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ഋ�ഗ്വദം: ഒന്നോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 1



2 ഋ�ഗ്വദം [അ. 1: അ. 1]

സൂക്തം 1.

വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ മധുച്ഛന്ദസ്സ് ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ഓം. സ്തുതിപ്പു, ഞോൻ യജ്ഞപു�രോഹിതനോമഗ്നി�ദവെന,

ഋത്വിക്കോകിയ �ഹോതോെവ,സ്സുതരോം രത്നധോരിെയ. (1)

സ്തുത്യനഗ്നി പുരോണർഷിമോർക്കും പുതിയവർക്കു�മ;

�ദവവൃന്ദെത്തയിവിെടയ്ക്കോവോഹിയ്ക്കെട്ട �നർക്കവൻ! (2)

അഗ്നിെയെക്കോണ്ടു �നടുന്നൂ, നോൾ�തോറും െപരുകുന്നതോയ്,

പുകഴ്ചയും വീരജനപ്പരപ്പും �ചർന്നതോം ധനം. (3)

അ�ഗ്ന, യോെതോരു യജ്ഞത്തിൻ ചുററും �മവുന്നു നീെള നീ

തീർച്ചയോയ,ധ്വരമതു െചന്നു�ചരുന്നു �ദവരിൽ! (4)

അഗ്നി, �ഹോതോവ,തിതരോം ചിത്രകീർത്തി, കവിക്രതു,

�ദവൻ �ദവക�ളോെടോത്തിെങ്ങഴുന്നള്ളെട്ട സത്യവോൻ! (5)

അ�ഗ്ന, ഭവോൻ പ്രദോതോവിെന്നന്തു നന്മ വരുത്തു�മോ

അതംഗിര�സ്സ, നിയതമവിടുെത്തയ്ക്കുതെന്നയോം! (6)

ഞങ്ങള�ഗ്ന, നോളിൽ നോളിൽപ്പകൽ�നരത്തുമല്ലിലും

ഹൃത്തോൽ വണങ്ങിയിട്ട�ത്ര, സമീപിയ്ക്കുന്നതങ്ങെയ, (7)

അധ്വരങ്ങെള രക്ഷിച്ചു�പോരു�ന്നോെന, പ്രദീപ്തെന,

�ന�രററം െതളിയി�പ്പോെന, സ്വസ്ഥോ�ന വർദ്ധമോനെന. (8)

ആനീ സുപ്രോപനോെകങ്ങക്കൾക്ക,ച്ഛൻ മകനു�പോല�വ;

ഒന്നിച്ചിരിയ്ക്കയും െചയ്യുക�ഗ്ന, ഞങ്ങൾക്കുനല്പിനോയ് ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. ഋത്വിക്ക്–യജമോനനോൽ വരിയ്ക്കെപ്പട്ടു യോഗകർമ്മങ്ങൾ െചയ്യുന്ന ആൾ. �ദവകളുെട

യോഗങ്ങളിൽഅഗ്നിയ�ത്ര, �ഹോതോെവന്നഋത്വിക്ക്. സുതരോം=ഏററവും. രത്നധോരി=

രത്നങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളവൻ; അെല്ലങ്കിൽ രത്ന�പോഷകൻ.

2. പുരോണർഷിമോർ=പ�ണ്ടെത്ത ഋഷിമോർ. ആവോഹിയ്ക്ക=മന്ത്രം െകോണ്ടു വരുത്തുക.

�നർക്ക്=�നെര.

3. വീരജനപ്പരപ്പ്=വളെര വീരജനങ്ങൾ. ധനമുണ്ടോയോൽ, വീരരോയ ആൾക്കോെര നിയ-
മിയ്ക്കോം; സൽക്കർമ്മംെകോണ്ടുവീരസന്തോനങ്ങെളജനിപ്പിയ്ക്കോം. �നടുന്നുഎന്നക്രിയയ്ക്കു

കർത്തൃപദമോയി യജമോനൻ (യോഗംെചയ്യുന്നആൾ) എന്നപദം അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

5. അതിതരോം=ഏറ്റവും. ചിത്രകീർത്തി=വിവിധയശസ്സുകളുള്ളവൻ. കവിക്രതു=കടന്ന

ബുദ്ധി, അെല്ലങ്കിൽ കർമ്മം, ഉള്ളവൻ.

6. പ്രദോതോവ്–ഹവിസ്സിെന നല്കിയ യജമോനൻ. അംഗിരസ്സ്=അംഗോര(കനൽ)രൂപൻ;
അംഗിരസ്സ് എന്ന ഋഷിയുെട വംശത്തിൽ ജനിച്ചവൻ. അതവിടുെത്തയ്ക്കുതെന്നയോം–

നന്മ (സമ്പത്ത്) ഉണ്ടോയോൽപ്രദോതോവു പിെന്നയും യജ്ഞം െചയ്ത്അങ്ങെയസുഖിത-

നോക്കുമ�ല്ലോ. നിയതം=തീർച്ചയോയും.
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7. ഹൃത്ത്=മനസ്സ്.

8. അധ്വരങ്ങൾ യോഗങ്ങൾ. മുകളിെല പദ്യത്തിലുള്ള അങ്ങെയ എന്ന പദത്തിെന്റ

വി�ശഷണങ്ങളോണ്, ഈ പദ്യത്തിെല ദ്വിതീയോന്തപദങ്ങെളോെക്ക. സ്വസ്ഥോ�ന–

യോഗശോലയിൽ. വർദ്ധമോനൻ=വളരുന്നവൻ.

9. സുപ്രോപൻ=സു�ഖനപ്രോപിയ്ക്കെപ്പടോവുന്നവൻ. അച്ഛെന്റഅടുക്കൽ മകന്ന്എ�പ്പോഴും
എങ്ങിെനയും െചല്ലോമ�ല്ലോ; അച്ഛൻ മകെനോന്നിച്ചു വസിക്കുകയും െചയ്ക്കും. നല്ല്=നന്മ.
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സൂക്തം 2.

മധുച്ഛന്ദസ്സ് ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; വോയുവും ഇന്ദ്രവോയുക്കളും മിത്രോവരുണന്മോരും

�ദവതകൾ.

വോ�യോ, സുഭഗ, വന്നോലു;-മിതോ, �സോമം സുസംസ്കൃതം;

കുടിച്ചുെകോള്ളുകിതു നീ; െചവിെക്കോണ്ടരുൾകീ വിളി! (1)

വോ�യോ, ഭവോെനയു�ദ്ദശിച്ച,ഹർ�വദികൾ വോഴ്ത്തികൾ

�സോമം പിഴിഞ്ഞുെവച്ചു,ക്ഥസ്തുതി െചോല്ലുന്നു ഭംഗിയിൽ. (2)

വോ�യോ, �സോമം നുകരുവോൻ ത�ന്നോനിൽെച്ചന്നണഞ്ഞിടും,

അ�നകഗോമിയോകും നിന്നഭിനന്ദനഭോഷിതം! (3)

ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, �സോമമിതോ; വരിക �ചോറുമോയ്:

കോത്തിരിയ്ക്കുകയോണ�ല്ലോ, �സോമനീരിതു നിങ്ങെള. (4)

വോ�യോ, സോന്നഹവിസ്സക്തന്മോരോമങ്ങയുമിന്ദ്രനും

നീരിൻസ്വോദറി�വോര�ല്ലോ; വരുവിൻ നിങ്ങളഞ്ജസോ! (5)

വോ�യോ, പിഴിഞ്ഞുെവ�ച്ചോനിൽ വരികങ്ങയുമിന്ദ്രനും:

എന്നോ�ല ശരിയോയ്ശ്ശുദ്ധിെപ്പടൂ, കർമ്മം സുശക്ത�ര. (6)

പവിത്രബലനോം മിത്രൻ, വരുണൻ�വരിസൂദനൻ;

വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ, മഴ െപോഴി�പ്പോരോമിയ്യിരു�പെരഞോൻ. (7)

മിത്രോവരുണ�ര, നിങ്ങള്യതോഢ്യര്യതവർദ്ധകർ

സത്യത്തോൽ�ച്ചർന്നിരിപ്പുണ്ടീ മഹോയജ്ഞത്തിെലങ്ങു�മ! (8)

�മധോഢ്യർ മിത്രോവരുണര�നകർക്കോയ്പ്പിറന്നവർ

നമുക്കുകർമ്മവും െകല്പും വോയ്പിപ്പൂ, ബഹുമന്ദിരർ. (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. �സോമം–�സോമലത പിഴിെഞ്ഞടുത്തനീർ. സുസംസ്കൃതം=െവടുപ്പു വരുത്തെപ്പട്ടത്.

