തി-

ന്നോയി വമ്പിച്ച ഇരമ്പല് കൂടുന്നു! (12)
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വിവിധപ്രജ്ഞരോയമരുത്തുക്ക�ള,ഞങ്ങൾനിങ്ങളില്നിന്നുധനവുംഅന്നവും

�നടി, �തരുടമകളോകണം! മരുത്തുക്ക�ള സൂര്യൻ ആകോശത്തുനിെന്നന്ന�പോെല

കിഴിഞ്ഞു�പോകോത്തധനംആയിരക്കണക്കില്ഞങ്ങളില് വിളയോട�ട്ട! (13)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ സ്പൃഹണീയരോയ വീര�രോടുകൂടിയ ധനം നല്കുന്നു; നി-

ങ്ങൾ സോമം പോടുന്ന ഋഷിെയ രക്ഷിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾ �സവകന്ന് അശ്വെത്തയും

അന്നെത്തയും നല്കുന്നു; നിങ്ങൾസുഖവോനോയ രോജോവിെന നല്കുന്നു! (14)
ഉടനടി രക്ഷിയ്ക്കുന്നമരുത്തുക്ക�ള, യോെതോന്നുെകോണ്ടുഞങ്ങൾആളുകെള,സൂ-

ര്യൻ�പോെല, പരത്തു�മോ,ആധനംഞോൻനിങ്ങ�ളോടുയോചിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾഎെ�

ഈസ്തുതിയില്കുതുകംെകോള്ളുവിൻ: ഇതിെ�ശക്തിയോല്ഞങ്ങൾഒരുനൂറ്റോണ്ടു

പിന്നിടുമോറോകണം! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: പൃഷ്ഠയജ്വോക്കൾ–രഥന്തരോദികൾെകോണ്ടു യജിയ്ക്കുന്നവർ. ഉജ്ജ്വലോ-

ന്നന്മോർക്കു=തിളങ്ങുന്നഅന്ന�ത്തോടുകൂടിയർവക്കു, മരുത്തുക്കൾക്ക്.

3. കല്ലിൻകോതലിെന്നോത്ത–അതികഠിനങ്ങളോയ.

5. അഹൃത�തജസ്കർ–ആരോലും അപഹരിയ്ക്കുെപ്പടോത്ത �തജസ്സുള്ളവർ. �യോജന–

നോലുനോഴിക വഴി; പത്തുനോഴിക വഴി എന്നും പകഷമുണ്ട്. പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു–വളെര

ദൂരെത്തത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. കുതിരകെള–പണികൾ അപഹരിച്ചു ഗുഹയി-

െലോളിപ്പിച്ച അശ്വങ്ങെള.

8. പ�രോക്ഷകഥനം: അര്യമോദികൾ–അര്യമോവു മുതലോയഅദിതിപുത്രന്മോർ.
9. പരക്കുന്നു–വിസ്തോരെപ്പടുന്നു.
10. സൂര്യൻ ഉയർന്നുനില്ക്കു�മ്പോൾ–മധ്യോഹ്നത്തില്. മത്തുെകോള്ളുക–�സോമം കടിയ്ക്കുക.

അവസോനത്തില്–യജ്ഞസ്ഥലത്ത്.

13. സൂര്യൻആകോശം വിടോറില്ല�ല്ലോ; അതു�പോെല കിഴിഞ്ഞു�പോകോത്ത–സുസ്ഥിരമോയ.

14. രോജോവിെന–രോജ്യം ഭരിയ്ക്കോൻ�പോന്ന പുത്രെന.

15. സൂര്യെന�പോെല–സൂര്യൻ രശ്മികെള പരത്തുന്ന�പോെല. ഇത്–സ്തുതി. ഒരു നൂറ്റോണ്ടു

പിന്നിടുമോറോകണം–ശതോയുസ്സുകളോയിത്തീരണം.
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സൂക്തം 55.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ: മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

തിളങ്ങുന്ന ചുരികയും മോറില് മണിമോലയുമുള്ള പ്രയഷ്ടോക്കളോയ മരുത്തുക്കൾ

മഹത്തോയ വയസ്സു വഹിയ്ക്കുന്നു; എളുപ്പത്തില് പൂട്ടോവുന്ന ശീഘ്രോശ്വങ്ങളോല് െകോ-

ണ്ടോക്കെപ്പടുന്നു;ആശുഭഗമനന്മോെര �തരുകളും പിന്തുടരുന്നു. (1)
നിങ്ങൾസ്വയം മഹത്തോയബലെത്തയ�ഥഷ്ടം വഹിയ്ക്കുന്നു; െപരിയ നിങ്ങൾ

പര�പ്പോ�ട പരി�ശോഭിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾഓജസ്സുെകോണ്ട്അന്തരിക്ഷത്തില്വ്യോപിയ്ക്കു-

ന്നു. ആശുഭഗമനന്മോെര �തരുകളും പിന്തുടരുന്നു. (2)
സുജോതരോയ �നതോക്കൾഒപ്പം ജനിച്ചു; ഒപ്പം െവള്ളം െപോഴിച്ചു; ശ്രീയ്ക്കു�വണ്ടി-

ത്ത�ന്ന, സൂര്യരശ്മികൾ�പോെല �ശോഭപൂണ്ട്, എങ്ങും തു�ലോം വളർന്നു. ആശുഭഗമ-

നന്മോെര �തരുകളും പിന്തുടരുന്നു. (3)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട മഹത്വം സ്തുത്യമോണ്; സൂര്യെ� രൂപം�പോെല ദർശ-

നീയമോണ്. നിങ്ങൾഞങ്ങെള അമൃതത്വത്തില് നിർത്തിയോലും! ആ ശുഭഗമനന്മോ-

െര �തരുകളും പിന്തുടരുന്നു. (4)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾഅന്തരിക്ഷത്തില്നിന്നുപുറെപ്പടുവിക്കുവിൻ–ജലോന്വിത�ര,

നിങ്ങൾ മഴ െപയ്യുവിൻ: ദർശനീയ�ര, നിങ്ങളുെട �ധനുക്കൾക്കു കോവു വറ്റലില്ല-

�ല്ലോ! ആ ശുഭഗമനന്മോെര �തരുകളും പിന്തുതുടരുന്നു. (5)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾപുള്ളിമോനുകളോകുന്നകുതിരകെള �തർ മുമ്പില്പൂട്ടുന്നു;

െപോന്നിൻചട്ടയിടുന്നു; യുദ്ധെമല്ലോം തട്ടിനീക്കുന്ന! ആ ശുഭഗമനന്മോെര �തരുകളും

പിന്തുടരുന്നു. (6)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങെള മലക�ളോ പുഴക�ളോ തടയില്ല: നിങ്ങൾ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥല-

െത്തയ്ക്കു �പോകുകതെന്ന െചയ്യും. നിങ്ങൾ ദ്യോവോപൃഥിവികളിെലയ്ക്കും നടെകോള്ളുന്നു!

ആശുഭഗമനന്മോെര �തരുകളും പിന്തുടരുന്നു. (7)
വസുക്കളോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ മുമ്പു െചയ്തതും, ഇ�പ്പോൾ െചയ്യുന്നതും,

ഉയർത്തെപ്പടുന്നതും, പുകഴ്ത്തെപ്പടുന്നതും, യോെതോ�ന്നോ; അെതല്ലോം നിങ്ങൾക്കറി-

യോം! ആ ശുഭഗമനന്മോെര �തരുകളും പിന്തുടരുന്നു. (8)
മരുത്തുക്ക�ള, ഞങ്ങെള സുഖിതരോക്കുവിൻ; പീഡിപ്പിയ്ക്കരുത്–ഞങ്ങൾക്കു്

അത്യധികമോയ സുഖം തന്നരുളവിൻ. �സ്തോത്രവും സഖ്യവും ഉൾെക്കോള്ളുവിൻ! ആ

ശുഭഗമനന്മോെര �തരുകളും പിന്തുടരുന്നു. (9)
മരുത്തുക്ക�ള, സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള സമ്പത്തിെലയ്ക്ക െകോണ്ടു-

�പോകുവിൻ; പോപങ്ങളില്നിന്നു �മോചിപ്പിയ്ക്കുവിൻ; യജനീയ�ര, ഞങ്ങൾ തരുന്ന

ഹവിസ്സുൈകെക്കോള്ളുവിൻഞങ്ങൾ ധനത്തിെ� ഉടമകളോയിത്തീരണം! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. പ്രയഷ്ടോക്കൾ=പ്രകർ�ഷണയജിയ്ക്കുന്നവർ. വയസ്സ്–െയൌവനം,അെല്ലങ്കില്അന്നം.

െകോണ്ടോക്കെപ്പടുന്നു–ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥലത്ത്.

2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഒടുവിെല വോക്യം പ�രോക്ഷം.

4. അമൃതത്വം–സ്വർഗ്ഗം.
5. പുറെപ്പടവിയ്ക്കുവിൻ–വൃഷ്ടിെയ. �ധനുക്കൾ–ൈപക്കൾ, �മഘങ്ങൾ.
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9. �സ്തോത്രവും സഖ്യവും ഉൾെക്കോള്ളുവിൻ–സ്തുതിയില് ശ്രദ്ധയിരുത്തി ഞങ്ങളുമോയി

സഖ്യംെകോള്ളുവിൻ.
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സൂക്തം 56.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ �ദ-

വത. (മോകന്ദമഞ്ജരി)

അ�ഗ്ന, വിളിയ്ക്ക, നീയധ്വ�രോദ്ദ്യുക്തരോം

െപോല്�ക്കോപ്പണിഞ്ഞ; മരുത്തുക്കെള:

ശ്രീവീശും വിണ്ണിങ്കല്നിന്നിന്നിവിെടയ്ക്കു

ഞോൻ വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, മരുദ്ഗണെത്ത! (1)

എമ്മട്ടിലങ്ങയോലോദൃതന്മോര,വ-

രമ്മ�ട്ട വെന്നത്തുെക,ൻനന്മയ്ക്കോയ്

തോവകോഹ്വോനത്തോലന്തികെത്തത്തിയോല്,-

ൈക്കവളർത്തോലും, നീയബ്ഭീമെര! (2)

ശത്ര്വഭിഭൂതർ െകല്പുറ്റ നോഥങ്കല്�പ്പോ-

െലത്തു�മ, നമ്മളിലൻ�പോടവർ!

അഗ്നി�പോ�ല കർമ്മി, നീ മരുദ്വർഗ്ഗ�മ;

ദുർഗ്രഹം, കൂറ്റെ�ൈപ�പോെല നീ! (3)

ദുഷ്പീഡ്യരോയ ഹയങ്ങൾ�പോ�ലോ,ജസ്സോ-

ലപ്രയോ�സന െകോല്�വോരോമവർ

വോയ്പുറ്റിരയ്ക്കുന്ന നീരണി�മഘെത്ത-

ക്കീ�ഴ്പോട്ടയയ്ക്കുന്ന, �പോക്കുകളോൾ! (4)

�പർെത്തഴു�ന്നല്ക്കുവിൻ: തിട്ടമി�സ്തോത്രത്തോ-

ലോദ്രരോയ്ത്തിർന്ന മരത്തുക്ക�ള,

വോയ്ക്കുമപൂർവകരോകിയ നിങ്ങെള,–

�ഗ്ഗോക്കെള�പ്പോെല വിളിയ്ക്കു�ന്നോൻ, ഞോൻ! (5)

പൂട്ടവിൻ, �തരിനു െപണ്കുതിരകെള;

പ്പൂട്ടുവിൻ, �തരില്െച്ചമ്മോനുകെള.

പൂട്ടവിൻ, മുന്നില്, പ്ര�വഗഹരികെള-

പ്പൂട്ടവിൻ, മുന്നില് വൻ�വോഢോക്കെള! (6)

പോരം ചിനയ്ക്കുമോ �രോഹിതവോജിെയ-

ച്ചോരുവോയ്പ്പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞുവ�ല്ലോ;

ഈ രഥ്യം യോത്രയില് നിങ്ങെളൈവകിെയ്ക്കോ–

�ല്ല;–റിെത്തളിപ്പിൻ, മരുത്തുക്ക�ള! (7)

യോെതോന്നില് വോണി�തോ, തൂെവള്ള�മന്തിയ

�രോദസി മോരുതസംയുതയോയ്;

ആഹോരകോംക്ഷിയോമമ്മരുല്�ത്തരിെന-

യോഹ്വോനംെചയ്യുക, നമ്മളി�പ്പോൾ! (8)

ആരിലർച്ചിയ്ക്കെപ്പടുന്നു, സുജോതയോയ്-

സ്ഫോരെസൌഭോഗ്യയോം രുദ്രപത്നി;
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�തരില്ത്തിളങ്ങുമോ സ്തുത്യർഹരോം ഭവോ-

ന്മോെര വിളിപ്പൂ, ഞോൻ മോരുത�ര! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. ശ്രീ=�ശോഭ.
2. അബ്ഭീമെര–കോലവിളംബം സഹിയ്ക്കോയ്കയോല് �ഘോരോകോരരോയിത്തീർന്ന മരുത്തുക്ക-

െള. ൈക വളർത്തോലും–ഹവിസ്സു െകോണ്ടുെകോടുത്ത്.

3. ശത്ര്വഭിഭൂതർ (ശത്രുക്കളോല് �തോല്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവർ)സ്വോമിയുെടഅടുക്കെലയ്ക്കുപോയുമ�ല്ലോ;
അതു�പോെല, അവർ (മരുത്തുക്കൾ) നമ്മുെട അടുക്കല് വെന്നത്തും. ഉത്തരോർദ്ധം പ്ര-

ത്യ�ക്ഷോക്തി: കർമ്മി=കർമ്മ�ത്തോടുകൂടിയത്. കൂറ്റെ�–വിത്തുകോളയുെട സമീപത്തു

നില്ക്കുന്ന പയ്യിെന എളുപ്പത്തില് പിടിയ്ക്കവയ്യ�ല്ലോ; അതു�പോെല ദുർഗ്രഹമോകുന്നു, മരു-

ദ്വർഗ്ഗം.

4. ദുഷ്പീഡ്യർ=എളുപ്പത്തില് പീഡിപ്പിയ്ക്കോവതല്ലോത്ത. െകോല്�വോർ–ശത്രുക്കെള. �പോ-

ക്കുകളോല് (ഗമനങ്ങൾെകോണ്ടു്) കീ�ഴ്പോട്ടയയ്ക്കുന്ന–മഴ െപയ്യോൻ.

5. തിട്ടം–ഈ �സ്തോത്രം നിങ്ങെള ആർദ്രരോക്കിയിരിയ്ക്കും. അപൂർവകർ–പൂർവകൻ (മുൻ

ജനിച്ചവൻ) ഇല്ലോത്തവർ. �ഗോക്കെള�പ്പോെല–ൈപക്കെള സമീപെത്തയ്ക്കു വിളിയ്ക്കുന്ന-

തു�പോെല.

6. െപണ്കുതിരകെള�യോ മ�റ്റോ �തരിനുമുമ്പില് പൂട്ടുവിൻ–ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോരുവോൻ. പ്ര-

�വഗഹരികൾ=�വഗ�മടിയ. രണ്ടു ഹരികൾ. വൻ�വോഢോക്കൾ=വലിയ �വോഢോ-

ക്കൾ, ഭോരവഹനകുശലരോയ ഹരികൾ. മൂന്നോംപോടത്തിെ� ആർവത്തനമോണ്, നോ-

ലോംപോദം.

7. �രോഹിതവോജി=െചംകുതിര. ചോരുവോയ്–ഭംഗിയില്. രഥ്യം=�തർക്കുതിര.
8. �രോദസി–രുദ്രപത്നി. ആഹോരകോംക്ഷി=അ�ന്നച്ഛു
9. ആരില്–യോവചിലരുെട ഇടയില്.
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സൂക്തം 57.

ശ്യോവോശ്വവൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

(�കക)

ഇന്ദ്രെനോെത്തോ,പ്പം പ്രീതി പുണ്ട തദ്രജർ നിങ്ങൾ

വന്നോലും, ക്രതുവിന്നോയ്ക്കോഞ്ചന�ത്തരില്�ക്കറി:

നിങ്ങെളക്കോമിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾതൻസ്തുതിയിതു;

നിങ്ങളത്തൃഷോർത്തന്നു, നല്കി, ദിവ്യോംഭസ്സ�ല്ലോ! (1)

വില്ല,മ്പും, ചുരിക, കയ്യുളി, ബോണധിമുമ്പോം

നല്ല �ഹതിയും, നല്ലശ്വങ്ങളും, നല്ത്തൃ�ത്തരും

ഉള്ളവര�ല്ലോ: മരുത്തുക്ക�ള, വരികി,ങ്ങു

െവള്ളത്തിനു,ൾെക്ക�ല്പറും പൃശ്നിപുത്ര�ര, നിങ്ങൾ! (2)

നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്നൂ, കർമ്മിയ്ക്കർത്ഥവും, വോനില്ക്കോറും;

നിങ്ങൾതൻ �പോക്കില്�പ്പടിച്ചഞ്ചുന്നൂ, വിപിനങ്ങൾ;

തുള്ളിപ്പൂ, ധരണിെയപ്പൃ,ശ്നിപുത്ര�ര, നീർക്കയ്-

പ്പുള്ളിമോൻകെളപ്പൂട്ടുമൂർജ്ജിതന്മോരോം നിങ്ങൾ! (3)

വന്മഹസ്സോളും വർഷദോയികൾ മരുത്തുക്ക-

ളുന്മഥിതോക്കളി,രട്ടകൾ�പോ�ലകോകോരർ,

െചമ്മഞ്ഞക്കുതിരകളുള്ളവര,നവദ്യർ,

കമ്രോംഗർ, മഹത്ത്വത്തോല് വോനിെ� വിരിവു�ററോർ. (4)

ജോൈത്യവ സുജോതൻ, ഭൂര്യൂദകർ, മോറത്തോരം

ചോർത്തി�യോർ, ചമഞ്ഞവർ, സുദോനെരോളിപൂ�ണ്ടോർ,

ഹോനിവർജ്ജിതധനർ, പൂജോർഹർ �നടിെക്കോണ്ടോർ,

വോനില്നിന്നുപോഗമിച്ചമൃതഹവിസ്സിെന. (5)

�തോൾകജിലുണ്ടു, മരുത്തുക്ക�ള, ചുരികകൾ;

ൈകകജില് നിങ്ങോക്കുണ്ടു, ധൃഷ്ണുവോ�മോ�ജോബലം;

�തർകളിലുണ്ട,സ്ത്രങ്ങൾ; തലയില്െപ്പോൻെതോപ്പിയും;

ൈമകളില് മരുവുന്ന, നിങ്ങൾക്കു �തജെസ്സല്ലോം! (6)

െപോന്നുമശ്വവും �ഗോവും �തർ സുവീരരും വോയ്ക്കു-

മന്നെമങ്ങൾക്കു മരുത്തുക്ക�ള, തന്നീടുവിൻ;

ഞങ്ങൾക്കുസമൃദ്ധിയും �ചർക്കു, രുദ്ര�ര, നിങ്ങൾ;

നിങ്ങൾതൻ ദിവ്യത്രോണംഞോനനുഭവിയ്ക്കോവൂ! (7)

െസൌഖ്യെമങ്ങൾക്കു മരുത്തുക്ക�ള, �നതോക്ക�ള,

�ചർക്കുവിൻ, മഖജ്ഞന്മോര,മൃതർ, പുരുവിത്തർ,

സത്യത്തോല് വിളിെപ്പ�ട്ടോർ, കവികൾ, യുവോക്കന്മോ-

ര,ത്യന്തസ്തുത�ര,റ്റം നനയ്ക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
1. രൂദ്രജർ=രുദ്രപുത്രർ. ആ തൃഷോർത്തൻ–�ഗോതമ.

2. കയ്യുളി–ഒരുതരം െചറിഅയ ഉളി. ബോണധി=ആവനോഴി. �ഹതി–ആയുധങ്ങൾ.
െവള്ളത്തിന്–ഞങ്ങൾക്കു െവള്ളം കിട്ടോൻ. ഉൾെക്കല്പ്–മ�നോബലം.

3. അർത്ഥം–ധനം. തുള്ളിപ്പൂ–വൃഷ്ടിെകോണ്ടു വിറപ്പിയ്ക്കുന്നു നീർക്കോയ്–വൃഷ്ടിയ്ക്കു�വണ്ടി.

4. ഉന്മഥിതോക്കൾ–ശത്രുമർദ്ദനർ. ഇരട്ടകൾ–ഇരട്ടെപറ്റുണ്ടോയവർ. െചമ്മഞ്ഞക്കു-

തിരകൾ=െചമന്നവയും മഞ്ഞച്ചവയുമോയ കുതിരകൾ. വോനിെ� വിരിവു�റ്റോർ=

ആകോശസദൃശമോയ വിസ്തീർണ്ണതയുള്ളവർ.

5. ഭൂര്യുദകർ–വളെര െവള്ളമുള്ളവർ. ആരം=ഹോരം, മുത്തുമോല. ചമഞ്ഞവർ–

മറ്റോഭരണങ്ങളുമണിഞ്ഞവർ. ഹോനിവർജ്ജിതധനർ=അക്ഷയസമ്പത്തുള്ളവർ. ഉഗ-

മിച്ച്–യജ്ഞത്തില് വന്നു�ചർന്ന്.

6. ഓ�ജോബലം–രസോദിസപ്തധോതുക്കളുെട സത്ത�ത്ര, ഓജസ്സ്; അതോകുന്ന ബലം.

അസ്ത്രങ്ങൾ=ആയുധങ്ങൾ. എല്പോ�ത്തജസ്സുമുണ്ട്, നിങ്ങളുെട �ദഹങ്ങളില്.

7. രൂദ്രർ–രൂദ്രപുത്രന്മോർ. ദിവ്യത്രോണം=ദിവ്യമോയ രക്ഷ.
8. നനയ്ക്കുന്നവർ–വർഷകർ.
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സൂക്തം 58.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത. (�കക)

നീർക്കധീശരോയ് സ്വയം വിളങ്ങു�ന്നോരോെമവർ

ശീഘ്രോശ്വസ�മതരോെയ്ക്ക�ല്പോ�ട നടെക്കോൾവൂ;

ആ മരുത്തുക്കളുെട ദീപ്തവും നവീനവു-

മോകുമിഗ്ഗണെത്തത്തോനിന്നുഞോൻസ്തുതിയ്ക്കു�ന്നൻ. (1)

ൈകകളില് വളയിട്ടു കോന്തിയും കരുത്തുമോ-

ർന്നോകമ്പമുളവോക്കും ധീമത്തോം ഗണത്തിെന–

സ്വത്തും സൌഖ്യവു�മകുമമിതപ്രഭോവരോം

വിത്തവ�ന്നതോക്കെള–സ്തുതിയ്ക്ക, �ഹോതോ�വ നീ; (2)

തൂമഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്ന വിഭുക്കൾ, തണ്ണീ�രന്തു-

മോ മരുത്തുകൾ വെന്നത്തെട്ട, നിങ്ങളിലി�പ്പോൾ:

അഗ്നിയിങ്ങിതോ, മരുത്തുക്ക�ള, സമിദ്ധനോയ്;

നില്ക്കുവിന,വങ്കല് �മധോഢ്യരോം യുവോക്ക�ള, (3)

അഭ്യർച്ച്യർ നിങ്ങൾ മരുത്തുക്ക�ള, മനുഷ്യന്നു

വിഭ്വസൃഷ്ടനോം െവല്ലും വിഭുെവജ്ജനിപ്പിപ്പൂ:

നിങ്ങളില്നിന്നുണ്ടോകും, ൈവരിഘ്നഭുജോ�ടോപൻ;

നിങ്ങളില്നിന്നുണ്ടോകും, നല്ല സോശ്വനോം വീരൻ! (4)

നോൾകൾ�പോെലയു,�മർക്കോലുകൾ�പോെലഴുമ�ഭ–

ദോകോരർ മരുത്തുക്കളുദിപ്പൂ, മഹ�സ്സോ�ട;

�വഗ�മറി�യോർ പൃശ്നിപുത്രന്മോർ മിഥസ്തുല്യർ

തൂകുന്നുസ്വമനസ്സോലുദകം മഹത്തുക്കൾ! (5)

ദൃഢ�നമികളോയ പുള്ളിമോൻ�തരുകളില്

നടെകോണ്ടിടു,െമ�പ്പോൾ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ;

അെപ്പോഴുതുദകച്ചോർത്തുതിരു,െമോടിയും, കോ-

ട–ർക്കോംശുവൃഷം ദീപ്തം തലചോയ്ചലറ�ട്ട! (6)

ആയോതരിവെരോരു പുള�പ്പന്തിയ ഭൂവില്

സ്വീയോംബു നി�ക്ഷപിച്ചോർ, കണവൻ ഗർഭം�പോെല:

�വഗ�മറിയ തുരംഗങ്ങെള മുന്നില്പ്പൂട്ടി-

ത്തൂകുന്നുവ�ല്ലോ, �വർപ്പോം വൃഷ്ടിെയ രുദ്രോത്മജർ! (7)

െസൌഖ്യെമങ്ങൾക്കു മരുത്തുക്ക�ള, �നതോക്ക�ള,

�ചർക്കുവിൻ, മഖജ്ഞന്മോര,മൃതർ, പുരുവിത്തർ,

സത്യത്തോല് വിളിെപ്പ�ട്ടോർ, കവികൾ, യുവോക്കന്മോ,-

രത്യന്തസ്തുത,�രറ്റം നനയ്ക്കുന്നർ നിങ്ങൾ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. നീർക്കധീധശരോയ്=െവള്ളത്തിെ� ഉടമകളോയി.

2. ആകമ്പമുളവോക്കും–എന്തിെനയും ഇളക്കുന്ന. വിത്തവ�ന്നതോക്കൾ–ധനം വളെരയു-

ള്ള �നതോക്കൾ, മരുത്തുക്കൾ.

3. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അവങ്കല്–അഗ്നിയുെട അടുക്കല്.

4. വിഭ്വസൃഷ്ടൻ=കരെകൌശല�മറിയ വിഭ്വോവിനോല് (ഋഭുക്കൾ മുവ്വരില് മധ്യമൻ) നിർമ്മി-
യ്ക്കുെപ്പട്ടവൻ�പോെല സുരൂപൻ. വിഭു–സ്വോമി. സുരൂപനും വിജയിയും ഭരണകർത്തോ-

വുമോയ പുത്രെന നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്നു നല്കും. ഉത്തരോർദ്ധത്തില്. എടുത്തുപറയുന്നു:

5. ദിവസങ്ങെളല്ലോം ഒ�രമട്ടിലോണ്; വണ്ടിച്ചക്രത്തിെ� ഏർക്കോലുകളും ഒ�ര വടിവി-

ല്ത്തെന്ന. അതു�പോെല, അ�ഭദോകോര(ഏകരൂപ)രോയ മരുത്തുക്കൾ മഹ�സ്സോ�ട

(�തജ�സ്സോടുകൂടി) ഉദിപ്പൂ, ആവിർഭവിയ്ക്കുന്നു. മിഥസ്തുല്യർ=പരസ്പരം സദൃശർ.

6. ദൃഢ�നമികളോയ=ഉരുൾച്ചുറ്റിന്നുറപ്പുള്ള. ദീപ്തമോയ (തിളങ്ങുന്ന) അർക്കോംശുവൃഷം

(പർജ്ജന്യൻ) തലചോയ്ച്(കീഴ്�പോട്ടു �നോക്കി) അലറെട്ട–മഴയ്ക്കോയി ഇടി മുഴക്കെട്ട.

7. ആയോതർ=വന്നവർ. സ്വീയോംബു–സ്വന്തം ജലം. കണവൻ ഗർഭം�പോെല–

ഭർത്തോവു ഭോര്യയില് ഗർഭോധോനം െചയ്യുന്നതു�പോെല. �വർപ്പ്=വിയർപ്പ്.



408 ഋ�ഗ്വദം [അ. 4: അ. 3]

സൂക്തം 59.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ �ദവത. (�കക)

നിങ്ങൾക്കുലഭ്യം നല്കോൻ വോഴ്ത്തുന്നു �ഹോതോവ;-ർച്ച-

യങ്ങു െചയ്യുക വോനിന്നൂഴിെയ സ്തുതിപ്പോൻ, ഞോൻ.

തൂകുന്നുതണ്ണീര,ന്തരിക്ഷത്തില്ച്ചരിയ്ക്കുന്നു;

കോർക�ളോടിട�ചർത്തീടുന്നു, തൻ�തജസ്സവർ. (1)

ഇ�ന്നതോക്കൾതൻ െകല്പില്�പ്പടിച്ചു തുള്ളും, പൃത്ഥ്വി,

വൻനിറവഞ്ചി വലഞ്ഞുലഞ്ഞു�പോകും�പോ�ല!

ദൂരത്തുകോണോയ്വതുെമങ്കിലും ഗതി�ജ്ഞയ-

ന്മോരിവർ മ�ധ്യ യത്നിയ്ക്കുന്നു, യജ്ഞോന്നത്തിന്നോയ്. (2)

�മോടികൂട്ടുന്നൂ, നിങ്ങൾൈപെക്കോമ്പു�പോ�ല; വൃഷ്ടി-

�മോചനത്തിനുസൂര്യൻ�പോലക്ഷി തുറക്കുന്നു;

സുന്ദരരശ്വങ്ങൾ�പോ�ലോടു�വോർ നിങ്ങൾ, നര-

െരന്ന�പോലുണരുന്നു, നല്പിനോയ്�നതോക്ക�ള! (3)

ആെരത്തും െപരി�യോരോം നിങ്ങൾതൻ െപരുമയി?-

ലോർ നുതികളി?-ലോർതോൻ മരുത്തു�ക്ക, െകല്പില്?

മന്നിെന മയൂഖെത്ത�പ്പോെല പോറിപ്പൂ, നിങ്ങൾ;

തണ്ണീരും വഹിയ്ക്കുന്നു, �വണ്ടതു െകോടുക്കോനോയ് ! (4)

അശ്വങ്ങൾ�പോ�ല; ദീപ്തര,�ന്യോന്യപ്രണയികൾ;

നല്ശ്ശൂരഭടർ�പോ�ല െപോരു�വോര,�ന്നതോക്കോൾ;

വളരും നരർ�പോ�ല ശരിയോയ്വളർന്നവർ;

വലിയ മഴെകോെണ്ടസൂര്യെ� കണ് െപോത്തു�ന്നോർ! (5)

മൂപ്പുമില്ലി,ളപ്പവുമിെല്ലോ,�രനിലയില്ത്തോൻ

വോയ്പു പൂണ്ടരുളുന്നു, �തജസ്സോല്പ്പിളർത്തു�വോർ;

പിറപ്പോല്സ്സുജോതന്മോർ, പൃശ്നിജർ, നരഹിതർ

വരുവിൻ, വോനിങ്കല്നിെന്നങ്ങൾതൻ ചോ�ര നിങ്ങൾ! (6)

വരിെവച്ചവർ പറക്കുന്നു, പക്ഷികൾെക്കോപ്പ,

മരുണപ്രോന്തങ്ങളില്ത്തുംഗശൃംഗത്തിൻചുറ്റും;

ഇരുകൂട്ടരും �തറുമോറ,വരുെടയശ്വ-

പ്പരിഷ െപോഴിയ്ക്കുന്നു, �മഘത്തിൻ ജലങ്ങെള! (7)

സ്വസ്ഥയോം �ദ്യോവു നമു�ക്കകുല്പത്തിസുഖം!

ചിത്രവർണ്ണങ്ങൾ വിരിച്ചുഷസ്സു വെന്നത്ത�ട്ട!

ത്വല്സ്തുതിയോലീ രുദ്രപുത്രരോം മരുത്തുക്ക-

ളത്ര തൂകിടുമ�ല്ലോ, ദിവ്യമോം ജലമൃ�ഷ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 59.
1. ആദ്യകോവ്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ലഭ്യം=ലഭി�യ്ക്കണ്ടത്, ഹവിസ്സ്. അർച്ചയങ്ങു െചയ്യുക

വോനിന്ന്–�ഹോതോ�വ, അങ്ങ്വോനിന്ന്അർച്ച (സ്തുതി) െചയ്യുക; ഞോൻഊഴിെയ സ്തു-

തിയ്ക്കോം. അവർ–മരുത്തുക്കൾ.

2. വൻനിറവഞ്ചി–നിറെയ ചരക്കു �കറ്റിയ �തോണി. ഗതി�ജ്ഞയന്മോർ=ഗമനംെകോണ്ട്

അറിയെപ്പ�ടണ്ടവർ. മ�ധ്യ–വോനൂഴികൾക്കിടയില്, യജ്ഞോന്നത്തിന്നോയ്–ഹവിസ്സു

ഭുജിപ്പോൻ.

3. ൈപെക്കോമ്പു�പോ�ല–�ഗോക്കളുെട െകോമ്പത്ത് ആഭരണമണിയോറുണ്ട�ല്ലോ. വൃഷ്ടി-

�മോചനം=വർഷണം. സൂര്യൻ�പോെല–സൂര്യൻ �തജസ്സു പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

അക്ഷി=കണ്ണ്. നല്പിനോയ്=നന്മയ്ക്കോയ്, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യോൻ.

4. നിങ്ങളുെട െപരുമ(മഹിമ)�യോ, നുതി�യോ, െക�ല്പോ ആർക്കും പ്രോപ്യമല്ല. മയൂഖെത്ത-

�പ്പോെല–മഴയ്ക്കു രശ്മിെയ പോറിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, മന്നിെനയും പോറിയ്ക്കുന്നു. �വണ്ടത്–

�ന�ടണ്ടത്, ധനം.

5. അശ്വങ്ങൾ�പോ�ല–ശീഘ്രഗോമികൾ. െപോരു�വോർ–ശത്രുക്ക�ളോടു െപോരുതുന്നവ-

ർ. വളരും നരർ�പോെല–മനുഷ്യർ സ്വപ്രയത്നത്തോല് വളർച്ച�നടുമ�ല്ലോ. കണ്–

�തജസ്സ് എന്നർത്ഥം. വർഷോകോലത്തുസൂര്യ�തജസ്സു മറയുമ�ല്ലോ.

6. മൂത്തവൻ, ഇളയവൻ, എന്ന വ്യത്യോസം മരുത്തുക്കളിലില്ല; ഒ�രപ്രോയക്കോരോെണല്ലോ-

വരും. പിളർത്തു�വോർ–ശത്രുക്കെള. �തജസ്സോല് വോയ്പ പൂണ്ടരുളുന്നു–വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു.

ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

7. അരുണപ്രോന്തങ്ങളില്–സൂര്യെ� പരിസരങ്ങളില്. തുംഗശൃംഗം–ഉയർന്നആകോശ-

മണ്ഡലം. ഇരുകൂട്ടരും–�ദവകളും മനുഷ്യരും.

8. സ്വസ്ഥയോം–അസുഖെമോന്നുമില്ലോത്ത. ഉല്പത്തിസുഖം–പ്ര�ജോപോദനത്തിന്നു �വ-

ണ്ടുന്നസുഖം. ചിത്രവർണ്ണങ്ങൾ=വിവിധനിറങ്ങൾ. �സ്തോതോവിെന യജമോനൻ അനു-

�മോദിയ്ക്കുന്നതോണിത്.
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സൂക്തം 60.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി-മരുത്തുകൾ �ദവത.

(കോകളി)

വന്ദിച്ചു വോഴ്ത്തുവൻ, രക്ഷിയോമഗ്നിെയ:

വന്നു �കൾക്ക�ട്ട, നമുക്കോയ്ക്കൃതമവൻ.

ആരചിയ്ക്കോം, വലംെവച്ച,ന്നകോംക്ഷിയോം

�തരു�പോലുള്ള മരുല്�സ്തോത്രവുമിവൻ: (1)

ഈരുദ്രജർ മരുത്തുക്കൾസുഖങ്ങളോം

�പരുറ്റ പുള്ളിമോൻ�തർകളില്�ക്കറു�വോർ–

കോടും കുനിയുന്നു, നിങ്ങെള�പ്പടിച്ചു;

മോടും വിറയ്ക്കുന്നു, മന്നും കരുത്ത�ര! (2)

വന്മലയും നടുങ്ങുന്നു; വിറയ്ക്കുന്നു,

വിണ്മുകൾബ്ഭോഗവും നിങ്ങൾതൻ ചീറ്റലില്.

വോൾക�ളന്തി വിളയോടുന്ന നിങ്ങൾ, ത-

ണ്ണീർകൾ�പോെലോന്നിച്ചു പോയുന്നു, െരൌദ്ര�ര! (3)

െപോന്നോല്,ജ്ജലത്തോലലംകരിച്ചോരുടല്,

ധന്യർ വരർ�പോെല, �ശോഭനന്മോരിവർ–

െകല്പർ �മോടിയ്ക്കോയ്, രഥങ്ങളി�ലറിവോ-

െണോപ്പം തിരുവുടലുജ്ജ്വലമോക്കിനോർ! (4)

മൂപ്പിളപ്പങ്ങളില്ലോ�ത സുഭഗരോയ്

വോയ്പുെകോണ്ടോരീ,സ്സഗർഭ്യർ മരുത്തുകൾ:

അച്ഛൻ യുവോവോം സുകർമ്മോവു രുദ്രനും

പൃശ്നി�ഗോവുമിവർ�ക്കകീ, സുവോസരം! (5)

�ദ്യോവില് നടു�ക്കോ, ചുവട്ടി�ലോ മീെത�യോ

വോഴ്വൂ, സുഭഗരോയ്നിങ്ങൾ മരുത്തുകൾ;

അങ്ങുനിന്നിെങ്ങഴുന്നള്ളവിൻ, രുദ്ര�ര;

ഞങ്ങള�ഗ്ന, ഇതോ, ഹവ്യം തരുന്നു, �ത! (6)

വിണ്ണിലത്യുച്ചത്തില് വോഴ്വൂ, മരുത്തുക്കൾ

വിശ്വജ്ഞർ നിങ്ങളുമഗ്നിയും തുഷ്ടരോയ്

ആ വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞയ-

ഷ്ടോവിന്നു, മോറ്റെരത്തി�ന്ന,കുവിൻ, വരം! (7)

സ്തുത്യർ, ചരിഷ്ണുക്കൾ, പോവകർ, സംഘമോയ്

വർത്തിച്ചുലകം കുളിർപ്പിയ്ക്കുമുജ്ജ്വലർ–

അമ്മരുത്തുക്കെളോത്തി�സ്സോമമുണ്ക, നീ

മുന്മട്ടിലോജി ൈവശ്വോനരോ�ഗ്ന, മുദോ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 60.
1. നമുക്കോയ്–നമുക്കു�വണ്ടി �കൾക്ക�ട്ട. കൃതം–ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ട �സ്തോത്രം.
2. സുഖങ്ങൾ=നല്ല ദ്വോരങ്ങ�ളോടുകൂടിയവ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷകഥനം; മോടും–

മല�പോലും.