2. അഹർ�വദികൾ–ഒരു പകൽെകോണ്ടവസോനിയ്ക്കുന്ന യോഗത്തിന്ന്അഹസ്സ് എന്ന�ത്ര

�പർ; യോഗച്ചടങ്ങറിയുന്നവർ. വോഴ്ത്തികൾ=�സ്തോതോക്കൾ. ഉക്ഥം–ശസ്ത്രെമന്ന ഒരു

തരം �സ്തോത്രം.

3. അ�നകഗോമി=വളെര ആളുകളിൽ (�സോമം നൽകുന്നവരിെലോെക്ക)െചല്ലുന്നത്.

അഭിനന്ദനഭോഷിതം–‘�ഹയജമോന, ഭവോൻതന്ന�സോമംഞോൻകുടിയ്ക്കോ’െമന്നുവോയു

െകോണ്ടോടും.

4. �ചോറുമോയ്–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻഅന്നംവുംെകോണ്ട്.

5. സോന്നഹവിസ്സക്തൻമോർ=അന്ന�ത്തോടുകൂടിയ ഹവിസ്സിൽ തൽപരന്മോർ. നീ-

ർ–�സോമരസം. അഞ്ജസോ=�വഗത്തിൽ.

6. പിഴിഞ്ഞുെവ�ച്ചോനിൽ–�സോമനീർ തയ്യോറോക്കിയ യജമോനെന്റ അടുക്കൽ. സുശക്ത-

�ര=സോമർത്ഥ്യശോലിക�ള; വോയ്വിന്ദ്രന്മോ�രോടുള്ളസംബുദ്ധി.
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8. മിത്രോവരുണർ=മിത്രനും വരുണനും. ഋതശബ്ദത്തിന്നു െവള്ളം, സത്യം, യജ്ഞം

എന്നു മൂന്നർത്ഥങ്ങളുണ്ട്; മൂന്നും ഇവിെട �ചരും. നിങ്ങൾഈയജ്ഞത്തിെലങ്ങും െപ-

രുമോറുന്നുണ്ട്. സത്യത്തോൽ–കർമ്മത്തിന്നുഫലം െകോടുക്കണെമന്ന ദൃഢവ്യവസ്ഥനി-

മിത്തം.

9. �മധോഢ്യർ=�മധ (ആശുഗ്രഹണബുദ്ധി)ഏറിയവർ. അ�നകർക്കോയ്=ബഹുജ�നോപകോരോർത്ഥം.

ബഹുമന്ദിരർ=വളെര ഗൃഹങ്ങളുള്ളവർ; വളെര യോഗശോലകളിൽ (ആവോഹിയ്ക്കെപട്ടു)

െചന്നു വസിയ്ക്കുന്നവർ. കർമ്മവും െകല്പും വോയ്ക്കോൻ മിത്രോവരുണന്മോർ അനുഗ്രഹിക്ക-

ണം.
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സൂക്തം 3.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; അശ്വിനികളും, ഇന്ദ്രനും, വിശ്വ�ദവകളും, സരസ്വതി-

യും �ദവതകൾ.

നിങ്ങളശ്വിക�ള, �കകൾ നീട്ടി യോഗഹവിസ്സുകൾ

വോങ്ങിബ്ഭുജിയ്ക്കുവിൻ പീനഭുജ�ര, ശുഭപോല�ര! (1)

നിങ്ങളശ്വിക�ള, ഭൂരിക്രിയ�ര, ധൃഷ്ടശീല�ര,

പോയുന്നബുദ്ധ്യോ �കെക്കോൾവിൻ നോഥ�ര, ഞങ്ങൾതൻെമോഴി! (2)

വന്നോലും, രുദ്രവിക്രോന്തർ നിങ്ങൾ നോസത്യദസ്ര�ര,

നീർ�ചർത്ത �സോമനീർ ദർഭച്ചോർത്തിൽ െവച്ചെതടുക്കുവോൻ! (3)

ഇന്ദ്രോ, വരൂ: വിരൽകളോൽപ്പിഴിയെപ്പട്ട നീരിതോ,

നിെന്നെക്കോതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നൂ ചിത്രഭോ�നോ, സദോ ശുചി! (4)

ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങളുമുൽപ്രജ്ഞന്മോരും ഭക്ത്യോ സ്മരിച്ച നീ

വന്നോലും, നീരു പിഴിയുമൃത്വിക്കിൻ സ്തുതി �കൾക്കുവോൻ! (5)

വരിക,ശ്വപ്പുറ�ത്തറിസ്സത്വരം സ്തുതി �കൾക്കുവോൻ;

�കെക്കോൾക, �സോമകർമ്മത്തിലിന്ദ്ര, ഞങ്ങെടയന്നവും! (6)

വിശ്വ�ദവക�ള, നിങ്ങൾ നരധോരകർ പോലകർ

വരുവിൻ, �സോമനീർ നല്കുന്നവന്നുഫല�മകുവോൻ! (7)

വിശ്വ�ദവക�ള, വൃഷ്ടിപ്രദരോം നിങ്ങൾസത്വരം

നീരിന്നടുക്കൽ വരുവിന,ഹസ്സിൽ െവയിൽ�പോല�വ! (8)

വിശ്വ�ദവകളോ�മഹിമോയോസ്സുകളപക്ഷയർ

�മധത്തിെലത്തി�ച്ചര�ട്ട, നിർ�ദ്രോഹർ, ധനവോഹികൾ! (9)

അന്നങ്ങളോൽ,പ്പോവനിയോം െവപ്പുകോരി സരസ്വതി

നടത്തുക,സ്മദ്യജ്ഞെത്തദ്ധനകോരണഭൂതയോൾ! (10)

സൂനൃതങ്ങൾകഥിപ്പി�പ്പോൾ, സുപ്രജ്ഞർക്കറി�വകു�വോൾ,

യജ്ഞെത്തനിലനിർത്തി�പ്പോന്നവള�ത്ര, സരസ്വതി. (11)

സ്പഷ്ടമോയ് വളെരത്തണ്ണീെരോഴുക്കുന്നുസരസ്വതി;

പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കയും െചയ്വൂ, സർവബുദ്ധിക�ളയു�മ. (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. പീനഭുജർ=തടിച്ചുരുണ്ട �കക�ളോടുകൂടിയവർ. ശുഭപോലർ–സൽകർമ്മെത്ത രക്ഷി-

യ്ക്കുന്നവർ.