3. ചീറ്റല്=ഇരമ്പം. തണ്ണീർകൾ�പോെല–െവള്ളം ഊക്കില് ഒഴുകുന്നതു�പോെല. വോൾ-
കൾ–ചുരികകൾ. രൌദ്രർ, മരുത്തുക്കൾ.

4. ധന്യർ–ധനവോന്മോർ. വരർ=വിവോ�ഹോദ്യുക്തന്മോർ. ഇവർ ആഭരണമണിയുമ�ല്ലോ;

അതു�പോെല, �ശോഭനന്മോരോയ ഇവർ (മരുത്തുക്കൾ) െപോന്നുെകോണ്ടും ജലംെകോണ്ടും

�ദഹം അലംകരിച്ചു. ഇതുതെന്ന ഉത്തരോർദ്ധത്തില്എടുത്തുപറയുന്നു. െപോന്ന്എന്ന-

തു, വിദ്യുത്ത് എന്നആഭരണങ്ങള�ത്ര.

5. സഗർഭ്യർ–അ�ന്യോന്യം സ�ഹോദരർ. പൃശ്നി�ഗോവ്–അമ്മയോയ പൃശ്നി എന്ന �ഗോവ്.

സുവോസരം ഏകീ–ഇവെര സുഖിതരോക്കി എന്നുസോരം.

6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: രുദ്ര�ര–രുദ്രപുത്രന്മോ�ര. �ത=അങ്ങയ്ക്ക്.

7. അത്യുച്ചത്തില്–അത്യുന്നതസ്ഥോനത്ത്. പിഴിഞ്ഞ യഷ്ടോവിന്ന്–�സോമം പിഴിഞ്ഞ

യജമോനന്ന്. മോറ്റെരത്തിന്ന്–ശത്രുക്കെള മുടിച്ച്. വരം=�ശ്രഷ്ഠവസ്തു, ധനം.

8. കുളിർപ്പിയ്ക്കുന്ന–മഴെകോണ്ട്. ഉണ്ക=ഭുജിച്ചോലും.
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സൂക്തം 61.

ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരു-

ത്തുകൾ �ദവത.

ആരുവോന,തിദൂരത്തുനി�ന്നോ�രോരുത്തരോയ് ക്രമോല്

വന്നു�ചരുന്ന �നതോക്കന്മോരോം നിങ്ങൾ വരിഷ്ഠ�ര? (1)

എങ്ങശ്വ?-െമങ്ങു കടിഞോണ്? െകെല്പന്തു? നടെയങ്ങെന?

ജീൻ െവച്ചിട്ടുണ്ടു, മുതുകില്;ക്കയറുണ്ടി,രുമൂക്കിലും; (2)

ചമ്മട്ടിയും വയറ്റത്തു; �നതോക്കൾ തുട രണ്ടു�മ

കവച്ചുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നൂ, കുഞ്ഞിന്നോയ്മോതർ�പോല�വ. (3)

തിരിച്ചുവരുവിൻ, മർത്ത്യഹിതരോകിയ വീര�ര,

തിയ്യില്പ്പഴുപ്പിച്ചവ�പോലുള്ള നിങ്ങൾസുജോത�ര! (4)

ശ്യോവോശ്വസ്തുതനോം വീരന്നോയിട്ടോർ ൈകകൾ െപോക്കി�യോ;

അവൾ തന്നിതു, നൂർനൂറു കുറിയോടശ്വ�ഗോക്കെള! (5)

അത്രയെല്ലോ,രു െപണ്ണോകുമശ്ശശീയസിതെന്നയോം,

ലുബ്ധോലുമ്പെര നമ്പോെത്തോരോണിെനക്കോൾ മികച്ചവൾ: (6)

�നോവോർ�ന്നോെനയു,മോശി�പ്പോെനയും, ദോഹിയ്ക്കു�വോെനയും

ശരിയ്ക്കറിയു�വോള�ല്ലോ, �ദവോർപ്പിതമനസ്സവൾ! (7)

തൻപോതിയോം പുരുഷെനസ്തുതിച്ചിട്ടില്ലെയന്നുതോൻ

െചോല്വൂ, �സ്തോതോവുഞോൻ: വീര�ന,വർക്കും നല്കു�വോന,വൻ! (8)

�പർ വോയ്ച വിപ്രപുരുമീള്ഹങ്കെലയ്ക്കുള്ള മോർഗ്ഗവും

കോട്ടീ, �ശോണോശ്വരഥനോം ശ്യോവന്നത്തയ്യലോൾ മുദോ! (9)

നൂറു �ധനുക്കെളെയനി�യ്ക്കകിനോൻൈവദദശ്വിയും,

തരന്തെനന്നവിധ�മ, തരം�ചർന്ന ധനെത്തയും! (10)

ഇ�പ്പോൾ, മ�ത്തകിടും �സോമം കുടിച്ചോ,ശുഹയങ്ങളോല്

വഹിയ്ക്കെപ്പട്ടിടുമിവരിങ്ങു കീർത്തി പരത്തിനോർ. (11)

വോനൂഴിയിവർതൻശ്രീയിലോണു നില്പി:-വർ �തർകളില്

�ശോഭിച്ചരുളു�വോര�ല്ലോ, സൂര്യൻ വോനത്തു�പോല�വ! (12)

ആയുവോവോം മരുത്സംഘം തിളങ്ങുന്ന രഥങ്ങളില്

ശുഭമോെയഴുനള്ളുന്നൂ, സ്തൂത്യർഹം തടെവന്നി�യ! (13)

ആരറിഞ്ഞു, നിരഘരോയ്വിറപ്പിപ്പവരോമിവർ

യജ്ഞസഞ്ജോതരധുനോ മത്തടിയ്ക്കുമിടത്തിെന? (14)

�സ്തോത്രതല്പര�ര, നിങ്ങൾ െകോണ്ടോക്കുന്നു മനുഷ്യെന,

യജ്ഞങ്ങളില്െച്ചവിെക്കോണ്ടീെയോരനുഗ്രഹബുദ്ധിയോല്! (15)

ഇമ്പെപ്പടുത്തുംസ്വ�ത്തറ്റമുട�യോ�ര, മഖോർഹ�ര,

ആ നിങ്ങൾ മോറ്റെരത്തിന്നുഞങ്ങൾ�ക്കകുന്നു, നന്മുതല്! (16)
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‘ഈെയൻ�സ്തോത്രെത്ത–വചനങ്ങെള–�ദ്ദവി, വിഭോവരി,

�നരിെട്ടത്തിയ്ക്ക, ദോല്ഭ്യങ്കെലോ,രു �തരോളി�പോെല നീ! (17)
െചോല്കയും െചയ്ക, യജ്വോവോം രഥവീതിെയോെടെന്മോഴി:

‘െതല്ലും കുറഞ്ഞു�പോയിട്ടിെല്ല,െ� കോമമിെത’ന്നു നീ!’ (18)
ഇതോ, വസിച്ചു�പോരുന്നു, രഥവീതി മഹോധോധൻ

പർവതത്തോഴ്വരകെള പ്രോപിച്ചോ,റ്റിൻതടങ്ങളില്! (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 61.
1. പണ്ട്, ദല്ഭ�ഗോത്രനോയരഥവീതിരോജോവിനോല്യജ്ഞത്തില്ഋത്വിക്കോയിവരിയ്ക്കുെപ്പ-

ട്ട അർച്ചനോനസ്സ് എന്നആ�ത്രയനോയ ഋഷി രോജോവിെ� കന്യകയോയ മകെളസ്വപു-

ത്രനോയ ശ്യോവോശ്വെനെക്കോണ്ടു �വൾപ്പിച്ചോല്െക്കോള്ളോെമന്ന�പക്ഷിച്ചു. രോജോവു ഭോ-

ര്യ�യോട്അഭിപ്രോയം �ചോദിച്ചു; ഋഷിയല്ലോത്തവന്നുമകെള െകോടുത്തുകൂടോഎന്നോയിരു-

ന്നു, രോജ്ഞിയുെട ഉറച്ച മറുപടി. അതിനോല് രഥവീതി അർച്ചനോനസ്സിെ�അഭർത്ഥന

നിരസിയ്ക്കയോണ്, െചയ്തത്.

രോജകന്യകയില് രോഗമിയന്ന ശ്യോവോശ്വനോക�ട്ട, തപസ്സുെചയ്ത് ഋഷിത്വം �നടോൻ നി-

ശ്ചയിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മചോരിയുവോവു ഭിക്ഷോടനത്തിന്നിടയില്, തരന്തെനന്ന രോജോവിെ�

മഹിഷിയോയ ശശീയസിയുെട അടുക്കല് െചന്നു. ആ രോജ്ഞി ഭർത്തോവിെ� അനുമ-

തി�യോ�ട ഒരു ൈപക്കൂട്ടെത്തയുംആഭരണങ്ങളും ശ്യോവോശ്വന്നു െകോടുത്തു; തരന്തനും

സ്വയം ധനം നല്കി, ശ്യോവോശ്വെന സ്വനുജനോയ പുരുമീള്ഹെ� അടുക്കെലയ്ക്കു ഭിക്ഷയ്ക്ക-

യച്ചു: അ�ങ്ങോട്ടു വഴി കോട്ടിെക്കോടുത്തതു, ശശീയസിതെന്നയോണ്!

വഴിയില്െവച്ചു, ഭോഗ്യവശോല്ശ്യോവോശ്വൻ മരുത്തുക്കെളകെണ്ടത്തി: ഉട�നഅ�ദ്ദഹം

സംഭ്രമിച്ചു �കോൾമയിർെക്കോണ്ടു വീണുവണങ്ങീ, െതോഴുത്, അവെര സ്തുതിച്ചു. അവർ

പ്രസോദിച്ച് അഭിമതെമല്ലോം നല്കുകയും െചയ്തു.

അങ്ങെന ഋഷിത്വം പ്രോപിച്ചു തിരിെച്ചത്തിയ ശ്യോവോശ്വന്നു പത്നീസഹിതനോയ രഥവീ-

തി സസ�ന്തോഷം മകെള െകോടുത്തു.

ഈകഥയോണ്,ഈസൂക്തത്തിെല വിഷയം.

മരുത്തുക്കെള കണ്ടിട്ടു ശ്യോവോശ്വൻ �ചോദിയ്ക്കുന്നു:

2. മുതുകില്–അശ്വങ്ങളുെട പുറത്തു ജീനിയുണ്ട്, മൂക്കിൻതുളകളില് കയറും.

3. വയറ്റത്തു ചമ്മട്ടിയുമുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്നോയ്–പു�ത്രോർപോദനപ്ര�യോജനമോയ സം�ഭോഗ-

ത്തിന്നോയി.

4. തിയ്യില്പ്പഴുപ്പിച്ചവ�പോലുള്ള–തീയ്യില്ച്ചുട്ടു െചമ്പും മറ്റും�പോെല തിളങ്ങുന്ന.
5. വീരന്നോയിട്ട്–വീരനോയ തരന്തെന പൂണരോൻ, അവൾ–ശശീയസി.
6. ലുബ്ധലുമ്പെര നമ്പോത്ത–ധനമുെണ്ടങ്കിലും, പിശുക്കുമൂലം �ദവകെള പൂജിയ്ക്കോത്ത.

7. അറിയു�വോൾ–അറിഞ്ഞു സഹോയിയ്ക്കുന്നവൾ, �ദവോർപ്പിതമനസ്സ്–മനസ്സു �ദവന്മോ-

രില് െവച്ചവൾ.

8. സ്തുതിച്ചിട്ടില്ല എന്നുതെന്ന ഞോൻ പറയുന്നു: എത്ര സ്തുതിച്ചോലും തരന്തെ� ഗുണങ്ങൾ

തീരില്ല.

9. വിപ്രൻ=�മധോവി. ശ്യോവെന (ശ്യോവോശ്വെന) �ശോണോശ്വരഥത്തില് (െചംകുതിര�ത്ത-

രില്) �കറ്റിയതും, അത്തയ്യലോൾ (യുവതിയോയ ശശീയസി) തെന്ന.
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10. ൈവദദശ്വി–പുരുമീള്ഹൻ. തരം�ചർന്ന തക്കതോയ, കോമ്യമോയ,

11. ഇവർ–മരുത്തുക്കൾ. �സോമം–വഴിയോത്രയില് കുടിപ്പോൻഎടുത്തിരുന്നത്.

12. വോനൂഴി=വോനും ഉഴിയും. ശ്രീ=�ശോഭ.
14. വിറപ്പിപ്പവർ–ശത്രുക്കെള. യജ്ഞസഞ്ജോതർ-യജ്ഞത്തില് ജനിച്ച(ആവിർഭവി-

ച്ച)വർ. അധുനോ=ഇ�പ്പോൾ.

15. െചവിെക്കോണ്ട്–വിളി�കട്ട്. െകോണ്ടോക്കുന്നു–സ്വർഗ്ഗദിസ്ഥോനങ്ങളില്.

17. ശ്യോവോശ്വൻ രോത്രിെയ രഥവീതിയുെട അടുക്കെലയ്ക്കു ദൂതിന്നയയ്ക്കുന്നു: ദോല്ഭ്യൻ–

രഥവീതി

18. ‘ഞോൻ ഇ�പ്പോഴും ഭവോെ� പുത്രിെയ കോമിയ്ക്കുന്നവൻതെന്ന.’
19. മകെളശ്യോവോശ്വന്നുെകോടുത്തിട്ടുകൃതോർത്ഥനോയരഥവീതി തപസ്സിന്നുഹിമോലയത്തി-

െലയ്ക്കു �പോയി.
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സൂക്തം 62.

ആ�ത്രയൻശ്രുതവിത്ത് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്: മിത്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

യോെതോന്നില് അശ്വങ്ങൾ �മോചിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ; യോെതോന്നില് ആയിരം

ഒന്നിച്ചുസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു�വോ; �ദവശരീരങ്ങളില് �ശ്രഷ്ഠം, യോെതോ�ന്നോ; നിങ്ങളി-

രുവരുെടആസൂര്യമണ്ഡലം ജലോച്ഛോദിതവും ശോശ്വതവുമോെണന്നുഞോൻ കണ്ടിരി-

യ്ക്കുന്നു! (1)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട മഹത്ത്വം �ശോഭനംതെന്ന: നിലച്ച െവള്ള-

െത്ത ദിവസങ്ങൾെകോണ്ടുകറക്കുന്നസഞ്ചോരിയോയസവിതോവിെ� രശ്മികെളെയ-

ല്ലോം നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നു; നിങ്ങളുെട ഒറ്റ�ത്തർ മുറയ്ക്കു ചുറ്റിനടക്കുന്നു! (2)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, ക്ഷിപ്രപ്രദോനരോയ തമ്പുരോക്കന്മോ�ര, നിങ്ങൾ �തജസ്സു-

െകോണ്ടു ഭൂവിെനയും �ദ്യോവിെനയും തോങ്ങുന്നു; ഓഷധികെള തഴപ്പിയ്ക്കുന്നു; �ഗോക്ക-

െള തടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അതിന്നോയി മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നു! (3)
സു�ഖനപൂട്ടികടിഞോണ്പിടിയ്ക്കെപ്പട്ടകുതിരകൾനിങ്ങെളഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടു-

വരെട്ട: ജലത്തിെ� രൂപം നിങ്ങളുെട കൂെടയുണ്ടോവും; പ�ണ്ടെത്തപ്പുഴകളും അരി-

കത്തണയും! (4)
പുകൾെപ്പട്ടു രൂപെത്ത വളർത്തുന്നവരും, യജ്ഞെത്ത മന്ത്രെമന്ന�പോെല ഭൂ-

മിെയ രക്ഷിയ്ക്കുന്നവരും, അന്നവോന്മോരും, ബലവോന്മോരുമോയ മിത്രോവരുണന്മോ�ര,

നിങ്ങൾ യോഗസ്ഥലത്തുപള്ളി�ത്തരിലിരുന്നരുളുന്നു ! (5)
പരമരക്ഷകരോയ മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾ യോഗസ്ഥലത്ത് ആെര പരി-

പോലിയ്ക്കു�മോ, ആ സുകൃതിയില് തൃൈക്കകൾ പിശുക്കു പിടിയ്ക്കില്ല: തമ്പുരോക്കന്മോ-

രോയ നിങ്ങളിരുവരും ഒപ്പം പ്രസോദിച്ചു, ധനവും ആയിരം തൂണ്ഗൃഹവും െകോണ്ടുവ-

രും! (6)
ഇരിമ്പോണികളുള്ള െപോെന്നോളിപള്ളി�ത്തർ വോനത്തു മിന്നല്�പോെല വിള-

ങ്ങുന്നു! നിലത്തു െമഴുക്കോർന്ന മംഗള�ക്ഷത്രത്തില് തൂണ് നോട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പള്ളി-

�ത്തരിൻമുകളില് നോം �സോമം െവയ്ക്കുക. (7)
വരുണമിത്രന്മോ�ര, �നരം പുലർന്നു സൂർയ്യനുദിെയ്ക്ക, നിങ്ങൾ ഇരിമ്പോണികളു-

ള്ള െപോെന്നോളി�ത്തരില്�ക്കറുന്നു; മുറിയോത്തതിെനയും മുറിഞ്ഞതിയെനയും തൃ-

ക്കണ്പോർക്കുന്നു! (8)
�ശോഭനദോന�ര, ഭുവനപോലക�ര, മുറിവില്ലോത്ത, മുറിയ്ക്കോവതല്ലോത്ത, മഹത്ത-

രമോയ സുഖം നല്കി, നിങ്ങൾഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചോലും; മിത്രോവരുണന്മോ�ര, ധനം �ത-

ടുന്നഞങ്ങൾ വിജൈയഷികളോയിത്തീരണം! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 62.
1. അശ്വങ്ങൾ–മ�ന്ദഹരോക്ഷസരോല്. നിരുദ്ധങ്ങളോയ സൂര്യോശ്വങ്ങൾ. �മോചിപ്പി-

യ്ക്കെപ്പടുന്നു�വോ–�സ്തോതോക്കളോല്. ആയിരം–രശ്മിസഹസ്രം. നിങ്ങളീവരുെട–

മിത്രവരുണന്മോർ വസിയ്ക്കുന്ന.

2. നിലച്ച–ഒഴുകോെതനിന്ന. ദിവസങ്ങൾ-വർഷോകോലദിനങ്ങൾ.
4. പുഴകളും അരികത്തണയും–നിങ്ങൾ വന്നോല്.

5. യജ്ഞെത്ത മന്ത്രെമന്ന�പോെല–മന്ത്രമോണ�ല്ലോ, യോഗെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുന്നത്.



416 ഋ�ഗ്വദം [അ. 4: അ. 4]

6. ആയിരംതൂണ്ഗൃഹം–ആയിരം തൂണുകളുള്ള ഗൃഹം. െകോണ്ടുവരും–ആ സുകൃതിയ്ക്കു

െകോടുക്കോൻ.

7. വിളങ്ങുന്നു–മിത്രവരുണന്മോർ �തരില് വരുന്നുണ്ട്. െമഴുക്ക്–െനയ്യും മറ്റും ഇറ്റിറ്റുവവീഴ്ക-
യോല്. മംഗള�ക്ഷത്രം–യജ്ഞസ്ഥലം. തൂണ്–യൂപം.

8. മുറിയോത്തതു–ഭൂമി; സമഷ്ടി. മുറിഞ്ഞതു–പ്രജകൾ; വ്യഷ്ടി.

9. മുറിവില്ലോത്ത–നിരന്തരമോയ. മുറിയ്ക്കോവതല്ലോത്ത–ശത്രുക്കൾക്ക്.

മൂന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: നോലോംഅഷ്ടകം
നോലോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 5 അനുവോകം 5
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സൂക്തം 63.

ആ�ത്രയൻഅർച്ചനോനസ്സ് ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

ഉദകപോലകരോയ സത്യധർമ്മോക്ക�ള, നിങ്ങൾഅത്യുന്നതമോയആകോശത്തു

പള്ളി�ത്തരില് �കറുന്നു: മിത്രോവരത്രുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഇവിെട ആെര രക്ഷിയ്ക്കു-

�മോ, അവന്നു വോനില്നിന്നു പർജ്ജന്യൻ �തൻ െപയ്യും! (1)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, യോഗത്തില് സമ്രോട്ടുകളും സ്വർഗ്ഗദർശികളുമോയ നിങ്ങള-

�ത്ര,ഈ ഉലകിെ� ഉടമകൾ: നിങ്ങ�ളോടു ഞങ്ങൾ മഴയും ധനവും മരണമില്ലോയ്മ-

യും യോചിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുെട രശ്മികൾ വോനൂഴികളില് പോറുന്നു! (2)
സമ്രോട്ടുകളും ബലിഷ്ഠരും വർഷിതോക്കളും വോനൂഴികളുെട അധിപതികളും ദ്ര-

ഷ്ടോക്കളുമോയ മിത്രോവരുണന്മോർ മോനനീയരോയ �മഘങ്ങ�ളോെടോന്നിച്ചു �സ്തോത്ര-

ത്തിന്നടുക്കല് �മവുന്നു; പർജ്ജന്യെ� മിടുക്കിനോല് വോനിെനെക്കോണ്ടു മഴയും െപ-

യ്യിയ്ക്കുന്നു! (3)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, വോനിലുണ്ട്, നിങ്ങളുെട മിടുക്ക്: സൂര്യൻ തിളങ്ങിെക്കോണ്ട്,

ഒരു മഹനീയോയുധമോയി ചുറ്റി നടക്കുന്നു;അവെന നിങ്ങൾ �മഘവൃഷ്ടിെകോണ്ടുവോ-

നില് മൂടുന്നു; �ഹ പർജ്ജന്യ, ഭവോൻ �തൻതുള്ളികൾ ഉതിർക്കുന്നു! (4)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, മരുത്തുക്കൾ െവള്ളത്തിന്നോയി, ഒരു ശൂരെനന്ന�പോെല

സുഖമോയ �തർ പൂട്ടുന്നു; ജലം �തടിെക്കോണ്ടു, വിചിത്ര�ലോകങ്ങളില് പരന്നുസഞ്ച-

രിയ്ക്കുന്നു; തമ്പുരോക്കന്മോ�ര, നിങ്ങൾ വോനത്തുനിന്നു െവള്ളംെകോണ്ടുഞങ്ങെള നന-

യ്ക്കുവിൻ! (5)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, പർജ്ജന്യൻ അ�ന്നോല്പോദകവും ദീപ്തിമത്തുമോയ വിചി-

ത്രവോക്യം ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നു; മരുത്തുക്കൾ മിടുക്കോല് മുകിലുടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനുകൂല-

മോയ തുടുവോനിെനെക്കോണ്ടു മഴ െപയ്യിയ്ക്കുവിൻ . (6)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, വിബുധന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ധർമ്മംെകോണ്ടു കർമ്മങ്ങൾ

രക്ഷിയ്ക്കുന്നു; പർജ്ജന്യെ� മിടുക്കുെകോണ്ടു പോരിെനെയല്ലോം നീരോടിയ്ക്കുന്നു; പൂജ-

നീയനോയസൂര്യെനയും സഞ്ചരിപ്പോൻആകോശത്തുനിർത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 63.
1. �തൻ–മധുരജലം.
3. ദ്രഷ്ടോക്കൾ–എല്ലോം കോണുന്നവർ.
4. മഹനീയോയുധമോയി–ശത്രുസംഹോരിയോയി എന്നു സോരം. ഭവോൻ–മിത്രന്മോരോല് വൃ-

ഷ്ട്യർത്ഥം �പ്രരിതനോയ ഭവോൻ.

5. പരന്ന്–വ്യോപിച്ച്.
6. വിചിത്രവോക്യം–ഇടിെയോച്ച. മുകിലുടുക്കുന്നു–�മഘെത്തവസ്ത്രമോക്കുന്നു.
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സൂക്തം 64.

അർച്ചനോനസ്സ് ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

(അന്നനട)

വിളിയ്ക്കുന്നൂ, മന്ത്രം ജപിെച്ചങ്ങൾ, ശത്രു-

ക്കെളത്തിന്നു�ന്നോരോം വരുണമിത്ര�ര,

കരബലോ,പ്പശുനിര�പോെലമ്പോടും

ചരിയ്ക്കുന്ന വിണ്നോഥരോം ഭവോന്മോെര. (1)

അറിവിയന്ന തൃക്കരത്തോലോ നിങ്ങൾ

തരുവിനി,സ്തുതിപ്പവന്നഭിമതം:

ഭവല്ക്കൃതമോകും പ്രശസ്തെസൌഖ്യെത്ത–

ബ്ഭുവനത്തിെലങ്ങുമുറെക്കപ്പോടും, ഞോൻ! (2)

ദൃഢ,മിനിപ്പുറെപ്പടും�നരം മിത്ര-

നുെട മോർഗ്ഗത്തൂ�ട നടെകോള്ളോവൂ, ഞോൻ:

ഇടർെപ്പടുത്തോത്തിസ്സുഹൃത്തി��തോകു-

മിടത്തിങ്കല�ല്ലോ, നരെരത്തി�ച്ചർന്നൂ! (3)

മഹോധനെ�യും സ്തുതിപ്പവെ�യും

ഗൃഹത്തില് യോെതോന്നിനിണക്കുത്തുണ്ടോ�മോ,

ഭവോന്മോരില്നിന്നോ വിഭുതി �നടോവൂ,

സ്തവങ്ങൾെകോണ്ടുഞോൻ വരുണമിത്ര�ര! (4)

പുരുപ്രഭനങ്ങും വരുണനും മിത്ര,

വരൂ, വരൂ, ഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തിങ്കല്,

ഹവിർദ്ധനന്മോർക്കും സഖോക്കൾക്കും നിജ-

ഭവനത്തിെലോരുസമൃദ്ധി �ചർക്കുവോൻ! (5)

വരുണമിത്ര�ര, ഭവോന്മോെരങ്ങൾക്കോയ്-

ക്കരുതിയിട്ടുള്ള കരുത്തുമന്നവും

െപരുപ്പിപ്പിെന,ങ്ങൾക്കിര ലഭിപ്പോനും

സ്ഥിര�ക്ഷമത്തിന്നും ധനത്തിനുമോയി! (6)

യജനീയ�നതോക്ക�ള, െവളുപ്പിനു

രുചിരോധ്വരത്തില്പ്പിഴിഞ്ഞു,ഞോൻ �സോമം;

ചരണം നോലുള്ള മൃഗങ്ങളോല്പ്പോഞ്ഞു-

വരിക,ർച്ചനോനസ്സിെനത്തോങ്ങും നിങ്ങൾ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 64.
1. പശുനിര�പോ�ല–മോടിൻകൂട്ടം �മഞ്ഞുനടക്കുന്നതു�പോെല. വീണ്നോഥർ–സ്വർഗ്ഗ�നതോക്കൾ.

2. അറിവിയന്ന–തൃക്കരത്തിന്നറിയോം; �വണ്ടതു െകോടുക്കോൻ! ഭവല്കൃതം=നിങ്ങളോല്

ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ടത്.

3. മിത്രെ� വഴിയിലൂെടയോകണം, എെൻറ നടത്തം. നരർ–എല്ലോവരും.
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4. നിങ്ങൾ കനിഞ്ഞോല്, ഒരു വമ്പിച്ച പണക്കോര�നോടു സ്പർദ്ധിയ്ക്കത്തക്ക വിഭൂതി(സമ്പ-

ത്ത്)യുണ്ടോവും, �സ്തോതോവിന്ന് !

6. എങ്ങൾക്കോയ്–ഞങ്ങൾക്കുഇര–അന്നം.

7. െവളുപ്പിനു=പ്രഭോതത്തില്. രുചിരോധ്വരത്തില്=�ശോഭമോനമോയ യോഗത്തില്. ചര-

ണം നോലുള്ള മൃഗങ്ങളോല്–അശ്വങ്ങെള പൂട്ടിയ �തരില്. അർച്ചനോനസ്സിെന–

എെന്ന.
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സൂക്തം 65.

ആ�ത്രയൻ രോതഹവ്യൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയുംഛന്ദസ്സുകൾ; മിത്രോവരുണ-

ർ �ദവത. (അന്നനട)

വരുണനും വടിവിയന്ന മിത്രനു-

മറിെവഴുമോർതൻ െമോഴി ൈകെക്കോള്ളു�മോ,

അവന�ത്ര, ശുഭവ്രതൻ �സ്തോതോക്കളി;-

ലവനരുള�ട്ട, നമുക്കുപ�ദശം! (1)
അവരിരുവരും പുരോക്കൾ, സുപ്രഭ-

ര,കുലത്തുനി�ന്ന പിളി തു�ലോം �കൾ�പ്പോർ;

അവർ സല്പതികൾ, മഖം വളർത്തു�വോ,-

രണയു�വോർ, മനുഷ്യനില് മനുഷ്യനില്! (2)
വരോശ്വയുക്തരും വരവിജ്ഞോനരും

പുരോതനരുമോം ഭവോന്മോെരെയോപ്പം

അണഞ്ഞുവോഴ്ത്തു�ന്നോൻ, സ്വരക്ഷണത്തിനു-

മതിതരോമന്നം ലഭിപ്പോനുമോയ്ഞോൻ. (3)
അരുളന്നു മിത്രൻ, ദുരിതയുക്തന്നും

െപരുതോയ ഗൃഹം ലഭിയ്ക്കുവോൻ വഴി:

പരിചരിയ്ക്കുകിലറുദുഷ്ടനിലും

തിരുമനം െതളിയു�വോന�ല്ലോ, മിത്രൻ! (4)
െപരുതോയ മിത്രനുെട സംരക്ഷയി-

ലിരിയ്ക്കോവൂ, പോപരഹിതരോയ്ഞങ്ങൾ!

തിരുവടി പോലിയ്ക്കുയോല്പ്പിറക്കോവൂ,

കരുമന നീക്കും സുതർഞങ്ങൾെക്കല്ലോം? (5)
വരികിവങ്കല്, �നർക്കണയ്ക്കയും െചയ്വിൻ:

വരുണമിത്ര�ര, ഹവിർദ്ധനെരയും

ഋഷികളോെമങ്ങളുെട സുതെരയും

ത്യജിെയ്ക്കോെല്ല,ങ്ങെള ബ്ഭരിയ്ക്കുവിൻ, യ�ജ്ഞ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 65.
1. വടിവിയന്ന–സുരൂപനോയ. െമോഴി–സ്തുതി. ശുഭവ്രതൻ=�ശോഭനകർമ്മോവ്. ഉപ�ദ-
ശം–വരുണമിത്രന്മോെര എങ്ങെനസ്തുതിയ്ക്കുണെമന്ന്.

2. പുരോക്കൾ=തമ്പുരോന്മോർ. അകലത്തുനി�ന്ന–ദൂരത്തുനിന്നുതെന്ന. മനുഷ്യനില് മനു-

ഷ്യനില്–സ്തുതിയ്ക്കുന്നവരിെലല്ലോം. അണയു�വോർ=െചല്ലുന്നവർ.

3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

4. പ�രോക്ഷവചനം: പൂവോർദ്ധത്തിെ� വിവരണമോണ്, ഉത്തരോർദ്ധം.

5. കരുമന=ഉപദ്രവം.
6. ഇവങ്കല്–എങ്കല്. അണയ്ക്കയും െചയ്വിൻ–അഭീഷ്ടങ്ങെള.
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സൂക്തം 66.

തോതഹവ്യൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത. (അന്നനട)

അറിവുറ്റ നര, വിളിയ്ക്ക, നീ ഹിംസ്ര-

ഹരസുവ്രതരോമിരു�ദവന്മോെര:

െപരുതോെയോരന്നമുദകോത്മോവോയ

വരുണനു നോല്കുകയും െചയ്യുക, നീ. (1)

നിഹതോസുരമോമുട�വശോബ്ബലം

വഹിച്ചവര�ല്ലോ, വഴി�പോെലയവർ:

നരകർമ്മം�പോെലയതിങ്ങു െവയ്ക്കെപ്പ-

ട്ടിരിയ്ക്കുന്നു, രവിപ്പടി കോണോവതോയ് ! (2)

ഇതോ, രോതഹവ്യകൃതസ്തവങ്ങളോല്,

പ്രധർഷകന്മോരോം ഭവോന്മോെര ഞങ്ങൾ

സ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു, ശരിയ്ക്കി�ത്തരുകൾ-

ക്കതിദീർഗ്ഘമോയ വഴി ഗമിയ്ക്കുവോൻ! (3)

അതുതെന്നയല്ല, നുതി�യോഗ്യർ നിങ്ങ-

ളഭിജ്ഞ�സ്തോത്രത്തോലനുകൂലരോയി

അറിയുന്നുണ്ട�ല്ലോ, ജനങ്ങെളത്തു�ലോ,-

മനവദ്യബലെമഴുമദ്ഭുത�ര! (4)

ധ�ര, നിങ്കല്ത്തണ്ണീര്യഷിമോർക്കന്നെത്ത-

ത്തിരഞ്ഞു െചന്നിവർ തു�ലോം െപയ്വൂ, �പോക്കോല്! (5)

വിശോലമോം കോഴ്ചയുടയ നിങ്ങെള

വിളിപ്പു മിത്ര�ര, വിബുധർഞങ്ങളും:

പരപ്പിയന്നതും പുരുരക്ഷ്യവുമോം

സ്വരോജ്യത്തിന്നോയി മുതിരോവൂ, ഞങ്ങൾ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 66.
1. ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു: ഹിംസ്രഹരസുവ്രതർ=ഹിംസകന്മോെര സംഹരിയ്ക്കുന്നവ-

രും സുകർമ്മോക്കളുമോയിട്ടുള്ളവർ. ഇരു�ദവന്മോർ–മിത്രവരുണന്മോർ. ഉദകോത്മോവ്=

ജലസ്വരുപൻ. അന്നം–ഹവിസ്സ്.

2. നിഹതോസുരം–അസുരെര െകോന്ന. അത്–ബലം. ഇങ്ങ്–യജ്ഞത്തില്. രവിപ്പടി

കോണോവതോയ്–സൂര്യൻ �പോെല പ്രത്യക്ഷമോയി.

3. വഴി ഗമിയ്ക്കുവോൻ–ഞങ്ങളുെട ഈ �തരുകൾക്കു (ചൂണ്ടിക്കോട്ടിപ്പറകയോണ്.) വളെര

വഴി �പോ�കണ്ടതുണ്ട്; അതിനോല്, മോർഗ്ഗരക്ഷയ്ക്കോയി ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള സ്തുതിയ്കുന്നു.

4. അഭിജ്ഞ�സ്തോതത്തോല്–അഭിജ്ഞനോയ എെ� സ്തുതിെകോണ്ട്. ജനങ്ങെള–

യജമോനെര (അവരുെട �സ്തോത്രങ്ങെള) തു�ലോം അറിയുന്നുണ്ട�ല്ലോ.

5. ഭൂമി�യോട്: ധ�ര=�ഹ ധരണീ. നിങ്കല് തണ്ണീർ തു�ലോം െപയ്വൂ. �പോക്കോല്–

ഗമനങ്ങളോല്.
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6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: മിത്ര�ര–മിത്രോവരുണന്മോ�ര. വിബുധർ=വിദ്വോന്മോർ, �സ്തോതോക്കൾ.

പുരുരക്ഷ്യം–വളെരയോളുകളോല് രക്ഷിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടത്.
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സൂക്തം 67.

ആ�ത്രയൻയജരുൻഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത. (അന്നനട)

അദിതിപുത്ര�ര, വരുണന,ർയ്യമോ-

വ,ഥ മിത്രനുമോകിയ �ദവന്മോ�ര,

ശരിയ്ക്കോരോധ്യവുമധൃഷ്യവുമോയ

െപരുംവളർെകല്പുള്ളവര�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (1)

ഹിതമ�നോജ്ഞമോം ക്രതു�ക്ഷത്രം പൂകും

പതിവിനോല് മനുഷ്യെനത്തോങ്ങു�ന്നോരും,

അരികെള ഹനിപ്പവരുമോം നിങ്ങ-

ളരുളുവിൻ, മിത്രോവരുണ�ര, സുഖം! (2)

ഒ�രവിധെമല്ലോമറിഞ്ഞവരോയ

വരുണന,ർയ്യമോവ,ഥ മിത്രരിവർ

ക്രതുക്കളി,ലിടങ്ങളില്�പ്പോ�ല െചല്ലും;

വ�ധോല്ക്കനില്നിന്നു നരെന രക്ഷിയ്ക്കും! (3)

അവർ യഥോർത്ഥരും, സയജ്ഞരും വർഷ-

പ്രവൃത്തരും, മനുഷ്യനില് മനുഷ്യനില്

വര�നതോക്കളും, വരദോനന്മോരും,

െപരുമ പോപിയ്ക്കുമണ�പ്പോരുമ�ല്ലോ! (4)

വരുണമിത്ര�ര, സ്തൂതനല്ലോതോരു-

ണ്ടി,രുവർ നിങ്ങളില്?-ബ്ഭവോന്മോെരെച്ച�മ്മ

തിരകയോണു,ല്പമതികൾതൻസ്തുതി–

തിരകയോണ,ത്രികുലജർതൻസ്തുതി! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 67.
1. െപരുംവളർെകല്പ്=െപരുതോയ വളർന്നബലം.

2. ക്രതു�ക്ഷത്രം–യജ്ഞസ്ഥോനംഅരുളുവിൻ–തന്നോലും.

3. പ�രോക്ഷകഥനം: ഇടങ്ങളില്�പ്പോെല=സ്വന്തംസ്ഥോനങ്ങളിെലന്ന �പോെല, വ�ധോ-

ല്ക്കൻ=ഹിംസകൻ.

4. വര�നതോക്കൾ–മികച്ച �നതോക്കൾ. വരദോനന്മോർ–മികച്ച ദോന�ത്തോഴുകൂടിയവർ.

പോപിയ്ക്കു�പോലും, അവൻസ്തുതിച്ചോല്, െപരുമ വരുത്തും.

5. നിങ്ങളിരുവരുംഒ�രവിധംസ്തുതിയ്ക്കുെപ്പട്ടവർതെന്ന. അല്പമതികൾതൻ–അല്പബുദ്ധികളോയ
ഞങ്ങളുെട സ്തുതി ഭവോന്മോെര തിരയുകയോണ്.
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സൂക്തം 68.