2. ഭൂരിക്രിയർ–ബഹുകർമ്മോക്കൾ. ധൃഷ്ടശീലർ=കൂസലില്ലോത്തവർ. പോയുന്ന–എങ്ങും

തടവില്ലോത്ത. നോഥർ=�നതോക്കൾ. െമോഴി–സ്തുതി.
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3. രുദ്രവിക്രോന്തർ=കരയിയ്ക്കുന്ന (ശത്രുക്കെള ദുഃഖിപ്പിയ്ക്കുന്ന) വിക്രമമുള്ളവർ. നോസത്യദ-

സ്രർ=അസത്യമില്ലോത്തവരും, �രോഗങ്ങെള ശമിപ്പിയ്ക്കുന്നവരും. നോസത്യപദവും ദസ്ര-

പദവും അശ്വിപര്യോയങ്ങളോണ്. സ്വർഗ്ഗ�വദ്യന്മോര�ത്ര, അശ്വികളിരുവരും. നീർ=

െവള്ളം. ദർഭച്ചോർത്ത്=ദർഭപ്പുല്ലുകൾ വിരിച്ചത്.

4. ചിത്രഭോനു=വിചിത്രപ്രകോശൻ. ശുചി=പരിശുദ്ധം. വിരൽകളോൽ–ഋത്വിക്കുകളുെട
�കവിരലുകളോൽ. നീർ–�സോമരസം.

5. ഉൽപ്രജ്ഞന്മോർ=ഉയർന്നബുദ്ധിയുള്ളവർ; ഋത്വിക്കുകൾ.

6. �സോമകർമ്മം=�സോമയോഗം. അന്നം–ഹവിസ്സ്.
7. വിശ്വ�ദവകൾ–�ദവവർഗ്ഗത്തിെല ഒരു കൂട്ടർ. നരധോരകർ=മനുഷ്യെര നിലനിർത്തു-

ന്നവർ. പോലകർ=രക്ഷിതോക്കൾ. �സോമനീർ നല്കുന്നവൻ–യജമോനൻ.

8. വൃഷ്ടിപ്രദർ–മഴ തരുന്നവർ, െപയ്യിക്കുന്നവർ. അഹസ്സ്-പകൽ.
9. ഏഹിമോയോസ്സുകൾ–വിശ്വ�ദവകളുെട മെററോരു �പർ: െവള്ളത്തിൽമുങ്ങിയ െസൌചീ-

കെനന്നഅഗ്നി�യോട്, ‘ഏഹി (വരിക) മോ യോസീഃ’ (�പോകരുത് ) എന്നുപറഞ്ഞതിനോ-

ല�ത്ര,ഈ �പർ വന്നത്. അപക്ഷയർ=ക്ഷയരഹിതർ,�മധം-യോഗം. ധനവോഹികൾ

=ധനെത്തവഹിയ്ക്കുന്നവർ.

10. അസ്മദ്യജ്ഞം–നമ്മുെട യോഗം. ധനകോരണഭൂത–കർമ്മഫലമോയ ധനം െകോടുക്കുന്ന-

വൾ. സരസ്വതി സ്വയം െവച്ചുണ്ടോക്കിയ അന്നങ്ങൾ ആളുകൾക്കു െകോടുത്തു, യോഗം

നടത്തിത്തരെട്ട.

11. സൂനൃതങ്ങൾ=സത്യവും പ്രിയവുമോയ വോക്കുകൾ. സുപ്രജ്ഞർ=സുമതികൾ.

12. സരസ്വതിയുെട നദീരൂപമോണിതിൽ.
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സൂക്തം 4.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

സൽക്കർമ്മവോെന രക്ഷയ്ക്കോയ്നോളിൽ നോളിൽ വിളിയ്ക്ക നോം,

നന്നോയ്ച്ചുരത്തും പശുെവക്കറവിെന്നന്ന�പോല�വ. (1)

വരിെക,ങ്ങെട യോഗത്തിൽ; �സോമം �സവിയ്ക്ക �സോമപ:

ധനിയോം നീ പ്രസോദിച്ചോൽക്കിട്ടുെമങ്ങൾക്കു�പക്കെള! (2)

പിെമ്പങ്ങളറിയും നിെന്ന, നിന്ന�ന്തവോസിശിഷ്ടരോൽ;

നീെയങ്ങെളക്കവിെച്ചങ്ങും െചോല്ലോയ്ക; വരികിങ്ങുതോൻ! (3)

‘�ദ്രോഹ�മല്ക്കോത്തധീമോനോമിന്ദ്രങ്കൽെച്ചല്ക: വിജ്ഞെന

�ചോദിയ്ക്കുക; വരം നല്കുമ�ല്ലോ, നിൻകൂട്ടുകോർക്കവൻ.’ (4)

സ്തുതിപ്പിൻ; മററിടം�പോലും വിട്ടു�പോകെട്ട നിന്ദകർ;

ഇന്ദ്ര�സവകരോയ്ത്ത�ന്ന വോഴ്വിൻ നമ്മുെടയോളുകൾ! (5)

െചോെല്കങ്ങെളസ്സുഭഗെരന്നോൾക്കോർ, ശത്രുക്കൾ�പോലു�മ:

�വരിഘ്ന, വോഴുമോറോക, ഞങ്ങളിന്ദ്രസുഖങ്ങളിൽ! (6)

വ്യോപ്തന്നർപ്പിയ്ക്ക, മർത്ത്യന്നു മ�ത്തകും യജ്ഞഭൂതിയും,

ഹർഷപ്രദന്നിഷ്ടനുമോം കർമ്മോപ്തമിതു നീള�വ. (7)

ഇതോസ്വദിച്ചിട്ട�ല്ലോ, നീ വൃത്രന്മോെരശ്ശതക്ര�തോ,

വധിച്ചു പരിരക്ഷിച്ചൂ, �പോരിൽത്തൻപടയോളിെയ. (8)

അത്രയ്ക്കടർക്കരുെത്തോക്കുമങ്ങയ്ക്കിന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ,

അന്നം നി�വദിച്ചീടോവൂ, ഞങ്ങൾ വിത്തോർജ്ജനത്തിനോയ് ! (9)

മഹോൻ, ധനോധിപൻ,�സോമം നൽകു�വോനുസഖോെവവൻ,

ആക്കർമ്മസംപൂരകനോമിന്ദ്രന്നോയ്സ്തുതി പോടുവിൻ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. സൽക്കർമ്മവോെന–ഇന്ദ്രെന. പശു-പയ്യ്.
2. �സവിയ്ക്ക=കുടിച്ചോലും. �സോമപൻ=�സോമനീർ കുടിയ്ക്കുന്നവൻ. ധനി=ധനവോൻ.
3. പിമ്പ്–അങ്ങു �സോമപോനം െചയ്തതിന്നു�ശഷം. നിന്ന�ന്തവോസിശിഷ്ടരോൽ=അങ്ങയ്ക്ക്

ഏററവും അടുത്തവരോയസജ്ജനങ്ങൾവഴിയോയി. ഞങ്ങൾഅങ്ങെയ മനസ്സിലോക്കും.

ഞങ്ങെളക്കവിച്ച്–ഞങ്ങ�ളോടു പറയുന്നതിലധികം. എങ്ങും െചോല്ലോയ്ക–ആ�രോടും

അങ്ങയുെട സ്വരൂപം പറയരുത്.