ആ�ത്രയൻ യജതൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

പുകഴ്ത്തിപ്പോടുവിൻ നിങ്ങൾ പോരം വരുണമിത്രെര:

മഹത്തോം സൂനൃതം �കൾപ്പിനി,രു�പരും ബലിഷ്ഠ�ര! (1)

പുരോക്കൾ മിത്രോവരുണർ ജലെത്തയുളവോക്കു�വോർ,

�ദവന്മോർ, �ദവകളില്െവച്ചുല്ക്കൃഷ്ടരിരു�പരു�മ! (2)

ആനിങ്ങൾഞങ്ങൾ�ക്ക�കണം, െഭൌമദിവ്യമഹോധനം:

വോ�നോരില്െവച്ചു വമ്പിച്ചുതോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾതൻബലം! (3)

തണ്ണീരോലധ്വരം സോധിപ്പി�പ്പോരീ,യിരു�ദവകൾ

�തടും വിദഗ്ദ്ധനില്െച്ചല്�വോർ, വലയ്ക്കോത്തചർ, വോയ്ക്കു�വോർ, (4)

വോനിെനെക്കോണ്ടു മഴെപയ്യി�പ്പോർ, െചന്നണയുന്നവർ,

ദോന�യോഗ്യോന്നപതികൾ, െപരും�തരില്ക്ക�രറു�വോർ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 68.
1. പൂവോർദ്ധം ഋത്വിക്കുക�ളോട്: ഉത്തരോർദ്ധം മിത്രോവരുണ�രോട്: സൂനൃതം=സത്യവുംപ്രി-

യവുമോയ വചനം. ഞങ്ങളുെട സ്തുതി.

3. െഭൌമദിവ്യമഹോധനം–ഭൂവിലും �ദ്യോവിലുമുള്ള മഹത്തോയ ധനം.

4. �തടും വിദഗ്ദ്ധൻ–യജമോനൻ.
5. െചന്നണയുന്നവർ–യോഗങ്ങളില്. ദോന�യോഗ്യോന്നപതികൾ=ദോനോർഹമോയ അന്ന-
ത്തിെ� ഉടമകൾ.
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സൂക്തം 69.

ആ�ത്രയൻ ഉരുചക്രി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

വരുണമിത്രന്മോ�ര, വർദ്ധമോനരും, ഇന്ദ്രെ� രൂപെത്തയും കർമ്മെത്തയും

സദോ സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നവരുമോയ നിങ്ങൾ മൂന്നു സ്വർ�ല്ലോകങ്ങൾക്കും മൂന്നന്തരിക്ഷ-

�ലോകങ്ങൾക്കും, മൂന്നു ഭൂ�ലോകങ്ങൾക്കും തോങ്ങോയിനില്ക്കുന്നു! (1)
വരുണ, മിത്ര, നിങ്ങളുെട ൈപക്കൾ അന്നം വഹിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട �മഘ-

ങ്ങൾ �തൻ ചുരത്തുന്നു; മൂന്നു വർഷിതോക്കൾ–ജലധോരികളോയ �തജസ്വികൾ–

മൂന്നുസ്ഥോനങ്ങളില് വോഴുന്നു! (2)
ഞോൻ അദിതി�ദവിെയ പുലർകോലത്തും, സൂര്യനുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന ഉച്ച�നരത്തും

വിളിയ്ക്കുന്നു; മിത്രോവരുണന്മോെര ധനത്തിന്നും പുത്രപൌത്രരുെട സുഖത്തിന്നുമോയി

യജ്ഞത്തില്സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (3)
വിണ്ണും മന്നും തോങ്ങുന്നവരോണ�ല്ലോ, ഈഅദിതിപുത്രരോയദിവ്യന്മോർ. മിത്രോ-

വരുണന്മോ�ര, നിങ്ങളുെടസ്ഥിരകർമ്മങ്ങെള മരണരഹിതന്മോരോയ �ദവന്മോർ െവ-

ട്ടിത്തിരുത്തില്ല! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 69.
1. മൂന്നു �ലോകങ്ങൾക്കും മുമ്മൂന്നുവിഭോഗങ്ങളുെണ്ടന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2. അന്നം–പോല്. �തൻ–മധുരജലം. മൂന്നു വർഷിതോക്കൾ–അഗ്നിയും വോയുവും സൂര്യ-

നും.
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സൂക്തം 70.

ഉരുചക്രി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

വരുണ, മിത്ര, തീർച്ചയോയും വലുതിലും വലുതോയ രക്ഷയുണ്ട�ല്ലോ നിങ്ങളുെട

പക്കല്; നിങ്ങളുെട നന്മനസ്സ് എന്നില് പതിയുമോറോകണം! (1)
ആ �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത നിങ്ങെള ഞങ്ങൾ വഴി�പോെല സ്തുതിയ്ക്കന്നു: ഞങ്ങൾക്ക്

ഉണ്ണോൻ �ചോറു കിട്ടെട്ട; ദുഃഖനോശന�ര, നിങ്ങളു�ടവരോകണം; ഞങ്ങൾ! (2)
ദുഃഖനോശന�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള രക്ഷകൾെകോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കണം–നല്ല പോ-

ലനംെകോണ്ടു പോലിയ്ക്കണം: ഞങ്ങൾ �ദഹംെകോണ്ടു മോറ്റലെര പിന്നിടുമോറോകണം!

(3)
അദ്ഭുതകർമ്മോക്ക�ള, ഞങ്ങൾ�ക്കോ പുത്ര�ന്നോ െപൌത്ര�ന്നോ മെറ്റോരുവെ�

മുതല്െകോണ്ടോകരുത്, ആഹോരം! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 71.
ആ�ത്രയൻബോഹുവൃക്തൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

വരുണ, മിത്ര, ൈവരികെളപ്പോയിയ്ക്കുന്ന ഹന്തോക്കളോയ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ഈ രമ-

ണീയമോയ യോഗത്തില് വെന്നത്തിയോലും! (1)
വരുണ, മിത്ര, വരിഷ്ഠജ്ഞോനരോയനിങ്ങൾ ഉലകിെ� െപരുമോക്കളോണ�ല്ലോ; തമ്പുരോ-

ക്കുന്മോ�ര, കർമ്മം നിറ�വറുവിൻ! (2)
വരുണ, മിത്ര, നിങ്ങൾ ഹവിർദ്ദോതോവിെ� ഈ പിഴിഞ്ഞ �സോമം കുടിപ്പോൻ ഞങ്ങ-

ളില് വെന്നത്തിയോലും! (3)
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സൂക്തം 71.

2. കർമ്മം–ഞങ്ങളുെട കർമ്മങ്ങൾ.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 72.
ബോഹുവൃക്തൻ ഋഷി; ഉഷ്ണിക്ക് ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

മിത്രോവരുണന്മോെര ഞങ്ങൾ, അത്രി�പോെല മന്ത്രംെകോണ്ടോഹ്വോനംെചയ്യുന്നു: നിങ്ങ-

ളിരുവരും �സോമം കുടിയ്ക്കോൻ ദർഭയിലിരിയ്ക്കുവിൻ! (1)
നിങ്ങൾ കർമ്മംെകോണ്ടും ധർമ്മംെകോണ്ടുംസ്ഥിര�ക്ഷമരും, ആളുകെള പ്രവർത്തിപ്പി-

യ്ക്കുന്നവരുമോകുന്നു. നിങ്ങളിരുവരും �സോമം കുടിപ്പോൻ ദർഭയിലിരിയ്ക്കുവിൻ! (2)
മിത്രനും വരുണനും നമ്മുെട യജ്ഞെത്തഇഷ്ടസിദ്ധിയ്ക്കോയി പ്രോപിയ്ക്കെട്ട; നിങ്ങളിരുവ-

രും �സോമം കടിയ്ക്കോൻ ദർഭയിലിരുന്നോലും! (3)
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സൂക്തം 72.

1. രണ്ടോംവോക്യം പ്രത്യക്ഷം:
3. ഒന്നോം വോക്യം പ�രോക്ഷം:

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 73.
ആ�ത്രയൻ െപൌരൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’ �പോ-

െല)

ദൂരത്തോയോലും, ചോരത്തോയോലു,-

�മെറസ്ഥലത്തിലോയോലും,

അന്തരിക്ഷത്തിലോയോലും വരി-

ക,ശ്വികൾ നിങ്ങളുദ്രക്ഷർ! (1)
ഭൂരിസംപ്രീതർ, ഭൂരികർമ്മോക്കൾ,

വോരു�റ്റോർ, �സവ്യന്മോരവർ:

െചന്നോ നിഗൂഢ�ചഷ്ടെര വിളി-

യ്ക്കു�ന്നൻ, ഞോനിങ്ങു രക്ഷയ്ക്കോയ്. (2)
തൻ�തർവെട്ടോന്നു നിങ്ങളർക്കെ�

ചന്തത്തി�ന്നകീ, ഭോസുരം;

മറ്റതോപ്പകലല്ലുപോർകളില്-

ച്ചുറ്റുന്നു, നിങ്ങൾ മോഹോത്മ്യോല്! (3)
ആവിഭുക്കളോം നിങ്ങെള വോഴ്ത്തോൻ

ൈകവരികി,വന്നുക്തികൾ:

െവ�വ്വ�റ വോയ്ച നിഷ്പോപർ നിങ്ങൾ

ഭവ്യോന്നെമങ്ങൾ�ക്ക�കണം! (4)
നിത്യം ശീഘ്രഗമോയ നിങ്ങൾതൻ

തൃ�ത്തരില്സ്സൂര്യ �കറു�മ്പോൾ

�ചരുന്നു, ദീപ്ത്യോ നിങ്ങൾതൻ ചുറ്റും

പോറുന്ന ചുടുരശ്മികൾ! (5)
�നതോക്കന്മോ�ര, നിങ്ങെള സ്വസ്ഥ-

�ചതസ്സോലത്രി �തറിനോൻ:

നിങ്ങെള സ്തുതിച്ചെപ്പോ�ഴ തീച്ചൂ

ടെങ്ങോഴിഞ്ഞ�ല്ലോ, ദസ്ര�ര! (6)
�കൾക്കുന്നുയ�ജഞ, നിങ്ങൾതന്നുഗ്ര-

ശീഘ്ര�ത്തെരോലി ദസ്ര�ര:

ഇങ്ങോകർഷിച്ചോന�ല്ലോ, കർമ്മത്തോല്

നിങ്ങെളയത്രി നോഥ�ര! (7)
രുദ്ര�ര, �തൻ തൂകുന്ന നിങ്ങളി-

െലത്തുന്നു, �തനിതൻ�പകോൻ:
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പക്വോന്നം െവയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ, വോന-

െമോെക്കപ്പിന്നിടും നിങ്ങൾക്കോയ് ! (8)
�നർത�ന്ന, സുഖകോരർ നിങ്ങെള-

�ന്നോതുന്നതശ്വി�ദവ�ര;

യോഗോഹ്വോതവ്യരോവുകോ, നിങ്ങ;-

�ളകുവിൻ, യ�ജ്ഞെസൌഖ്യവും! (9)
�തരു�പോ�ല നോം തീർക്കുമി�സ്തോത്ര-

ഗീരിനോലശ്വികൾ�ക്കറ്റം

�ചരുമോറോക, വോയ്പും െസൌഖ്യവും;

ഭൂരിനമസ്സു െചോല്ക, നോം! (10)
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സൂക്തം 73.

1. ഏെറസ്ഥലത്തില്=ബഹുപ്ര�ദശങ്ങളില്. ഉദ്രക്ഷർ=ഉല്കൃഷ്ടമോയ രക്ഷ-

�യോടു കൂടിയവർ.

2. പ�രോക്ഷകഥനം: ഭൂരിസംപ്രീതർ=ഭൂരികളില്, വളെര യജമോനരില്, സംപ്രീ-
തർ. നിഗൂഢ�ചഷ്ടർ=അ�ജ്ഞയ�ചഷ്ടിതർ.

3. ചന്തത്തിന്ന്=�മോടിയ്ക്ക്. ഭോസുരം=�ശോഭിയ്ക്കുന്നത്; വട്ടിെ� (ചക്രത്തിെ�) വി-

�ശഷണം. പകലല്ലുപോർകളില്–പകലുകളിലുംഅല്ലുകളിലും �ലോകങ്ങളിലും.

മറ്റത്–മ�റ്റോവട്ട്. ചുറ്റുന്നു=സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു.

4. വിഭുക്കൾ=വ്യോപ്തർ. ഉക്തികൾ=വോക്കുകൾ.

5. സൂര്യ=സൂര്യപുതി. ദീപ്ത്യോ=തിളക്ക�ത്തോ�ട.

6. സ്വസ്ഥ�ചതസ്സോല്–ചുടില്നിന്നു വിടുതി കിട്ടിയതിനോല് സുഖിതമോയ മന-

സ്സുെകോണ്ട്. �തറിനോൻ=അറിഞ്ഞു; സ്തുതിച്ചു എന്നു ഭോവം. അങ്ങ്–അത്രിയ്ക്ക്

എന്നർത്ഥം. ഇക്കഥ ഒന്നോംമണ്ഡലത്തില്ത്തെന്നയുണ്ട്.

7. നോഥർ=�നതോക്കൾ.
8. രുദ്രർ–രുദൃപുത്രർ. �തനീത്–ഞങ്ങളുെടഈ മധുരമോയ സ്തുതി. പക്വോന്നം–

പു�രോഡോശോദി. െവയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ–യജമോനർ.

9. നിങ്ങൾസുഖകോരരോെണന്നു (സുഖമുളവോക്കുന്നവരോെണന്നു) വിദ്വോന്മോർ പറ-

യുന്നതു �നരുതെന്ന. യോഗോഹ്വോതവ്യർ=യോഗത്തില് വിളിയ്ക്കുെപ്പടോവുന്നവർ.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 74.
ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’ �പോെല)

വിണ്ണില്നിന്നൂഴി പുക്കിഹ �സ്തോത്ര-

വിത്തരോമശ്വി�ദവ�ര,

�കൾക്കുകിത:-ത്രിപുത്രൻ �സവിപ്പു,

�നർക്കർത്ഥം െപയ്യും നിങ്ങെള. (1)
എങ്ങോ, നോസത്യയ�ദവന്മോരി?-�പ്പോ-

െളങ്ങു �കോൾക്കോയി, വിണ്ണിങ്കല്?

ഏെതോരുത്തങ്കല്�പ്പോകുന്നു, നിങ്ങൾ?

ആർ തുണ, വോഴ്ത്തോൻ നിങ്ങെള? (2)
�പോവെതങ്ങോ?-രില്�പ്പോകുന്നു, നിങ്ങൾ?

�തരു പൂട്ടുന്നെത�ങ്ങോ�ട്ടോ?

നിങ്ങൾ �മോദിയ്ക്കു,മോർതൻ �സ്തോത്രത്തോല്?

ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള�ത്തടുന്നു! (3)
െപൌര�ര, വട്ടം കൂട്ടും െപൌരന്നോയ്,

നീരുതിർക്കുമിെപ്പൌരെത്ത

�നരിട്ടിറക്കുമോറുണ്ടു, നിങ്ങ-
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ളോ,രണ്യസിംഹെത്ത�പ്പോ�ല! (4)
അച്ച്യവനെ� ജീർണ്ണമോം രൂപം

ചട്ട�പോലഴിച്ചീ നിങ്ങൾ

െയൌവനം വീണ്ടും നല്കയോലവൻ-

സ്ത്രീവരണീയനോയ�ല്ലോ! (5)
നിങ്ങൾക്കുണ്ടി,ങ്ങു വോഴ്ത്തു�വോൻ: ശ്രീയ്ക്കോയ്

നിങ്ങൾതൻ ചോരത്തോെകങ്ങൾ;

അന്നോർത്ഥർ നിങ്ങെളൻവിളി �കട്ടു

വന്നോലും, രക്ഷോയുക്തരോയ് ! (6)
ഭൂരിമർത്ത്യരിലോരിന്നന്നോർത്ഥ-

ന്മോരോം നിങ്ങെള�സ്സവിപ്പൂ?–

ഏെതോരു ധീമോൻ? ധീമദ്വോഹ്യ�ര,

ഏെതോരോളധ്വരങ്ങളോല്? (7)
�ലോകസ്തുത്യമോം നിങ്ങൾതൻ തൃ�ത്തർ

�തർകെളപ്പിന്നിെട്ടത്ത�ട്ട,

ഏെറ�പ്പെരയും �പോക്കി, ഞങ്ങളില്-

ക്കൂറു പൂണ്ടശ്വി�ദവ�ര! (8)
നല്കസൌഖ്യെത്ത,സ്സുപ്രജ്ഞരോ�യ്ത്തൻ

തൂകും നിങ്ങൾതന്നോവൃത്തി:

ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോരിക,ശ്വോരൂഡരോയ്

നിങ്ങൾ പരുന്തു�പോല�വ! (9)
എങ്ങിരുന്നോലു,മശ്വി�ദവ�ര,

നിങ്ങളീ വിളി �കൾക്കുവിൻ:

നിങ്ങളില് വഴി�പോലണയുന്നു,

നിങ്ങെള�ത്തടും �ഭോഗ്യങ്ങൾ! (10)
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സൂക്തം 74.

1. �സ്തോത്രവിത്തർ=�സ്തോത്രമോകുന്ന ധന�ത്തോടുകൂടിയവർ. ഇത്–�സ്തോത്രം.

അത്രിപുത്രൻ–പൌരെനന്നഞോൻ. �നർക്ക്=ശരിയ്ക്കു്, വഴി�പോെല. അർത്ഥം

െപയ്യും=ധനവർഷികളോയ.

2. എങ്ങു �കൾക്കോയി–എവിെടയുെണ്ടന്നു �കൾക്കെപ്പട്ടു? ഉത്തരോർദ്ധം പ്ര-

ത്യ�ക്ഷോക്തിതെന്ന: ഏെതോരുത്തങ്കല്–ഏെതോരു യഷ്ടോവിെ� അടുക്കല്.

അവിെട നിങ്ങെള വോഴ്ത്തോൻആർസഹോയിയ്ക്കും?

3. പൂർ�വോക്തംആവർത്തിയ്ക്കുന്നു: ആരില്–ആരുെടഅടുക്കല്.

4. െപൌരർ–മനുഷ്യസംബന്ധത്തോല് അശ്വികളും െപൌരർതെന്ന എന്നോശയം.

വട്ടം–യജ്ഞസംഭോരം. െപൌരൻ–ഋഷി. െപൌരം–�മഘം. ആരണ്യസിംഹ-

െത്ത�പ്പോെല–�വട്ടക്കോർ കോട്ടിെല സിംഹെത്തഇറക്കുന്നതു�പോെല.

5. ഇക്കഥ ഒന്നോംമണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. സ്ത്രീവരണീയൻ=സ്ത്രീയ്ക്കു വരിയ്ക്കത്തക്കവൻ.

6. വോഴ്ത്തു�വോൻ–െപൌരൻഇവിെടനിങ്ങെളസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ശ്രീയ്ക്കോയ്=സമ്പല്ലോഭത്തിന്ന്.

അന്നോർത്ഥർ=അന്നമോകുന്ന ധന�ത്തോടുകൂടിയവർ.

7. ഋഷി വിളംബം സഹിയ്ക്കോെത വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു: ധീമദ്വോഹ്യർ=

ധീമോന്മോരോല് വഹിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവർ. ഉത്തരോർദ്ധവോക്യങ്ങളിലും ക്രിയോപദം

�സവിപ്പൂ എന്നതുതെന്ന.

8. �തർകൾ–മറ്റു, �ദവന്മോരുെട രഥങ്ങൾ. ഏെറ�പ്പെരയും–ഞങ്ങളുെട ൈവരി-
കളോയ വളെരയോളുകെള�പ്പോലും.

9. ആവൃത്തി–പുനഃപുനരോഗമനം.

10. എങ്ങിരുന്നോലും–എവിെടയോയോലും. �ഭോഗ്യങ്ങൾ–ഹവിസ്സുകൾ.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 75.
ആ�ത്രയൻഅവസ്യു ഋഷി; പംക്തി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (പോന)

അശ്വിമോ�ര, തു�ലോം പ്രിയം വർഷക-

മർത്ഥയുക്തം ഭവദ്രഥം �സ്തോത്രത്തോല്

നിന്നലങ്കരിയ്ക്കുന്നു, വോഴ്ത്തുമൃഷി–

നിങ്ങെളൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (1)
പിന്നിട്ടു വരികോെറോഴുക്കും നിങ്ങൾ

െപോന്നു�തരില്സ്സനോതനോശ്വിക�ള;

�ഹ വരോർത്ഥ�ര, ദസ്ര�ര, സർവം ഞോൻ

െചയ്വ–െനൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (2)
രുദ്ര�ര, െകോണ്ടുവന്നോലുെമങ്ങൾക്കു

സദ്ധനങ്ങൾ െപോല്�ത്തരിലശ്വിക�ള,

അന്നസമ്പന്നരോം നിങ്ങളധ്വരം-

തന്നി–െലൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (3)
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നിങ്ങൾതൻ �തരില് െവ�ച്ചൻ, സ്തുതി�പ്പോെ�

മംഗ�ളോക്തികൾ; വൃഷ്ടോർത്ഥർ നിങ്ങൾക്കോയ്

അംഗവോനോർയ്യനോരോെഞ്ഞോരുക്കുന്നു-

ണ്ടന്ന–െമൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (4)
അശ്വിമോ�ര, ശ്രുതസ്തവന്മോർ നിങ്ങ-

ളശ്വിയോം �തരിലുദ്ബുദ്ധചിത്ത�ര,

നിഷ്കപടൻ ച്യവനനില്െച്ചന്ന�ല്ലോ,

െവക്ക–െമൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (5)
അശ്വിമോ�ര, മനംെകോണ്ടു പൂട്ടോവു-

മദ്ഭുതോശ്വങ്ങൾ നോഥരോം നിങ്ങെള

വിദ്രുതമണയ്ക്ക�ട്ട, നുകരുവോൻ

സ്വെത്തോെട–ൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (6)
അശ്വിമോ�ര, വരുവിന,ഹിംസ്യ�ര:

ഇച്ഛൈകവിടോയ്കോ,ര്യനോസത്യ�ര;

എത്ര ദൂരത്തുനിന്നുമീ യജ്ഞത്തി-

െലത്തുെക–ൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (7)
അശ്വിമോ�ര, ശുഭത്തിന്നധീശ�ര,

ഹിംസ്യരല്ലോത്തനിങ്ങളീ യജ്ഞത്തില്

പോടിവോഴ്ത്തുമവസ്യുവിങ്കലണ-

ഞ്ഞീടുെക–ൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (8)
എത്തിനോളുഷസ്സോ;–ഹിതനോയ്കോ�ല

കത്തിടുമഗ്നി ദത്തദ്രവിണ�ര;

നിത്യമോം രഥം പൂട്ടുവിൻ, ദസ്ര�ര-

നിങ്ങെളൻവിളി �കൾപ്പിൻ, മധുജ്ഞ�ര! (9)
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സൂക്തം 75.

1. അർത്ഥയുക്തം=ധനോന്വിതം. ഋഷി–അവസ്യുനോമോവോയ ഞോൻ. മധു-

ജ്ഞ�ര–മധുവിദ്യയറിയുന്നവ�ര; അശ്വികൾ മധുവിദ്യ പഠിച്ചതുപ്രഥമമണ്ഡല-

ത്തില് പ്രതിപോദിയ്ക്കുെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

2. പിന്നിട്ട്–എല്ലോ യജമോനന്മോെരയും കടന്ന്; മെറ്റങ്ങും �പോകോെത. ആെറോഴു-
ക്കും–വൃഷ്ടി�പ്രരണത്തോല് നദികെള പ്രവഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന. സനോതനോശ്വികൾ–

സനോതോയരോയഅശ്വികൾ. വരോർത്ഥർ–�ശ്രഷ്ഠമോയ ധന�ത്തോടുകൂടിയവർ.

സർവം–നിങ്ങളില്അനുഷ്ഠി�യ്ക്കണ്ടെതോെക്ക.

3. സദ്ധനങ്ങൾ–നല്ല ധനങ്ങൾ.
4. സ്തുതി�പ്പോെ�–എെ�. മംഗ�ളോക്തികൾ–സ്തുതികൾ. വൃഷ്ടോർത്ഥർ–ധനം

വർഷിയ്ക്കുന്നവരോയ. അംഗവോൻ–സുരൂപൻ. ആര്യൻ–യജമോനൻ. അന്നം–

ഹവിസ്സ്.

5. ശ്രുതസ്തവന്മോർ=�സ്തോത്രം �കട്ടവർ. അശ്വി=അശ്വയുക്തം.

6. വിദ്രുതം=െവക്കം, നുകരുവോൻ–�സോമം. സ്വെത്തോട്–ധന�ത്തോടുകൂടി

അണയ്ക്കെട്ടഞങ്ങൾക്കുതരോൻ ധനം െകോണ്ടുവരണെമന്നർത്ഥം.

7. അഹിംസ്യയർ=ഹിംസിയ്ക്കോനശക്യർ. ഇച്ഛ–�സോമപോ�നച്ഛ. ആര്യനോസത്യ-
�ര–ആര്യരോയ (സ്വോമിമോരോയ) നോസത്യ�ര.

9. ആഹിതനോയ്–�വദി�മല്െവയ്ക്കെപ്പട്ടു. ദത്തദ്രവിണർ=ധനംനല്കുന്നവർ. നി-

ത്യം=അനശ്വരം.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 76.
ആ�ത്രയൻ ഭൌമൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (കോകളി)

കത്തിത്തുടങ്ങി,യുഷസ്സിൻമുഖമഗ്നി;

ബുദ്ധിമോന്മോർ മുതിർക്കുന്നു, �ദവസ്തവം;

തൃ�ത്തരിലി�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളുവിനി,െപ്പോ-

ഴൃദ്ധോംഗമോം പ്രവർഗ്ഗ്യത്തിനശ്വിക�ള! (1)
�ന�ര തുടർന്നതു പോഴോക്കുകില്ലി,ങ്ങു

ചോരത്തു വന്നുവോഴ്ത്തെപ്പടു,മശ്വികൾ-

പ്രോതസ്സ്വരക്ഷയോ പഞ്ഞം െകടുത്തുപോ-

യോതരോയ്നല്കെട്ട, ഹവ്യദന്നുസുഖം! (2)
ൈപക്കറ�നരത്തു,ഷസ്സിലുച്ചയ്ക്കു�മ,

ഭോസ്കര�ന്നറ്റം വളർച്ചെയത്തുെമ്പോഴും–

രോവും പകലും വരുവിൻ, സുരക്ഷയോ:

െചയ്വതില്ലി,െപ്പോഴും പോനമശ്വിക�ള! (3)
നിങ്ങൾക്കിത�ല്ലോ, പുരോതനം പോർപ്പിട:-

മിങ്ങോലയ,മിങ്ങു ശോലയശ്വിക�ള;

വിണ്ണില്നിന്ന,ഭൂത്തില്നിന്നു, വൻകോറില്നി-
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ന്ന,ന്നവും െകല്പു,മോെയത്തുവിെന,ങ്ങളില്! (4)
സിദ്ധമോകോവു, ഞങ്ങൾക്കുനോസത്യർതൻ

പുത്തനോം രക്ഷയും െസൌഖ്യദോയോനവും:

നിത്യ�ര, െകോണ്ടുവന്നീടുവിെന,ങ്ങൾക്കു

സദ്വീരവിത്തവും സർവെസൌഭോഗ്യവും! (5)
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സൂക്തം 76.

1. ഉഷസ്സിൻമുഖം–ഉഷസ്സില് ഉണരുന്നവനോയ എന്നർത്ഥം. ഋദ്ധോംഗമോം–

അംഗങ്ങൾ തികഞ്ഞ. പ്രവർഗ്ഗ്യം–ഒരു യജ്ഞകർമ്മം.

2. �ന�ര തൂടർന്നതു–കർമ്മം. സ്വരക്ഷയോ=തങ്ങളുെട രക്ഷെകോണ്ട്, ഉപോയോ-
തരോയ്–വെന്നത്തി. ഹവ്യദൻ–യജമോനൻ.

3. ൈപക്കറ�നരം–ൈപക്കെള കറക്കുന്ന സമയം, പുലർകോലം. ഉഷസ്സ്

=പ്രഭോതം. ഭോസ്കര�ന്നറ്റം=വളർച്ചെയത്തുെമ്പോഴും–അപരോഹ്നത്തിലും.

ഇെപ്പോഴും പോനംെചയ്വതില്ല–മറ്റു �ദവന്മോർ, നിങ്ങൾ വരോഞ്ഞതിനോല്,

ഇ�പ്പോഴും �സോമം കുടിപ്പോൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

4. ചൂണ്ടിക്കോട്ടുകയോണ്: ഇത്–ഉത്തര�വദി. അഭ്രം–അന്തരിക്ഷം. എവിെടനി-

െന്നങ്കിലും, ഞങ്ങൾക്കു തരോൻ അന്നവും െകല്പും കയ്യിെലടുത്തു, ഞങ്ങളുെട

അടുക്കല് വെന്നത്തുവിൻ.

5. പൂർവോർദ്ധം പ�രോക്ഷകഥനം: സിദ്ധമോകോവു–ലഭിയ്ക്കുമോറോകെട്ട. സൌഖ്യദോ-
യോനം–സുഖപ്രദമോയ ആഗമനം. സദ്വീരവിത്തം=നല്ല വീരന്മോ�രോടു കൂടിയ

ധനം.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 77.
ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

അർച്ചിയ്ക്ക, കോലത്തണ�വോെര:–യോ മുഖ്യർ

പിച്ചദ്ദുരയന്നുമു�മ്പ നുകരണം.

കോലത്തുയജ്ഞത്തില് വെന്നത്തു,മശ്വികൾ:

ചോ�ല പുകഴ്ത്തിവരുന്നു, പൂർവർഷികൾ! (1)
അർച്ചിയ്ക്കുവിൻ, പ്രഭോതത്തിലയയ്ക്കുവി,–

നശ്വികൾക്ക:-ന്തിെയ്ക്കടുക്കില്ല, �ദവകൾ.

നമ്മില്നിന്നന്യൻ യജിെയ്ക്കോലോ, നെല്കോലോ:

മുന്മുൻ യജിപ്പവന�ത്ര, സുഭോവിതൻ. (2)
ഹൃദ്വോത�വഗമോ�മതിനോല്പ്പിന്നിടും,

ദുസ്തരെമോട്ടുക്കു നിങ്ങളശ്വിക�ള

അന്നവും െകോണ്ടുവരുന്നതുണ്ട,ബ്ഭവല്-

െപ്പോന്നണി�ത്തർ, മധുരോഭം, സ്രു�തോദകം! (3)
സ്ഫീതോന്നമോം കർമ്മമശ്വികോൾക്കധ്വ�ര

െചെയ്തൻ നല്കു�മോ ഹവ്യ,മമ്മോനുഷൻ

തന്മകെനത്തടിപ്പിയ്ക്കും, ക്രിയകളോ;-

ലുന്മഥിയ്ക്കും, വിടോതഗ്നിവിഹീനെര! (4)
സിദ്ധമോകോവു, ഞങ്ങൾക്കുനോസത്യർതൻ

പുത്തനോം രക്ഷയും െസൌഖ്യദോയോനവും:

നിത്യ�ര, െകോണ്ടുവന്നീടുവിെന,ങ്ങൾക്കു
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സദ്വീരവിത്തവും സർവസൌഭോഗ്യവും! (5)
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സൂക്തം 77.

1. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: കോലത്തണ�വോെര–പ്രഭോതത്തില് വരുന്നവരോയ അശ്വി-

കെള. പിച്ചദ്ദുരയൻ–പിശുക്കനോയ ദുരയൻ; രോക്ഷസോദികോൾ കുടിച്ചുകളയു-

ന്നതിന്നുമു�മ്പ, മുഖ്യരോയഅശ്വികൾ �സോമം നുകരണം.

2. അയയ്ക്കുവിൻ–ഹവിസ്സുകൾ. �ദവകൾഅന്തിയ്ക്ക് (സോയംകോലത്ത്) എടുക്കില്ല,

ഹവിസ്സുസ്വീകരിയ്ക്കില്ല. മുന്മുൻയജിച്ചവന�ത്ര,സുഭോവിതൻ–മു�മ്പമു�മ്പയജി-

യ്ക്കുന്നവനോണ്, �ദവകളുെട പ്രസോദം �നടുക; അതിനോല് മെറ്റോരോൾ യജിയ്ക്കു-

കയും ഹവിസ്സു നല്കുകയും െചയ്യുന്നതിന്നുമുമ്പു നമുക്കുയജിയ്ക്കണം.

3. ഹൃദ്വോത�വഗം=മനസ്സിെ�യും വോയുവിെ�യും �വഗമുള്ളത്. ദുസ്തരം–

ദുർഗ്ഗമപ്ര�ദശം. മധുരോഭം=മ�നോജ്ഞവണ്ണം. സ്രൂ�തോദകം=ജലെമോഴുകുന്നത്.

4. സ്ഫീതോന്നം=വളെര അന്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയത്. വിടോ�ത (നിരന്തരം) അഗ്നിവി-
ഹീനെര (അഗ്നിെയ പൂജിയ്ക്കോത്തവെര) ഉന്മഥിയ്ക്കും–സംഹരിയ്ക്കും.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 78.
ആ�ത്രയൻസപ്തവധ്രി ഋഷി; ഉഷ്ണിക്കുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ;അശ്വികൾ �ദവത.

അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഇ�ങ്ങോട്ടു വരുവിൻ: നോസത്യ�ര, ഇച്ഛവിടരുത്; രണ്ടരയന്നങ്ങൾ-

�പോ�ല, �സോമനീരിനടുക്കല് പറെന്നത്തുവിൻ! (1)
അശ്വിക�ള, പുല്നിലത്തു രണ്ടു മോനുകളും രണ്ടു െഗൌരങ്ങളുെമന്ന�പോെലയും, രണ്ടര-

യന്നങ്ങൾ�പോെലയും നിങ്ങൾ �സോമനീരിന്നടുക്കല് പറെന്നത്തുവിൻ! (2)
അന്നധനരോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ അഭീഷ്ടത്തിന്നോയി യജ്ഞത്തിലണയുവിൻ–

രണ്ടരയന്നങ്ങൾ�പോ�ല, നിങ്ങൾ �സോമനീരിന്നടുക്കല് പറെന്നത്തുവിൻ! (3)
അശ്വിക�ള, ഉമിത്തിയ്യില്നിെന്നോഴിഞ്ഞഅത്രി, അ�പക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഒരുസ്ത്രീ�പോെല, നി-

ങ്ങെളസ്തുതിച്ചുവ�ല്ലോ. നിങ്ങൾപരുന്തിെ�പ്രഥമ�വഗ�ത്തോ�ട, അതിസുഖമോംവണ്ണും വന്നു-

�ചർന്നോലും! (4)
മര�മ, നീ, െപറോൻ തുടങ്ങുന്നവളുെട �യോനി�പോെല വിടർന്നോലും: അശ്വിക�ള, നി-

ങ്ങൾഎെ� വിളി �കൾക്കുവിൻ; സപ്തവധ്രിെയ വിടുവിയ്ക്കുവിൻ! (5)
അശ്വിക�ള, �പടിച്ച�പക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഋഷിയോയ സപ്തവധ്രിയ്ക്കു�വണ്ടി നിങ്ങൾ മോയയോല്

മരത്തിന്നടുക്കല് വരുവിൻ; തുറക്കുകയും െചയ്യുവിൻ! (6)
കോറ്റ് െകോക്കരണിെയ പോ�ട ഇളക്കുമ�ല്ലോ അപ്രകോരം, നിെ� ഗർഭം ചലിയ്ക്കു�ട്ട;

പത്തുമോസം െചന്നോല് പുറെത്തയ്ക്കു �പോര�ട്ട! (7)
കോറ്റ് കോടിെനയും കടലിെനയും ഇട്ടുലയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അപ്രകോരം പത്തുമോസം കഴിച്ചിട്ടു നീ

ജരോയു�വോടുകൂടി പുറെത്തയ്ക്കു �പോരിക! (8)
പത്തുമോസംഅമ്മയുെട വയറ്റില് കിടന്ന കുട്ടിയോയ ജീവിപരിക്കുപറ്റോെത ജീവ�നോ�ട

പുറത്തു �പോരെട്ട; അമ്മയും ജീവിയ്ക്കെട്ട! (9)
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സൂക്തം 78.

2. െഗൌരങ്ങൾ–ഒരുതരം മോനുകൾ.
4. സ്ത്രീ�പോെല–ഹർഷിച്ചുെകോെണ്ടന്നർത്ഥം. പ്രഥമ�വഗം=ഒന്നോമെത്ത ഗതി-

�വഗം.

5. സപ്തവധ്രിെയ രോത്രി�തോറും ഭോര്യോവിയുക്തനോക്കോൻ ൈവരികളോയ �ജ്യഷ്ഠ-

ന്മോർ പിടിച്ച് ഒരു െപട്ടിയില് കിടത്തി, പൂട്ടും; �നരം പുലർന്നോല് തുറന്നു പുറ-

ത്തു വിട്ടിട്ട്, ഉപദ്രവിയ്ക്കുകയും െചയ്യും! അങ്ങെനഅത്യന്തം വലഞ്ഞസപ്തവധ്രി

െപട്ടിയില് കിടെക്ക, അതി�നോട�പക്ഷിയ്ക്കുന്നു: മര�മ–�ഹ െപട്ടി.

6. മോയയോല്–ആരും കോണോെത. ഈ സ്തൂതിയോല് പ്രസോദിച്ച് അശ്വികൾ

സപ്തവധ്രിെയ െപട്ടിയില്നിന്നു പുറത്തോക്കി, മറഞ്ഞു.

7. പിന്നീടു സപ്തവധ്രി ഭോര്യയുെട ശീഘ്രപ്രസവത്തിന്നോയി അശ്വികെള സ്തൂതിച്ച-

തോണ്, ഇതുമുതല് മൂന്നൃക്കുകൾ. നിെ�–ഭോര്യയുെട.

8. ഗർഭ�ത്തോടു പറയുന്നു: ജരോയു=മറുപിള്ള.

9. അമ്മയും ജീവിയ്ക്കെട്ട–അതിന്ന്, അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഅനുഗ്രഹിപ്പിൻ!