4. യജമോന�നോടു �ഹോതോവു പറയുന്നു: �ദ്രോഹ�മല്ക്കോത്ത–ഇന്ദ്രെന �ദ്രോഹിയ്ക്ക ആർക്കും

ശക്യമല്ല. വിജ്ഞെന �ചോദിയ്ക്കുക–‘ഈ �ഹോതോവു �വണ്ടതിൻവിധം കർമ്മങ്ങൾ െച-

യ്യുന്നി�ല്ല?’ എന്ന്, എെന്റ അഭിജ്ഞതെയ അ�ന്വഷിച്ചു �നോക്കുക; അ�പ്പോളറിയോം,

എെന്റ വിദഗ്ദ്ധതയും, അതിൽ ഇന്ദ്രന്നുണ്ടോയപ്രീതിയും.

5. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: സ്തുതിപ്പിൻ–ഇന്ദ്രെന. മററിടം�പോലും–ഇവിെടനിന്നുമോത്രംവിട്ടു�പോ-
യോൽ �പോരോ.
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6. െചോല്ക–െചോല്ലുമോറോകെട്ട. ഇന്ദ്രസുഖങ്ങൾ–ഇന്ദ്രപ്രസോദത്തോൽ ലഭിച്ച സുഖങ്ങൾ.

7. യഷ്ടോവി�നോട്: വ്യോപ്തൻ–സർവയോഗവ്യോപിയോയഇന്ദ്രൻ. യജ്ഞഭൂതി-യജ്ഞത്തിെന്റ

സമ്പത്തോയിട്ടുള്ളത്. ഹർഷപ്രദന്ന്–യജമോനർക്കു സ�ന്തോഷം െകോടുക്കുന്ന ഇന്ദ്രന്ന്.

ഇഷ്ടൻ=�തോഴൻ. കർമ്മോപ്തം-മൂന്നു സവനങ്ങളിലും �ചരുന്നത്. ഇതു–�സോമനീർ;

ചൂണ്ടിക്കോട്ടി പറഞ്ഞതോണ്.

8. ഇതു–�സോമം. വൃത്രന്മോർ–വൃത്രോസുരോദിശത്രുക്കൾ. തൻപടയോളി–സ്വഭക്തനോയ

ഭടൻ; ജോ�ത്യകവചനമോണ്, ഭടന്മോർ.

9. അന്നം–ഹവിസ്സ്. വിത്തോർജ്ജനത്തിനോയ്–അങ്ങയുെടപ്രസോദത്തോൽസമ്പത്തു�ന-

ടോൻ �വണ്ടി.

10. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: സഖോവ്–സുഹൃെത്തന്ന�പോെല പ്രിയൻ. കർമ്മസംപൂരകൻ=

കർമ്മെത്തവഴി�പോെല പൂരിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. ഇന്ദ്രന്നോയ്=ഇന്ദ്രെന ഉ�ദ്ദശിച്ച്.
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സൂക്തം 5.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

വരുവിൻ, വരുവിൻ െവക്ക,മിരിപ്പിനഥ പോടുവിൻ

ഇന്ദ്രെനപ്പറ്റി മികവിൽ, �സ്തോമം െചോല്ലും സഖോക്ക�ള- (1)

വളെര�പ്പെര െവ�ന്നോെന, വളെര സ്വത്തിനീശെന,

ഇന്ദ്രെനപ്പറ്റിെയ�പ്പരുംകൂടി,�സ്സോമം പിഴിഞ്ഞിഹ! (2)

അവ�ന �യോഗ,മവ�ന ബുദ്ധിവോയ്പ,വ�ന ധനം

നല്കെട്ട നമ്മൾക്ക;–വ�ന വരെട്ടയിഹ �ചോറുമോയ് ! (3)

എവെന്റ പള്ളി�ത്തരിൻ രണ്ടശ്വങ്ങെളോടു �വരികൾ

അടുക്കുകില്ലടരിലോ,യിന്ദ്രന്നോയിട്ടു പോടുവിൻ! (4)

പിഴിഞ്ഞരിച്ചു തയിരും �ചർത്ത �സോമമിതുത്തമം

െചെന്നത്തു�മ, നീർ നുകരുന്നവങ്കലമ�റത്തിനോയ് ! (5)

�സോമനീരു കുടിപ്പോനും മൂപ്പു കിട്ടുന്നതിന്നുമോയ്

തൽക്ഷ�ണ വൃദ്ധനോയ്ത്തീർന്നൂ ഭവോനിന്ദ്ര, ശുഭക്ര�തോ! (6)

വ്യോപ്തങ്ങളോയ �സോമങ്ങളിന്ദ്ര�ന, സ്തുതി�സവ്യ�ന,

നിങ്കൽപ്പൂകി പ്ര�ചതസ്സോം നിന�ക്ക�കണ�മ സുഖം! (7)

ഭവോൻ �സ്തോമങ്ങളോൽ പ്രീതൻ; ഭവോനുക്ഥങ്ങളോലു�മ;

അമ്മട്ടസ്മൽസ്തവത്തോലും പ്രീതനോക, ശതക്ര�തോ! (8)

നിത്യരക്ഷകനോമിന്ദ്രൻ�കെക്കോണ്ടരുളി�ടണ�മ

ഈെയോരോയിരമോമന്നം, സർവെപൌരുഷദോയകം! (9)

�ദ്രോഹിച്ചിടോെയ്കങ്ങളുെട ശരീരങ്ങെളയോളുകൾ;

അകറ്റുകിന്ദ്ര, നുത്യർഹ, വധെത്തശ്ശക്തനോം ഭവോൻ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. �സ്തോമം–�സ്തോത്രം. സഖോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
2. ഇഹ–ഈയജ്ഞത്തിൽ. പോടുവിൻ എന്നക്രിയോപദം അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

3. അവ�ന-അവൻ (ഇന്ദ്രൻ) തെന്ന. �യോഗം–അലബ്ധലോഭം. ബുദ്ധി-ജ്ഞോനം.

5. നീർ–�സോമരസം. നുകരുന്നവങ്കൽ, ഇന്ദ്രെന്റ അടുക്കൽ. അമ�റത്ത്–�ഭോജനം;

‘ആചോര’ഭോഷ.

6. മൂപ്പു്–�ദവകളിൽകോരണവസ്ഥോനം. വൃദ്ധൻ–ഉത്സോഹം വർദ്ധിച്ചവൻ. ക്രതുശബ്ദത്തി-

ന്നു കർമ്മെമന്നും ബുദ്ധിെയന്നുംഅർത്ഥമുണ്ട്.

7. വ്യോപ്തങ്ങൾ–മൂന്നുസവനങ്ങളിലും �ചർന്നിരിയ്ക്കുന്നവ. ഇന്ദ്ര�ന–�ഹഇന്ദ്ര. പ്ര�ചതസ്സ്–

മികച്ചജ്ഞോനമുള്ളവൻ.

8. പ്രീതൻഎന്നപദം രണ്ടോംപോദത്തിലുെമടുക്കണം.
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9. സർവെപൌരുഷദോയകം=എല്ലോെപ്പൌരുഷങ്ങ�ളയും െകോടുക്കുന്നത്; അന്നത്തിെന്റ

(ഹവിസ്സിെന്റ) വി�ശഷണം.

10. നുത്യർഹ=സ്തുത്യ. വധെത്ത–ഞങ്ങളിൽ പ്ര�യോഗിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഹിംസെയ. ശക്തൻ-

കഴിവുള്ളവൻ.
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സൂക്തം 6.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഇന്ദ്രനും മരുത്തുക്കളും �ദവതകൾ.