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 79.
ആ�ത്രയൻസത്യശ്രവസ്സ് ഋഷി; പംക്തി ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സ്�ദവത. (�കക)

ഞങ്ങെളയുണർത്തുക, മുമ്പുണർത്തിയ�പോ�ല,

തുംഗസമ്പത്തിന്നിന്നും, ദീപ്തയോമുഷ�സ്സ, നീ;

വയ്യപുത്രനോം സത്യശ്രവെസ്സന്നവങ്കല് നീ

െചയ്യുക, കനിവശ്വസ്തനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (1)
നീ ശുചദ്രഥപുത്രനോകിയ സുനീഥങ്കല്

വീശിനോള�ല്ലോ, നല്ല െവളിച്ചം വിണ്ണിൻകു�ഞ്ഞ;

െകല്പം കൂടിയ സത്യശ്രവസ്സോം വോയ്യങ്കലു-

മപ്പടി െചയ്തി,ന്നശ്വസൂനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (2)
അങ്ങെന ധനം െകോണ്ടുവരു�വോളോം നീയിന്നു-

െമങ്ങളില് വിണ്ണിൻക�ഞ്ഞ, വീശുക, െവളിച്ചെത്ത,

െകല്പം, കൂടിയ സത്യശ്രവസ്സോം വോയ്യൻതങ്കല്

മുല്പോെടന്ന�പോലശ്വസൂനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (3)
ഭോരവോഹികെളവർ പോടി വോഴ്ത്തു�മോ നിെന്ന,-

ച്ചോരുശ്രീകളോ,മവർ വിത്തത്തോല് വിഭോവരി;

ദോനശീലരോയ്ത്തീരും, മ�ഘോനി, നന്നോയ്െച്ചയും.

ദോനങ്ങളവരശ്വസൂനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (4)
നിന്നുെട ചിലകൂട്ടക്കോരിതോ, ഭവതിെയ-

െപ്പോന്നിനു�വണ്ടിയനുകൂലയോക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ;

ഭംഗമില്ലോത്ത ധനമിച്ഛയോ നല്കുമിവ-

െരങ്ങൾക്കുതോങ്ങണ,ശ്വസൂനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (5)
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ഭംഗമില്ലോത്ത ധന�മതുസമ്പന്നന്മോ�രോ

ഞങ്ങൾക്കു മ�ഘോനിയോമുഷ�സ്സ, നല്കി�പ്പോന്നൂ;

വീരയുക്തമോം കീർത്തി െകോണ്ടുവന്നരുളുക,-

സ്സൂരികൾക്കുനിയശ്വസൂനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (6)
ഏതുദോരന്മോെരങ്ങൾക്കശ്വ�ഗോസ�മതമോം

ഭൂതിെയ മ�ഘോനിയോമുഷ�സ്സ, നല്കി�പ്പോന്നൂ;

നിന്തിരുവടിയവർെക്കത്തിയ്ക്കു, മിന്നും സ്വത്തും

മുന്തുമന്നവുമശ്വസൂനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (7)
പക�ലോൻകതിർ പരക്കുന്ന�തോെടോപ്പം, വിണ്ണിൻ-

മക�ള, െതളി�തജസ്സുജ്ജ്വലിപ്പ�തോെടോപ്പം

നീ െകോണ്ടുവ�രണ�മ, ഞങ്ങൾക്കു �ഭോജ്യെത്തയും

�ഗോഗണെത്തയുമശ്വസൂനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (8)
ഏകുക, െവളിച്ചെത്തത്തിരുവിണ്മക�ള, നീ:

ൈവകിച്ചിെടോ�ല്ല, കർമ്മോനുഷ്ഠോനങ്ങെളെത്തല്ലും,

�സ്തോനനോം രിപുെവ�പ്പോെലരിയിെയ്ക്കോലോ, നിെന്ന-

ബ്ഭോനുമോൻൈവലോലശ്വസൂനൃ�ത ശു�ഭോദ�യ! (9)
ഇത്രമോത്ര�മോ പുനരിതിലുമധിക�മോ

ശക്തയോ�ണ,കോൻ വിഭോവരിയോമുഷ�സ്സ, നീ:

അരിശെപ്പടില്ല�ല്ലോ, െവളിച്ചം �സ്തോതോക്കന്മോ-

ർക്കരുൾ�വോളോം നീയശ്വസൂനൃ�ത, ശു�ഭോദ�യ! (10)
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സൂക്തം 79.

1. വയ്യൻ–സത്യശ്രവസ്സിെ� അച്ഛൻ. കനിവ്െചയ്യുക–കനിഞ്ഞോലും. അശ്വ-

സൂനൃത–ഉഷസ്സിെ� ഒരു പര്യോയം.

2. വോയ്യൻ=വയ്യപുത്രൻ.
4. ഭോരവോഹികൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. ചോരുശ്രീകളോം=നല്ലശ്രീയുള്ളവരോയിത്തീരും.

വിഭോവരി, മ�ഘോനി എന്നിവയും ഉഷഃപര്യോയങ്ങൾതെന്ന.

5. െപോന്നിനു�വണ്ടി–ധനലബ്ധിയ്ക്കോയി.
6. വീരയുക്തം–പുത്രോദിക�ളോടുകൂടിയതു്. സൂരികൾ–�സ്തോതോക്കൾ.

7. എടുത്തുപറയുന്നു: ഭൂതി=സമ്പത്ത്. മിന്നും സ്വത്തും–സ്വർണ്ണരത്നോദയും.

8. െതളി�തജസ്സ്–അഗ്നിയുെട.
9. �സ്തനനോം രിപുെവ�പ്പോെല–�മോഷ്ടിച്ചശത്രുവിെന രോജപുരുഷന്മോർ ദണ്ഡിപ്പി-

യ്ക്കുന്നതു�പോെല. ൈവകിയോല്, നിനക്കു ചുടുെവയില് െകോ�ള്ളണ്ടിവരും.

10. അരുൾ�വോൾ–നല്കുന്നവൾ.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 80.
സത്യശ്രവസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സ്�ദവത. (കോകളി)

ധോരിതയജ്ഞയോയ്, മിന്നുന്ന �ത�രറി,

യോരുണ്യമോർന്നും, െവളിച്ചം പരത്തിയും

സൂരനില്െച്ചല്ലമു�ഷോമഹോ�ദവിെയ-

ഗ്ഗീരിനോ�ല സ്തുതിയ്ക്കുന്നു, �മധോധികൾ. (1)
മോർഗ്ഗങ്ങൾ ഗമ്യങ്ങളോക്കി മുൻ�പോരുന്നു,

പോർക്കുണർ�വകും സുരൂപയുഷസ്സിവൾ;

ഇജ്ജഗദ്വ്യോപ്ത മഹതി മഹോരഥ-

യുജ്ജ്വലിപ്പിപ്പൂ, പകലിൻശിരസ്സിെന! (2)
സ്വത്തുറപ്പിയ്ക്കുന്നു, െചങ്കോളെയപ്പൂട്ടി-

നിർത്തുമീ വിശ്വവ�രണ്യയോം �ദവിയോൾ;

�ന�ര നടക്കുവോൻ മോർഗ്ഗങ്ങൾ കോട്ടുന്നു;

ഭൂരിസ്തുതയോയ്ലസിപ്പൂ, തഴെപ്പോ�ട. (3)
�മല്വശത്തും നടുവിങ്കലും െപ്രൌഢയോയ്-

ത്തൂെവണ്വപുസ്സുകോട്ടുന്നു, കിഴക്കിവൾ;

�നർക്കറി�ഞ്ഞോൾ�പോലനുവ്രജിപ്പൂ, രവി-

മോർഗ്ഗെത്ത; മങ്ങിപ്പതില്ലോ, ദിശകെള. (4)
മുങ്ങിയുയർന്നവൾ�പോ�ല, സ്ഫുടോംഗിയോ-

മംഗോന�പോെലയും കോണോയ്, നമുക്കിതോ!

ശത്രുവോമന്ധകോരെത്തത്തുരത്തി വ-

െന്നത്തീ, വിളങ്ങുമുഷസ്സോയ വിണ്മകൾ! (5)
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വിണ്മകളോമിവൾ �നരിട്ടുനിെന്നോ,രു

നന്മങ്ക�പോലുടല് കോട്ടുന്നു, �ലോകെര;

രമ്യവസ്തുക്കെളദ്ദോതോവി�നകുന്നു;

മുന്മട്ടു �പർെത്തോളി വീശുന്നു, തയ്യലോൾ! (6)
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സൂക്തം 80.

1. ധോരിതയജ്ഞ–യജ്ഞെത്ത വഹിച്ചവൾ. ആരുണ്യം=തുടുപ്പ്. ഗീരിനോ�ല–

�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ട്.

2. മുൻ–സൂര്യന്നുമു�മ്പ. പോർക്ക്–�ലോകത്തിന്ന്. ശിരസ്സ്–പ്രോരംഭെമന്നർത്ഥം.

3. െചംകോളെയപ്പൂട്ടിനിർത്തും–�തരിന്നുചുകന്നകോളകെളപൂട്ടുന്ന; തുടുരശ്മികെള

കോളകളോക്കിക്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുയോണ്. തഴെപ്പോ�ട–അക്ഷീണയോയി.

4. �മല്വശത്തും നടുവിങ്കലും െപ്രൌഡയോയ്– �ദ്യോവിലും അന്തരിക്ഷലും വളർ-

ന്ന്. �നർക്കറി�ഞ്ഞോൾ�പോെല–സൂര്യോനുഗമനം സ്വകർത്തവ്യമോെണന്ന്

അറിഞ്ഞിെട്ടന്ന�പോെല. ദിശകൾ=ദിക്കുകൾ.

5. മുങ്ങിയുയർന്നവൾ–െവള്ളത്തില് മുങ്ങി, െപോന്തിയവൾ; കുളിച്ചു�കറിയവൾ.

ഈ ഉപമ സ്വച്ഛതെയ വ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കുന്നു. സ്ഫുടോംഗി–പണ്ടങ്ങളണിഞ്ഞ്, അവ-

യവങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നവൾ. അംഗന=സുന്ദരി.

6. പൂർ�വോക്തംഎടത്തുപറയുന്നു: രമ്യവസ്തുക്കൾ–ധനങ്ങൾഭോതോവ്–ഹവിഷ്പ്രദൻ,

യജമോനൻ. തയ്യലോൾ=യുവതി.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 81.
ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; സവിതോവ്�ദവത.

�മധോവികൾ മനസ്സുെചലുത്തുന്നതും, കർമ്മം തുടങ്ങുന്നതും, �മധോവിയോയി വിദ്വോനോയ

യോെതോരു മഹോെ� അനുജ്ഞയോ�ലോ; �ഹോത്രങ്ങെള യോെതോരനുഷ്ഠോനജ്ഞൻ തനി�യ

നടത്തുന്നു�വോ; വലിയ ഒന്നോണ്, ആസവിതൃ�ദവെനസ്തുതിയ്ക്കല്! (1)
കവിയോയ സവിതോവ് എല്ലോ രൂപങ്ങെളയും എടുത്തണിയുന്നു; നല്ലതു െചയ്യോൻ ഇരു-

കോലിയ്ക്കും നോല്ക്കോലിയ്ക്കും അനുജ്ഞയരുളുന്നുഃ സ്വർഗ്ഗെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ആ വ�രണ്യൻ

ഉഷസ്സുദിപ്പിന്നു പിറ�ക ഉദ്ഭോസിയ്ക്കുന്നു. (2)
മറ്റു �ദവകളും യോെതോരു �ദവെ� ഉദയത്തോലോ�ണോ, മഹിമയും ബലവും �നടുന്നത്;

യോെതോരു �ദവൻപൃഥിവ്യോദി�ലോകങ്ങെള മഹത്ത്വത്തോല്അളന്നു�വോ;ആസവിതോവ് െവ-

ണ്മ�യോ�ട വിലസുന്നു! (3)
�ദവ, സവിതോ�വ, നിർന്തിരുവടി മൂന്നു വിണ്ണുലകിലും െചല്ലുന്നു; സൂര്യെ� രശ്മിക�ളോടു

�ചരുന്നു രോത്രിയുെട ഇരുവശത്തും ചുറ്റിനടക്കുന്നു; ധർമ്മങ്ങളോല് മിത്രനോയിച്ചമയുന്നു! (4)
�ദവ,സവിതോ�വ,അവിടുെന്നോരോളോണ്, അനുജ്ഞയരുളോൻശക്തൻ;അവിടുന്നുഗമ-

നങ്ങളോല്പൂഷോവോയിത്തീരുന്നു;അവിടുന്ന്ഈഉലകിെന്നോെക്കെപരുമോളോകുന്നു! ആനി-

ന്തിരുവടിയ്ക്കു ശ്യോവോശ്വൻ �സ്തോത്രം ചമയ്ക്കുന്നു. (5)
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സൂക്തം 81.

1. �ഹോത്രങ്ങൾ–സപ്ത�ഹോതൃക്രിയകൾ.
4. ഉദയത്തിനുമുമ്പുള്ളവൻ സവിതോവ്; ഉദിച്ചസ്തമിയ്ക്കുന്നവൻ സൂര്യൻ. മിത്രൻ–

മിത്രെനന്ന �ദവൻ; അെല്ലങ്കില്സഖോവ്.

5. പൂഷോവ്–�പോഷകൻ, പൂഷോെവന്ന �ദവൻ.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 82.
ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; സവിതോവ്�ദവത.

ഭഗനോയ സവിതൃ�ദവെ� ആ �ഭോഗ്യം ഞങ്ങൾ വരിയ്ക്കുന്നു: �ശ്രഷ്ഠവും സർവസോധക-

വും ൈവരിഘ്നവുമോയഅതുഞങ്ങൾക്കുൈകവരുമോറോകണം! (1)
ഈസവിതോവിെനസ്വയം പുക�ളറിയതുംപ്രിയവുമോയഐശ്വര്യെത്തആരും ഖണ്ഡി-

യ്ക്കുന്നില്ല! (2)
ആഭഗനോയസവിതോവു ദോതോവിന്നു രത്നങ്ങൾകല്പിച്ചയയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അവിടു�ത്തോടു പൂജ-

നീയമോയ ധനംഞങ്ങൾയോചിയ്ക്കുന്നു. (3)
�ദവ, സവിതോ�വ, നിന്തിരുവടി ഇന്നുഞങ്ങൾക്കുസന്തതിസ�മതമോയ െസൌഭോഗ്യം

അയയ്ക്കുക: പഞ്ഞപ്പോടിെനആട്ടിപ്പോയ്ക്കുക! (4)
�ദവ, സവിതോ�വ, നിന്തിരുവടി പോപങ്ങെളെയല്ലോം ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുക നല്ലെത�ന്തോ,

അതുഞങ്ങൾക്കയയ്ക്കുക! (5)
സവിതൃ�ദവെനോ അനുജ്ഞയോല് നോം ഭൂമിയ്ക്കു് അപരോധികളല്ലോതോകണം; �വണ്ട-

െതോെക്ക നമുക്കുൈകവരണം! (6)
സർവ�ദവനോയി സല്പതിയോയി സത്യോനുജ്ഞനോയിരിയ്ക്കുന്ന സവിതോവിെന

ഞങ്ങൾഇന്നുസൂക്തങ്ങൾെക്കോണ്ടു �സവിയ്ക്കുന്നു: (7)
ഈ രോപകലുകൾ രണ്ടിെ�യും മുമ്പില് വീഴ്ചവരോെത എഴുന്നള്ളുന്ന സുകർമ്മോവോണ-

�ല്ലോ, സവിതൃ�ദവൻ! (8)
യശസ്സുെകോണ്ട്ഈജംഗമങ്ങെളെയല്ലോം �കൾപ്പിയ്ക്കുകയും �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്ന-

വനോണ�ല്ലോ, സവിതോവ് ! (9)
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സൂക്തം 82.

1. ഭഗൻ–ഭജനീയൻ, ഭഗെനന്ന �ദവൻ. �ഭോഗ്യം–ധനം.

3. ദോതോവ്–യജമോനൻ.
7. സർവ�ദവൻ–എല്ലോ�ദ്ദവന്മോരും വശെപ്പട്ടവൻ.
9. �കൾപ്പിയ്ക്കുകയും–ജഗത്തു മുഴുവനും സവിതൃസ്തുതി �കൾക്കുന്നുഎന്നുസോരം.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 83.
െഭൌമൻ: ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പർജ്ജന്യൻ �ദവത.

യോെതോരു ക്ഷിപ്രപ്രദോനനോയ വൃഷഭൻ മുക്രയിട്ടുെകോണ്ട് ഓഷധികെള ജലമോകുന്ന

ഗർഭം ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ ബലവോനോയ പർജ്ജന്യ�നോടു തോങ്കൾ �നരിട്ടു പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുക;

ഈവോക്കുകൾെകോണ്ടുസ്തുതിയ്ക്കുകഹവിസ്സുെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കുക. (1)
പർജ്ജന്യൻ വൃക്ഷങ്ങെള ഒടിയ്ക്കുന്നു; രക്ഷസ്സുകെള മുടിയ്ക്കുന്നു. ഉലെകല്ലോംഈ െപരും-

െകോലയെന �പടിയ്ക്കുന്നു–നിരപരോധൻ�പോലും പോയുന്നു. ഈ വർഷകർമ്മോവ്ഇടിമുഴക്കി

പോപികെള മുടിയ്ക്കുന്നു! (2)
ചമ്മട്ടിെകോണ്ട്അശ്വങ്ങെള െതളിക്കുന്ന ഒരു �തരോളി�പോെല, പർജ്ജന്യൻ വർഷ-

കരോയ ദൂതെര െവളിയ്ക്കു വരുത്തുന്നു: അ�ദ്ദഹം അന്തരിക്ഷത്തില് മഴ�യർെപ്പടുത്തിയോല്,

അകലത്തുനിന്നുസിംഹഗർജ്ജിതങ്ങൾ െപോങ്ങുകയോയി! (3)
പർജ്ജന്യൻപൃഥിവിെയ ജലംെകോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കു�മ്പോൾ, കോറ്റ്ഊക്കില്വീശും; മിന്നലു-

കൾ പോറും; ഓഷധികൾ ഉയരും; അന്തരിക്ഷം �ചോരും; ഭൂമി ഭുവനത്തിെനല്ലോം ഹിതയോയി-

ത്തീരും! (4)
ആരുെട കർമ്മത്തില്പൃഥിവി കനിയുന്നു�വോ,ആരുെട കർമ്മത്തില് �ഗോക്കൾപുഷ്ടി-

െപ്പടുന്നു�വോ, ആരുെട കർമ്മത്തില് ഓഷധികൾ നോനോരൂപങ്ങളോയിത്തീരുന്നു�വോ; പർ-

ജ്ജന്യ, ആ ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു മഹത്തോയസുഖം തന്നോലും! (5)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുവോനത്തുനിന്നു മഴ തരുവിൻ–വർഷകമോയ �മഘ-

ത്തിെ� െവള്ളം തൂകുവിൻ! ബലവോനോയ, ഞങ്ങക്ക് ഒരച്ഛനോയ ഭവോൻഈകോർമുകിെലോ-

�നോെടോന്നിച്ചു, തണ്ണീർവീഴ്ത്തിെക്കോണ്ട്ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും! (6)
ഭവോൻ �നരിട്ട്ഇരയ്ക്കുക–ഇടിമുഴക്കുക; ഗർഭം ധരിപ്പിയ്ക്കുക; തണ്ണീർ�ത്തരില് ചുറ്റി നട-

ക്കുക; �തോല്ത്തുരുത്തി െകട്ടി, കമിഴ്ത്തി, നന്നോയി വലിയ്ക്കുക–കുന്നും കുഴിയും സമനിരപ്പിലോ-

യിത്തീരെട്ട! (7)
ഭവോൻ വലിയ കുട്ടകം െപോക്കുക; തൂകുക; നദികൾ തുന്നി�ച്ചർക്കെപ്പട്ടു കിഴ�ക്കോെട്ടോ-

ഴുകെട്ട. വോനൂഴികെള െവള്ളംെകോണ്ടുകുതിർക്കുക: �ഗോക്കൾനല്ലപോനീയം ചുരത്തെട്ട! (8)
പർജ്ജന്യ, ഭവോൻ അട്ടഹസിച്ച് ഇടിെവട്ടിെക്കോണ്ടു ദു�ശ്ചഷ്ടിതെര പിളർത്തുന്നെത-

െപ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ ഭൂമിയിെലഈചരോചരങ്ങെളല്ലോംആഹ്ലോദിക്കുന്നു! (9)
അങ്ങ്മഴ െപയ്തു; െപരുമോരി നിർത്തുക. അങ്ങ്നിർജ്ജലപ്ര�ദശങ്ങെളപിന്നിടോവുന്ന-

വയോക്കി; ആഹോരത്തിന്നുസസ്യങ്ങെള ഉല്പോദിപ്പിച്ചു; പ്രജകളോല്സ്തുതനുമോയി! (10)
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സൂക്തം 83.