സൂര്യോഗ്നിവോയുക്കളവൻ, കർമ്മത്തിൽപ്പോരു മൂന്നിനും;

ആകോശത്തുവിളങ്ങുന്നനക്ഷത്രങ്ങളവെന്റതോൻ! (1)

അവെന്റ �തർക്കിരുവശം പൂട്ടുന്നൂ രമ്യധീരരോയ്

തന്നോൾക്കോെര വഹിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു �ശോണഹയങ്ങെള. (2)

ഉണർച്ചയ�ററോർക്കുണർവുമരൂപങ്ങൾക്കുരൂപവും

രശ്മിയോലരുളിെക്കോണ്ടു ജനിയ്ക്കുന്നൂ, മരിച്ച നീ! (3)

തുടർ�ന്ന ഗർഭവോസത്തി�ലർെപ്പടുത്തുന്നുവോരിെയ

അന്നമുണ്ടോകുവോൻ�വണ്ടി, യജ്ഞോർഹ�പ്പർ വഹിപ്പവർ. (4)

ഇന്ദ്ര, നീ ദുർഗ്ഗവുമുടച്ചൂെക്കോ�ട വീശു�വോരുമോയ്

�ചർന്നിട്ട�ല്ലോ വീെണ്ടടുത്തൂ, ഗുഹയിൽെപ്പട്ട �ഗോക്കെള. (5)

�ദവത്വം നണ്ണി വോഴ്ത്തുന്നൂ മതിമോെനക്കണക്കിെന,

�സ്തോതോക്കളോ മഹോന്മോരോം പ്രഖ്യോപകധനോഢ്യെര. (6)

ധീരനോമിന്ദ്രെനോന്നിച്ചു കോണോവൂഞങ്ങൾ നിങ്ങെള:

പ്രഹൃഷ്ടന്മോരിരുവരും, തുല്യ�തജസ്സിയന്നവർ. (7)

സമോരോധിയ്ക്കുെവോന്നോണീ യജ്ഞ,മിന്ദ്രെനയും തു�ലോം

ഗുണോഢ്യമോയ്വിണ്ണണയും സ്പൃഹണീയഗണെത്തയും. (8)

അതിനോൽ, വോനിൽനിന്ന,െല്ലന്നോകിലർക്കങ്കൽനിന്നു നീ

വരികി;–ങ്ങുണ്ടുപോടുന്നൂപരി�തോവ്യോപ്ത�മ, സ്തുതി. (9)

ഇമ്മന്നിൽനിന്നുതോൻ, വിണ്ണിൽനിന്നുതോൻ, വോനിൽനിന്നുതോൻ,

ഇരക്കുന്നനമുക്കിന്ദ്രൻ കല്പി�ച്ച�കണ�മ ധനം! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. അവൻ (ഇന്ദ്രൻ) ത്രി�ലോകവോസികളോൽ യജ്ഞങ്ങളിെലോെക്ക സൂര്യനും അഗ്നിയും

വോയുവുമോകുന്ന �ദവതകളോക്കെപ്പടുന്നു; ഈ മൂന്നു രൂപങ്ങളിലും വർത്തിയ്ക്കുന്നത്,

ഇന്ദ്രൻ തെന്ന.

2. പൂട്ടുന്നൂ–കർത്തോവു, സോരഥി. രമ്യധീരർ=രമ്യരും നിർഭയരും. തന്നോൾക്കോെര–

�തരിൽ�ക്കറുന്നഇന്ദ്ര–സൂതോദികെള. �ശോണഹയങ്ങൾതുടുത്തകുതിരകൾ.

3. സൂര്യരൂപനോയ ഇന്ദ്ര�നോടു പറയുന്നു: മരിച്ച–അസ്തമയെത്ത മരണമോക്കി കല്പിച്ചിരിയ്ക്കു-

ന്നു; ഉദയെത്തജനനമോയും.

4. ഇതു മരുത്തുക്കെള കുറിച്ചുള്ളതോണ്: യജ്ഞോർഹ�പ്പർ വഹിപ്പവർ–യജ്ഞങ്ങളിൽ

ജപി�യ്ക്കണ്ടുന്ന �പരുകളുള്ള മരുത്തുക്കൾ. വോരിെയ (=െവള്ളെത്ത) ഗർഭവോസ-

ത്തി�ലർെപ്പടുത്തുന്നു. (�മഘങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നു); അങ്ങിെന, �ലോകത്തിൽ

ഭ�ക്ഷ്യോൽപോദനത്തിന്നു തുടർ�ന്ന (ആണ്ടു�തോറും) മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നു.
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5. വീശു�വോർ–മരുത്തുക്കൾ. ഗുഹയിൽെപ്പട്ട �ഗോക്കെള–പണികൾ എന്ന അസുരന്മോർ

�ദവ�ലോകത്തുനിന്നു �ഗോക്കെളഅപഹരിച്ച്, ഒരു ഗുഹയിൽ െകോണ്ടുനിർത്തി�പോൽ.

6. മതിമോെന (മനനശീലനോയ ഇന്ദ്രെന) എന്ന�പോെല മരുത്തുക്ക�ളയും �സ്തോതോക്കൾ

(യജ്ഞങ്ങളിൽ സ്തുതി പോടുന്നവർ) വോഴ്ത്തുന്നു. പ്രഖ്യോപകധനോഢ്യർ–സ്വമഹിമെയ പ്ര-

ഖ്യോപിയ്ക്കുന്ന (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന) ധനശക്തിയുള്ളവർ;മരുത്തുക്കൾ.

7. നിങ്ങെള–മരുത്തുക്കെള. ഇരുവരും–രണ്ടുകൂട്ടരും, ഇന്ദ്രനും നിങ്ങളും.

8. ഞങ്ങളുെടഈയജ്ഞംഇന്ദ്രന്നും മരുദ്ഗണത്തിന്നുമുള്ളതോണ്. ഗണം=മരുത്സമൂഹം.

9. പരി�തോവ്യോപ്ത�മ–ചുറ്റും വ്യോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മരുദ്ഗണ�മ. സ്തുതി–നിെന്നപ്പറ്റി ഋത്വിക്ക്

�സ്തോത്രം പോടുന്നു.

10. നിന്നുതോൻ=നി�ന്നോ.
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സൂക്തം 7.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ �ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്രെനഗ്ഗോയകർ ബൃഹത്തോലു,മിന്ദ്രെനയർച്ചകർ

മന്ത്രത്തോലും സ്തുതിച്ചോര,ങ്ങന്യരിന്ദ്രെന വോണിയോൽ. (1)

വിളിച്ചോൽപ്പൂട്ടിനില്ക്കുന്ന രണ്ടശ്വങ്ങെളെയോപ്പ�മ

എങ്ങും നടത്തു�വോനിന്ദ്രൻ; ഇന്ദ്രൻ വജ്രി ഹിരണ്മയൻ. (2)

ഇന്ദ്രൻ െനടിയ കോഴ്ചയ്ക്കോയ്�ദ്യോവിങ്കൽ�ക്കറ്റി സൂര്യെന;

കല്പിച്ചുനിർത്തീ �മഘത്തിൽജ്ജലെത്തയവിടുന്നുതോൻ. (3)

ഇന്ദ്ര, ദുർദ്ധർഷനോമങ്ങു ദുർദ്ധർഷപരിരക്ഷയോൽ

പോലിയ്ക്കഞങ്ങെള�പ്പോരിലോയിരം പടയിങ്കലും. (4)

ഇണങ്ങിനിന്നു. മോററോരിലിടിവോൾ വീഴ്ത്തുമിന്ദ്രെന

വിളിയ്ക്ക നോം വന്മുതലിന്നി,ന്ദ്രെനെച്ചറുതിന്നു�മ! (5)