1. �സ്തോതോവി�നോട്: വൃഷഭൻ–കോള, വർഷകൻ. മുക്രയിടുക–ഇടിമുഴക്കുക.

ഓഷധികൾക്കു �ഗോത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. വോക്കുകൾ–സ്തുതികൾ.

2. െപരുംെകോലയൻ–മഹോവധൻ.
3. വർഷകരോയ ദൂതെര–�മഘങ്ങെള. സിംഹഗർജ്ജിതങ്ങൾ–ഇടിെയോച്ചകൾ.

4. ഉയരും–തഴച്ചുെപോന്തും. �ചോരും–െവള്ളെത്തവീഴ്ത്തും.

6. മൂന്നോംവോക്യം പർജ്ജന്യ�നോട്:

7. �നരിട്ട്–ഭൂമ്യഭിമുഖനോയി. ധരിപ്പിയ്ക്കുക–ഓഷധികെള. �തോല്ത്തുരുത്തി–

�മഘം.

8. കുട്ടകം–�മഘം. തൂകുക–െവള്ളം.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 84.
െഭൌമൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; പൃഥിവി �ദവത. (പോന)

�നരുത�ന്ന, പിളരുന്നു, വോനിങ്കല്-

ക്കോറിനെത്തപ്രകൃ�ഷ്ട, പൃഥിവി, നീ:

�മോദ�മറ്റം വരുത്തുന്നതുണ്ട�ല്ലോ,

�മദിനിയ്ക്കു മഹത്ത്വോല് മഹതി, നീ! (1)
സൂരികൾ നിെന്നയുച്ചത്തില് വോഴ്ത്തുന്നു,

െഗൌരവർ�ണ്ണ, വിചിത്രസഞ്ചോരിണി:

കോറിെന,ച്ചിയയ്ക്കുന്നഹയെത്ത�പ്പോ-

�ലെറ നന്നോെയ്ത്തളിയ്ക്കു�വോള�ല്ലോ, നീ! (2)
മന്നി�നോെടോത്തുറപ്പില് നിറുത്തുന്നു,

തന്നുെട ബലത്തോല് നീ തരുക്കെള;

നിന്നുെട മുകില്ക്കൂട്ടം െചോരിയുന്നു,

മിന്നിടും വോനില്നിന്നു ജലങ്ങെള! (3)
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സൂക്തം 84.

1. �ദവതയോയ ഭൂമി�യോടോണ്, പറയുന്നത്. കോറിനം=�മഘഗണം. �മദിനി–
പ്രത്യക്ഷഭൂമി. മഹത്ത്വോല്=മഹിമെകോണ്ട്.

2. െഗൌരവർണ്ണ=െവളുത്തവൾ. വിചിത്രസഞ്ചോരിണി=നോനോപ്രകോ�രണ

സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവൾ. ഹയെത്ത�പ്പോെല–കുതിരെയ െതളിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 85.
അത്രി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വരുണൻ �ദവത.

പുകൾെപ്പട്ടു െപരുമോളോയവരുണെനക്കുറിച്ചുനീ മഹത്തുംഗഭീരവുംപ്രിയവുമോയ �സ്തോ-

ത്രം ഉച്ചരിയ്ക്കുക: അ�ദ്ദഹമോണ�ല്ലോ, പശുവിെന െകോല്ലുന്നവൻ �തോെലന്ന�പോെല, സൂര്യന്നു

വിരിപ്പോൻഅന്തരിക്ഷം പരത്തിയത് ! (1)
വരുണൻവൃക്ഷോഗ്രങ്ങളില്അന്തരിക്ഷവും കുതിരകളില്ബലവുംൈപക്കളില്പോലും,

ഹൃദയങ്ങളില് കർമ്മവും, െവള്ളത്തില് തിയ്യും പരത്തി; സൂര്യെന ആകോശത്തും �സോമെന

മലയിലും നിർത്തി! (2)
വരുണൻവോനൂഴികൾക്കുംഅന്തരിക്ഷത്തിന്നും�വണ്ടി, �മഘത്തിെ�വോയകനിയിച്ചു;

അതിനോല്സർവ്വഭുവനെപ്പരുമോൾ, നനയ്ക്കുന്നവൻയവെത്തഎന്ന�പോെല, മന്നിെനകുതിർ-

ക്കുന്നു! (3)
ഭൂവിെനയുംഅന്തരിക്ഷെത്തയും �ദ്യോവിെനയുംകുതിർക്കുന്നവരുണൻജലെത്തഇച്ഛി-

യ്ക്കു�മ്പോെഴയ്ക്കും മലകൾ മുകിലുടുക്കും; ബലിഷ്ഠരോയ വീരന്മോർ ഇളക്കിവിടും! (4)
പുകൾെപ്പട്ടഅസുരഹന്തോവോയ വരുണെ�ഈബുദ്ധിൈവഭവംഞോൻ വർണ്ണിയ്ക്കോം:

തന്തിരുവടി അന്തരിക്ഷത്തില്സ്ഥിതിെചയ്ത് ഒരളവു�കോല്െകോെണ്ടന്ന�പോെല, സൂര്യെന-

െക്കോണ്ട് അന്തരിക്ഷംഅളന്നു! (5)
അത്യുല്കൃഷ്ടപ്രജ്ഞനോയ �ദവെ�,ഈബുദ്ധിൈവഭവം ആരും തള്ളില്ല: ഒെരോറ്റസ്സ-

മുദ്രെത്ത�പ്പോലും, െവള്ളം െകോണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നില്ല�ല്ലോ, പ്രവഹിയ്ക്കുന്ന നദികൾ! (6)
വരുണ, ഞങ്ങൾ അര്യമോവി�ന്നോ, മിത്ര�ന്നോ, സഖോവി�ന്നോ, ഭ്രോതോവി�ന്നോ, അയ-

ല്വീട്ടുകോര�ന്നോ, പറയോൻ െകോള്ളരുതോത്ത വല്ല കുറ്റവും സദോ െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കില്, അതു

ഭവോൻഅഴിച്ചുനീക്കണം! (7)
ചൂതോടികളോല് ചൂതിെലന്ന�പോെല ചുമത്തെപ്പട്ടതും, വോസ്ത്വത്തിലുള്ളതും, ഞങ്ങളറി-

ഞ്ഞിട്ടില്ലോത്തതും–എല്ലോം–നിന്തിരുവടി െഞട്ടറ്റവ�പോെല വിടുവിച്ചോലും; വരുണ, �ദവ,

അങ്ങെനഞങ്ങൾനിന്തിരുവടിയ്ക്കു പ്രിയെപ്പട്ടവരോകണം! (8)
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സൂക്തം 85.

1. ഋഷി, ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുന്നു; പശുവിെന (ബലിമൃഗെത്ത) െകോല്ലുന്നവൻ

അതിെ� �തോല് ഉണങ്ങോൻ പരത്തിയിടുമ�ല്ലോ.

2. ഹൃദയങ്ങളില്–പ്രോണിമനസ്സുകളില്. തിയ്യ്–ൈവദ്യുതോഗ്നി.
3. കുനിയിച്ചു–ഭ്രമിയ്ക്കഭിമുഖമോക്കി; മഴ െപയ്യിച്ചു.
4. വീരന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ. ഇളക്കിവിടും–�മഘങ്ങെള.

6. �ദവൻ–വരുണൻ. എത്രനദികൾ െചന്നു�ചർന്നോലുംസമുദ്രം നിറയില്ല; ഇതു
വരുണൻ െവച്ച വ്യവസ്ഥയോലോണ്.

8. എല്ലോം–എല്ലോപ്പോപങ്ങളും. െഞട്ടറ്റവ–െഞട്ടില്നിന്നു വിട്ടു കോയ്കളും മറ്റും.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 86.
അത്രി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും വിരോട് പൂർവയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ �ദവത. (‘തോമരക്ക-

ണ്ണൻ’ �പോെല)

ഇന്ദ്രോഗ്നികളിങ്ങോെര�പ്പോർകളി-

െലോന്നിച്ചു കോക്കു,മോ നരൻ

െകല്പു,റ്റ വിത്തം�പോലു�മ, ത്രിതൻ

ജല്പനം�പോ�ല ഖണ്ഡിയ്ക്കും! (1)
�പോരില്ദ്ദുസ്തര,ന്നത്തില്സ്തുത്യ-

ന്മോ,രഞ്ചുമർത്ത്യർക്കീശ്വരർ–

ഇങ്ങെനയുള്ളഇന്ദ്രോഗ്നികെള

ഞങ്ങൾപുകഴ്ത്തിെക്കോള്ളുന്നു. (2)
അദ്ധനികർ�ക്ക, ധർഷെകൌജസ്സി;-

തത്യുഗ്രം വജ്രം, ൈകകളില്;

നല്ത്തണ്ണീരിന്നോയ്ത്തൃ�ത്തരിലവർ

വൃത്രെനെക്കോല്ലോൻ െചെന്നത്തും. (3)
അന്നിങ്ങെള,�ത്ത�രോടിപ്പോെനങ്ങ–

ളിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, വോഴ്ത്തുന്നു, �സ്തോത്ര�സവ്യെര,ജ്ജംഗമധനം

കോത്തരുൾ�വോെര, വിജ്ഞെര! (4)
പ്രത്യഹം നരർ�പോ�ല വർദ്ധിയ്ക്കും

ദുർദ്ധർഷരോമ�ദ്ദവെര

അശ്വോർത്ഥമർച്ചിയ്ക്കു�ന്നന,ംശർെക്കോ-

ത്തർച്ചിസ്സു�ള്ളോര,യർച്ച്യെര. (5)
അമ്മിക്കല്ലി�ന്മല്ക്കുത്തിച്ചതച്ചു

െച�മ്മ പിഴിഞ്ഞനീർ�പോെല,

െകല്പിെനയുളവോക്കും ഹവ്യവു-

മർപ്പി�ച്ചനഗ്നീന്ദ്രർ�ക്കവം.

വോഴ്ത്തിപ്പോടുന്ന വിജ്ഞർക്കോ നിങ്ങൾ
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കീർത്തിയും പുരുവിത്തവും

നല്കുവിൻ–വോഴ്ത്തിപ്പോടു�വോർക്കന്നം

നല്കുവിനി,രു�പരു�മ! (6)
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സൂക്തം 86.

1. ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ–ഇന്ദ്രനുംഅഗ്നിയുമോയ ഭവോന്മോർ. ത്രിതൻഎന്നഋഷി ജല്പനം
(പ്രതിപക്ഷവോദം) ഖണ്ഡിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, വിത്തം (ശത്രുധനം) നശപ്പിയ്ക്കും.

2. അഞ്ചുമർത്ത്യർക്കീശ്വരർ–പഞ്ചജനപോലകർ.

3. ധർഷെകൌജസ്സിത്–ശത്രുക്കെള ആക്രമിയ്ക്കുന്ന ഈ ബലം. അദ്ധനി-

കർ�ക്ക–ധനവോന്മോരോയ ഇന്ദ്രോഗ്നികൾക്കുമോത്രം. നല്ത്തണ്ണീരിന്നോയ്–

വൃഷ്ടിയ്ക്കു�വണ്ടി.

4. �ത�രോടിപ്പോൻ–യുദ്ധത്തില്. �സ്തോത്ര�സവ്യർ=�സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു �സ-

വിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവർ. ദ്വിതീയോന്തപദങ്ങൾ മൂന്നും നിങ്ങെള എന്നതിെ� വി�ശ-

ഷണങ്ങൾ.

5. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: നരർ പ്രത്യഹം (നോൾ�തോറും) വർദ്ധിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോ-

െല വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു. അ�ദ്ദവെര–ഇന്ദ്രോഗ്നികെള. അശ്വോർത്ഥം–കുതിരെയ

കിട്ടോൻ. അംശർ=അംശൻ, ഭഗൻ എന്ന രണ്ടോദിത്യന്മോർ, അർച്ച്യർ=

പൂജനീയർ.

6. നീർ�പോെല–�സോമരസം�പോെല ഹവ്യവും (പു�രോഡോശോദി) അർപ്പി�ച്ചൻ.
ഏവം=ഇങ്ങെനസ്തുതിച്ചുെകോണ്ട്. അവശിഷ്ടം പ്രത്യക്ഷകഥനം: വിജ്ഞർക്ക്

–ഞങ്ങൾക്ക്.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 87.
ആ�ത്രയൻഏവയോമരുത്ത് ഋഷി; അതിജഗതി ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

ഏവയോമരുത്തിെ� സ്തുതിവോക്യങ്ങൾ മഹോനോയ, മരുത്ത്വോനോയ, വിഷ്ണുവോയ ഭവോങ്ക-

ലണയെട്ട; തു�ലോം യഷ്ടവ്യവും ൈകകോലുകളില് വളകളണിഞ്ഞതും, ബലവത്തും, സ്തുതി-

യോല് പ്രസോദിയ്ക്കുന്നതും, ഇളക്കിെക്കോണ്ടു വീശുന്നതുമോയ ഗണത്തിലും അണയെട്ട! (1)
യോവചിലർ മഹോ�നോടുകൂടി ആവിർഭവിച്ചു�പോ, യോവചിലർ സ്വയം അറി�വോടുകൂടി

ആവിർഭവിച്ചു�വോ, അവെര ഏവയോമരുത്ത് സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: മരുത്തുക്ക�ള,ഈ നിങ്ങളുെട ആ

കർ�മ്മോ�പതമോയ ബലം ആക്രമിയ്ക്കെപ്പടോവതല്ല; അതു ദോനവും മഹത്ത്വവുമുള്ളതോകുന്നു.

പർവതങ്ങൾ�പോെലഅധൃഷ്യരോണ്, നിങ്ങൾ! (2)
വിളങ്ങുന്ന �ശോഭനരോയ യോവചിലർ വിപുലമോയ വിണ്ണില് നിന്നു ശ്രവിയ്ക്കു�മോ, അവർ-

ക്ക്ഏവയോമരുത്തിെ�സ്തുതി: ഒ�രസ്ഥോനത്തുനിവസിയ്ക്കുന്നഇവെരആരുമില്ല, ഇളക്കോൻ!

ഇവർഅഗ്നികൾ�പോെല സ്വയം പ്രകോശിയ്ക്കുന്നു; നദികെള പ്രവഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (3)
അവർ സർവസോധോരണമോയ മഹോസദസ്സില്നിന്നു പരപ്പില് വീശിപ്പുറെപ്പട്ടു: ഏവ-

യോമരുത്ത് സ്വസ്ഥോനത്തുനിന്നു സ്വയം, െകോണ്ടു�പോകുന്ന കുതിരക�ളോടു �ചർന്നെതെപ്പോ-

�ഴോ, അ�പ്പോൾആസുഖവർദ്ധകരോയ പ്രബലന്മോർ ഇണക്കു�ത്തോ�ട �പോരുകയോയി! (4)
കീഴമർത്തുന്ന, എെന്നന്നും സ്വയം പ്രകോശിയ്ക്കുന്ന, െപോൻപണ്ടങ്ങളും നല്ല ആയുധങ്ങ-

ളുമുള്ള, അന്നവോന്മോരോയ നിങ്ങെള യോെതോന്നലംകരിയ്ക്കുന്നു�വോ, നിങ്ങളുെടആബലവത്തും

വർഷകവും ദീപ്തവും വ്യോപ്തവുമോയ വളരിരമ്പം ഏവയോമരുത്തിെന വിറപ്പിയ്ക്കരു�ത! (5)
അറ്റമില്ല, നിങ്ങളുെട മഹിമോവിന്ന് ! പ്രവൃദ്ധബലന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട പ്രദീപ്തമോയ ബലം

ഏവയോമരുത്തിെന കോത്തരുളെട്ട: യോഗത്തില്, കോഴ്ചയ്ക്കിരിയ്ക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ;

അഗ്നികൾ�പോെല തിളങ്ങുന്നആനിങ്ങൾഞങ്ങെള നിന്ദകങ്കല്നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കണം! (6)
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യോവചിലരോലോ�ണോ, ദീർഗ്ഘവിശോലമോയഅന്തരിക്ഷം പുകൾെപ്പട്ടത്, നിഷ്പോപരോയ

യോവചിലർ വമ്പിച്ച കൂട്ടമോയി നടെകോളുന്നു�വോ, അഗ്നികൾ�പോെല അത്യന്തം ജ്വലിയ്ക്കുന്ന

ആസുയജ്ഞരോയ രുദ്രപുത്രന്മോർ ഏവയോമരുത്തിെന കോത്തരുളെട്ട! (7)
മരുത്തുക്ക�ള,അ�ദ്വഷരോയനിങ്ങൾഞങ്ങളുെട �സ്തോത്രത്തിനുവെന്നത്തുവിൻ: സ്തുതി-

യ്ക്കുന്ന ഏവയോമരുത്തിെ� വിളി �കൾക്കുവിൻ. മഹോന്മോ�ര, വിഷ്ണുവി�നോടു സമോനയജ്ഞ-

രോയി പ്രശസ്തരോയ നിങ്ങൾ, �തരോളികെളന്ന�പോെല, മറവിലുള്ള വി�ദ്വഷികെള െപോരുതി-

�യോടിയ്ക്കുവിൻ! (8)
യജനീയ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തില് കർമ്മശുദ്ധിയ്ക്കോയി വെന്നത്തുവിൻ:

രക്ഷസ്സടുക്കോത്ത നിങ്ങൾഏവയോമരുത്തിെ� വിളി �കൾക്കുവിൻ. മികച്ച മലകൾ�പോെല

വോനില് �മവുന്നപ്രകൃഷ്ടജ്ഞനരോയ നിങ്ങൾആനിന്ദകന്നു ദുർദ്ധരരോയിത്തീർന്നോലും! (9)
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സൂക്തം 87.

1. വിഷ്ണു–ഇന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു. ഗണം–മരുദ്ഗണം.
2. മഹോൻ–ഇന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു.
3. വിണ്ണില്നിന്ന്–വന്ന്, ആരുമില്ല, ഇളക്കോൻ–ഇവർ സ്വതന്ത്രരോകുന്നു.
4. മഹോസദസ്സ്–അന്തരിക്ഷം. െകോണ്ടു�പോകുന്ന–വഹിയ്ക്കുന്ന. പ്രബലന്മോർ–
മരുത്തുക്കൾ. ഇണക്കുത്ത്–‘ഞോൻ മു�മ്പ, ഞോൻ ഞോൻ മു�മ്പ’ എന്ന മത്സ-

രം.

5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: കീഴമർത്തുന്ന–ശത്രുക്കെള. വളരിരമ്പം–വലിയ ശബ്ദം.

8. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

അഞ്ചോം മണ്ഡലം സമോപ്തം.
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