വൃഷോ�വ, �മഘമിതിെനസ്സർവോഭീഷ്ടസഹപ്രദ,

ഞങ്ങൾക്കോയ്, ഞങ്ങ�ളോ,‘ടിെല്ല’�ന്നോതോ�ത്തോ�ന, തുറക്ക നീ! (6)

മറ്റു�ള്ളോെരക്കുറിച്ചുള്ള �മത്തരം �സ്തോമെമോന്നു�മ

ഈവജ്രഭൃത്തോമിന്ദ്രന്നുശരിയോം സ്തുതിയോയ്വരോ! (7)

വൃഷോവി,‘െല്ല’ന്നു െചോല്ലോത്തശക്തിയുക്തൻ മനുഷ്യരിൽ

വന്നു�ചരുന്നി�തോജസ്സോൽ,�ഗ്ഗോക്കളിൽക്കോള�പോല�വ. (8)

ഏകനോം യോെതോരുവ�നോ മനുഷ്യർക്കും ധനത്തിനും,

ആയിന്ദ്രൻതെന്നയുട�യോൻ, പഞ്ചഭൂവോസികൾക്കു�മ! (9)

നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി,സ്സർവർക്കും മീെതയോയ് �മവുമിന്ദ്രെന

വിളിയ്ക്കോം ഞങ്ങള;–വിടു�ന്നെറ �നോക്കെട്ട നമ്മെള! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. ഗോയകർ=ഉദ്ഗോതോക്കൾ. ബൃഹത്ത്–തന്നോമകമോയ സോമം; സോമ�വദികൾ സോമം

പോടി. അർച്ചകർ=�ഹോതോക്കൾ ഋങ്മന്ത്രം െചോല്ലി. അന്യർ വോണിയോൽ (യജുർവോ-

ക്യങ്ങൾെകോണ്ടു) സ്തുതിച്ചു. അങ്ങ്–യോഗശോലയിൽ.

2. വിളിച്ചോൽപ്പൂട്ടിനില്ക്കുന്ന–സോരഥിയും മറ്റും �വണ്ടോ; സ്വയം രഥബദ്ധരോയി നിന്നുെകോ-
ള്ളും. വജ്രി=വജ്രെമന്ന ആയുധമുള്ളവൻ. ഹിരണ്മയൻ=സ്വർണ്ണമയൻ; സ്വർണ്ണോഭ-

രണഭൂഷിതൻ.

3. കോഴ്ചയ്ക്കോയ്–പ്രോണികൾക്കു ദർശനശക്തിയുണ്ടോകോൻ. �ദ്യോവ്=ആകോശം.

4. ദുർദ്ധർഷൻ-ആക്രമിയ്ക്കെപ്പടോവല്ലോത്തവൻ. പരിരക്ഷ–രക്ഷ�ണോപോയം, രക്ഷോനിര.

5. ഇണങ്ങിനിന്നു–നോം ഒെത്തോരുമിച്ച്. വമ്പിച്ച സമ്പത്തിനും അല്പസമ്പത്തിന്നും (അതു

തരോൻ).
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6. വൃഷോവ്=വൃഷ്ടിപ്രവർത്തകൻ. സർവോഭീഷ്ടസഹപ്രദ=എല്ലോ അഭീഷ്ടങ്ങെളയും ഒന്നി-

ച്ചു നല്കുന്നവ�ന. ഞങ്ങ�ളോടിെല്ല�ന്നോതോ�ത്തോ�ന–ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും തരുന്നവ�ന.

�മഘമിതിെന തുറക്ക–മഴ െപയ്യിച്ചോലും.

7. മറ്റു�ള്ളോെര(അന്യ�ദവന്മോെര)ക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതിെയോന്നും ഇന്ദ്രന്നനുരൂപമോയ സ്തുതി-

യോവില്ല: അവരിെലോെക്ക മീെതയോണ്, ഇന്ദ്രൻ.

8. വന്നു�ചരുന്നു–മനുഷ്യെര അനുഗ്രഹിപ്പോൻ വെന്നത്തുന്നു.

9. ഒ�ര ഇന്ദ്രനോണ്, മനുഷ്യർക്കും ധനത്തിനും ഭരണകർത്തോവ്; അ�ദ്ദഹം തെന്ന, പഞ്ച-

ഭൂവോസികൾക്കും (ഭൂമിയിെലഅഞ്ചുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും) ഉടയവൻ.

10. ഋത്വിഗ്യജമോന�രോട്: ഏെറ �നോക്കെട്ട–അധികം അനുഗ്രഹിയ്ക്കെട്ട.



ഋ�ഗ്വദം: ഒന്നോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 3
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സൂക്തം 8.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

എതിർ�പ്പോെരജ്ജയിെച്ചന്നും �തോല്പിയ്ക്കും �സവ്യമോം ധനം

�കോരിെച്ചോരിഞ്ഞരുൾക നീയിന്ദ്ര, സംരക്ഷണത്തിനോയ്: (1)

എന്നോലിടിച്ചു തടയോമ�ല്ലോ ഞങ്ങൾക്കു മോററെര,

ഭവോനോൽപ്പോലിതന്മോരോം ഞങ്ങൾക്കശ്വത്തിനോലു�മ! (2)

ഭവോനോൽപ്പോലിതന്മോരോം ഞങ്ങളിന്ദ്ര, രണങ്ങളിൽ

കടുത്തവജ്രം�കെക്കോണ്ടു ജയിയ്ക്കോവൂ, രിപുക്കെള! (3)

ഇന്ദ്ര, നിൻതുണയോെലങ്ങൾ �നടോവൂ ശൂര�യോധെര;

എന്നിട്ടു തീെര�ത്തോല്പിച്ചുവിടോവൂ ശത്രു�സനെയ! (4)

െപരി�യോൻ, മുന്തി�യോനിന്ദ്രൻ: നില്ക്ക, വജ്രിയ്ക്കു �മന്മകൾ;

വോനിടം�പോെല വിസ്തീർണ്ണമോകയും െചയ്ക, തൽബലം! (5)

ആണുങ്ങളോഹവത്തിങ്കല,ഥവോ പുത്രലബ്ലിയിൽ,

�മധോഡ്യർ സന്തതിയ്ക്കോ�യോ സ്തുതിച്ചോൽ�ക്കവരും ഫലം. (6)

�സോമ�മററം െചലുത്തുന്നവയർ വോരോശി�പോല�വ

�വലി�യറുന്നു; �ചരുന്നു െവള്ളം െപരുതു വോയയിൽ! (7)

മോന്യം, നോ�നോപചോരോഡ്യ,മവൻെറ തിരു�നർെമോഴി

�ഗോപ്രദം യജമോനന്നു, പഴെക്കോെമ്പന്ന�പോല�വ! (8)

ഇമ്മട്ടിലുള്ളതോണ�ല്ലോ, നിൻെറ�യശ്വര്യമിന്ദ്ര�ന:

എെന്ന�പ്പോലുള്ള �ഹോതോവിന്നെപ്പോ�ഴ രക്ഷയോയ്വരും! (9)

ഇമ്മട്ടിലുള്ളതോണ�ല്ലോ: കോമ്യം, ശ്ലോഘോക്ഷ�രോചിതം,

ഇന്ദ്രന്നു �സോമപോനത്തിന്ന,വങ്കൽ �സ്തോമമുക്ഥവും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. ധനമുണ്ടോയോൽ, ശൂരരോയ ഭട�രയും മറ്റും ഏർെപ്പടുത്തി ശത്രുക്കെള ജയിയ്ക്കോമ�ല്ലോ.

അരുൾക=തരിക.

2. ഇടിച്ചു–മുഷ്ടിപ്രഹരംെചയ്യുന്ന കോലോൾപ്പടെകോണ്ടും കുതിരപ്പടെകോണ്ടും മോററെര

(ശത്രുക്കെള) തടയോം.

5. വജ്രിയ്ക്കു (വജ്രോയുധനോയ ഇന്ദ്രന്നു) �മന്മകൾ (=ഉന്നതികൾ, മഹത്ത്വങ്ങൾ ) നില്ക്ക–

നിലനില്ക്കെട്ട. െചയ്ക–െചയ്യെട്ട. തൽബലം-അവെന്റ (ഇന്ദ്രൻെറ) ബലം (�സന്യം).

6. സ്തുതിച്ചോൽ–ഇന്ദ്രെന.
7. വോരോശി=സമുദ്രം. ഇന്ദ്രെന്റ �സോമനീർെക്കോതി!
8. തിരു�നർെമോഴി=സത്യമോയ തിരുെമോഴി, അരുളപ്പോട്. �ഗോപ്രദം=�ഗോക്കെള െകോടു-
ക്കുന്നത്. പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞവൃക്ഷെക്കോമ്പ്എല്ലോവർക്കും മതിവരുത്തുമ�ല്ലോ.

9. അെപ്പോ�ഴ–കർമ്മോനുഷ്ഠോനസമയത്തുതെന്ന.
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10. ഇന്ദ്രെന �സോമപോനത്തിന്നോയി �സ്തോമം (സോമ�സ്തോത്രം) െകോണ്ടും, ഉക്ഥം

(ഋക്�സ്തോത്രം) െകോണ്ടും സ്തുതിയ്ക്കുന്നത്ഇമ്മട്ടിലുള്ളതോണ്. എമ്മട്ടിൽ? കോമ്യവും ശ്ലോ-

ഘോക്ഷ�രോചിതവും; ശ്ലോഘോക്ഷ�രോചിതം=ശ്ലോഘോർഹം.



20 ഋ�ഗ്വദം [അ. 1: അ. 1]

സൂക്തം 9.

ഋഷിഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

വരികിന്ദ്ര: ഭവോൻ �സോമരസമോമന്നെമോക്കയും

ഭുജിച്ചു മത്തിയ�ന്ന,റും െകല്പോൽ�ത്തോല്പിയ്ക്ക മോററെര! (1)

പിഴിഞ്ഞുെവച്ചതിൽ പ്രീതിപ്രദമോമിെതോഴിയ്ക്കുവിൻ

ഹർഷിയ്ക്കും വിശ്വകർമ്മോവോമിന്ദ്രന്നോയ്, നല്പിയറ്റുവോൻ. (2)

മത്തുെകോള്ളുക,മ�ത്തകും �സ്തോമത്തോൽ മഞ്ജുനോസിക;

ഒപ്പം സർവനരോരോദ്ധ, വരികി,സ്സവനങ്ങളിൽ. (3)

വർഷിയ്ക്കും നോഥനോം നിെന്നപ്പറ്റിത്തീർ�ത്തൻസ്തവങ്ങൾഞോൻ;

അവ നിങ്കലുയർെന്നത്തീ; ഇന്ദ്ര, �കെക്കോണ്ടിതങ്ങയും. (4)

ഇന്ദ്ര, വർഷിയ്ക്കുകി�ങ്ങോട്ടു മികച്ച വിവിധം ധനം:

ഭവോെന്റ പക്കലുണ്ട�ല്ലോ, �വണ്ടു�വോളവു�മെറയും. (5)

�പ്രരിപ്പിയ്ക്കുക, സമ്പത്തുണ്ടോകോനിന്ദ്ര, ശരിയ്ക്കതിൽ

െവമ്പൽെക്കോള്ളും പുകൾെപ്പട്ടഞങ്ങെളത്തുംഗവിത്ത, നീ! (6)

അന്നവും �ഗോക്കളും വോയ്ചു മികച്ച വളെരദ്ധനം

നല്കഞങ്ങൾക്കുനിയിന്ദ്ര, ശോശ്വതം വിശ്വജീവനം. (7)

നല്കഞങ്ങൾക്കുരുയശസ്സോ,യിര�ത്തോതിൽ വിത്തവും

ഒ�ട്ടെറ വണ്ടികെളോെടോത്തന്നവൃന്ദവുമിന്ദ്ര, നീ! (8)

ഋെക്കണ്ണിെക്കോണ്ടുഴുന്നളളും ധനപോലകനിന്ദ്രെന,

ധനം രക്ഷിപ്പതിന്നോയി, സ്തുതി െചോല്ലി വിളിയ്ക്ക നോം! (9)

നിശ്ചിതസ്ഥോനനോം െപ്രൌഢനിന്ദ്രന്നോയ്�പ്പർത്തു�പർത്തു�മ

പിഴിഞ്ഞുെവച്ചു,രുബലം വോഴ്ത്തുന്നൂസർവകർമ്മിയും. (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
1. മത്ത്=മദം, ലഹരി.

2. അധ്വര്യക്ക�ളോട്: പിഴിഞ്ഞുെവച്ചതിൽ (�സോമനീരിൽ) ഇത്–(ഹസ്തനിർ�ദ്ദശം) ഈ

�സോമനീർകൂടി ഒഴിയ്ക്കുവിൻ അത് ഇന്ദ്രന്നു പ്രീതികരമോയിരിയ്ക്കും. വിശ്വകർമ്മോവ്–

സർവകർമ്മനിർവോഹകൻ. നല്പിയറ്റുവോൻ–നമുക്കു നന്മ വരുത്തുവോൻ.

3. മഞ്ജുനോസിക=അഴെകോത്തമൂക്കുള്ളവ�ന. ഒപ്പം–മറ്റു �ദവക�ളോടുകൂടി. സർവനരോരോദ്ധ-

എല്ലോ മനുഷ്യരോലും പൂജിയ്ക്കെപ്പട്ടവ�ന. സവനങ്ങൾ=യജ്ഞങ്ങൾ.

4. വർഷിയ്ക്കും–അഭീഷ്ടങ്ങെള െപയ്തുതരുന്ന. നോഥൻ=രക്ഷിതോവ്. തീർ�ത്തൻ–ഉണ്ടോക്കി.

അവ ഉയർന്ന്അങ്ങയുെടഅടുക്കെലത്തുകയും, അങ്ങുസ്വീകരിക്കുകയുംെചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

6. അതിൽ–കർമ്മത്തിൽ. തുംഗവിത്ത=സമ്പ�ത്തറിയവ�ന.

7. വിശ്വജീവനം–എല്ലോവർക്കും ജീവിപ്പോനുതകുന്നത്.
8. ഒ�ട്ടെറ വണ്ടികെളോത്ത്–വളെര വണ്ടികളിൽ �കറ്റെപ്പട്ട.
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9. ഋെക്കണ്ണിെക്കോണ്ട്–ഋക്കുകൾ (�സ്തോത്രങ്ങൾ) ഒെന്നോന്നോയി സ്വീകരിച്ചുെകോണ്ട്.

എഴുന്നള്ളും–യോഗസ്ഥലങ്ങളിെലയ്ക്കു �പോകുന്ന.

10. നിശ്ചിതസ്ഥോനൻ–യോഗശോലയിൽ ഇന്ദ്രന്നു സ്ഥോനമിന്നെതന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

ഉരുബലം–ഇന്ദ്രെന്റ മഹത്തോയബലം. സർവകർമ്മിയും–എല്ലോ യജമോനന്മോരും
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സൂക്തം 10.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്. (കോകളി)

ഗോയകർ പോടുന്നു നിെന്നക്കുറിച്ച;–ർച്ച-

നീയനോം നിെന്നസ്സമർച്ചിപ്പു മോന്ത്രികർ;

പിെന്ന�യോ, െപോക്കുന്നുവംശത്തിെന�പ്പോെല

നിെന്നശ്ശതക്ര�തോ, ബ്രഹ്മപ്രഭൃതികൾ. (1)

സോനുവിൽനിന്നന്യസോനുവി�ലറി,യ-

ന്യൂനമോം കർമ്മം തുടങ്ങിയോലെപ്പോ�ഴ

ഇംഗിതെമെന്തന്നറിഞ്ഞു, ഗണെത്തോെടോ-

ത്ത�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളു,മിന്ദ്രൻബഹുപ്രദൻ. (2)

പൂട്ടുക, കീഴ്വോറു വീർപ്പിപ്പതോയ്,സ്സട-

ക്കൂട്ടമിയന്ന യുവോശ്വദ്വയെത്തനീ;

എന്നിട്ടു, ഞങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രങ്ങൾ �കൾക്കുവോൻ

വന്നോലു,മിങ്ങിന്ദ്ര, �സോമപോയിൻ, ഭവോൻ! (3)

വെന്നത്തുക വ�സോ: �സ്തോമങ്ങെളക്കുറി-

െച്ചോന്നു ശബ്ദിയ്ക്ക, വർണ്ണിയ്ക്കുക, മൂളുക;

എന്നിട്ടു, ഞങ്ങൾക്കുയജ്ഞവുമന്നവു–

െമോന്നിച്ചു വർദ്ധിയ്ക്കുമോറോക്കുകിന്ദ്ര, നീ! (4)

പറ്റലർക്കൂട്ടെരപ്പോയിയ്ക്കുമിന്ദ്രെന-

പ്പറ്റിജ്ജപിയ്ക്ക, നോമുക്ഥം സമൃദ്ധിദം:

ശബ്ദിച്ചരുളെട്ട ശക്രനീ, നമ്മുെട

പുത്ര�രോടും സുഹൃത്ത്വത്തിൽ നി�ല്പോെരോടും! (5)

മിത്രതോവോപ്തിയ്ക്കു െചല്കവങ്കൽദ്ധന-

ലബ്ധിയ്ക്കവങ്കൽ,സ്സുശക്തിയ്ക്കവങ്കൽ നോം:

അത്രയല്ലോളുമോമ�ല്ലോ, നമുെക്കോെക്ക

വിത്തം തരും ശക്രനിന്ദ്രൻ തിരുവടി. (6)

അന്നെമല്ലോടത്തുെമത്തീ ശരിയ്ക്കിന്ദ്ര,

നിന്നോൽ പ്ര�ശോധിതമോയി, സുപ്രോപമോയ്;

ഇന്നിത്തുറക്കുക�പെത്തോഴുെത്തോന്നു നീ;

കുെന്നതിർവജ്ര�ന, �നടുക വിത്തവും! (7)

ഇന്ദ്ര, ഭവോെന്റ രിപുവധപ്രോഭവ-

െമോെന്നോതുങ്ങീടുകില്ലൂ,ഴിവോനങ്ങളിൽ;

അങ്ങിനിത്തണ്ണീർ െപോഴിയ്ക്കുക വിണ്ണിൽനി-

െന്ന,ങ്ങൾക്കയയ്ക്കയും െചയ്യുക, �പക്കെള! (8)

�കൾെക്കൻവിളി ജവോൽസർവതഃകർണ്ണ, നീ;

�ചർക്ക തിരുവുള്ളിെലന്നുെട വോക്കുകൾ;

എന്നു�ടതോകുമി�സ്തോമം സഖോവിൻെറ-
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െയന്ന�പോലംഗീകരിച്ചോലുമിന്ദ്ര, നീ! (9)

ഞങ്ങളറിയുന്നു: �കോരിെച്ചോരിയു�വോ–

ന,െങ്ങങ്ങൾതൻ വിളി �കൾക്കു�വോൻ �പോർകളിൽ;

�കോരിെച്ചോരിയും ഭവോെന വിളിയ്ക്കുന്നി-

�തോ,രോയിരം തരും രക്ഷ�യോർത്തിജ്ജനം. (10)

വന്നരുൾകിന്ദ്ര, �ഹ െകൌശിക, ഞങ്ങളി–

ലു,ന്നമ്രഹഷം കുടിയ്ക്കുക �സോമനീർ

ആയതമോക്കുക, നവ്യമോമോയുെസ്സോ;-

രോയിരം കിട്ടുമൃഷിയോക്കുെകെന്ന നീ! (11)

െച�ററെറ നീെണ്ടോരോയുെസ്സോക്കുമങ്ങെയ–

പററിെയല്ലോററിലും വോയ്ക്കുമീ വോക്കുകൾ.

സ്തുത്യർഹനോം നിങ്കൽ വെന്നത്തിഞങ്ങെള-

യു�ത്തോഷരോക്കെട്ട,യങ്ങു�കെക്കോൾകയോൽ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. ഗോയകർ–സോമ�വദികൾ. അർച്ചനീയൻ-പൂജനീയൻ, സ്തുത്യൻ. സമർച്ചിപ്പു=

വഴി�പോെല പൂജിയ്ക്കു ന്നു, സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. മോന്ത്രികർ=മന്ത്രം. (ഋക്ക് ) െചോല്ലുന്നവർ.

ബ്രഹ്മപ്രഭൃതികൾ–ബ്രഹ്മോവും (പരികർമ്മികളിെലോരോളുെട സ്ഥോന�പ്പർ) മറ്റും. വം-

ശത്തിെന�പ്പോെല ‘കമ്പക്കളി’ക്കോർ മുളെയ എന്ന�പോെല; അഥവോ, നല്ല ആൾ സ്വ-

കുലെത്തഎന്ന�പോെല. െപോക്കുന്നു=െപോന്തിയ്ക്കുന്നു, മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നു.

2. യജമോനൻ ഒരു സോനു (മലെഞ്ചരി) വിൽനിന്നു മെററോന്നിൽ �കറി �സോമലതയും

മറ്റുംെകോണ്ടു�പോന്ന്അന്യൂനമോം (കുറെവോന്നുമില്ലോത്ത) കർമ്മം (യജ്ഞം) തുടങ്ങുന്ന-

�തോ�ട, ഇന്ദ്രൻഅവിെടയ്ക്കു പുറെപ്പടും. ഇംഗിതം–യജമോനെന്റ അന്തർഗ്ഗതം. ഗണം–

മരുത്സമൂഹം. ബഹുപ്രദൻ=വളെര െകോടുക്കുന്നവൻ.

3. കീഴ്വോറ് (കുതിരയുെടവയററത്തുെകട്ടുന്നത് ) വീർക്കുന്നതു്, കുതിരയുെടഅംഗപുഷ്ടിെകോ-

ണ്ടോകുന്നു. സട=കുഞ്ചി�രോമം. യുവോശ്വദ്വയം=െയൌവന പ്രോയക്കോരോയ രണ്ടു കുതിര-

കൾ, ഹരികൾ. പൂട്ടുക=�ത�രോടു�ചർത്തുെകട്ടുക. �സോമപോയിൻ=�സോമം കുടിയ്ക്കുന്ന-

വ�ന.

4. വ�സോ=വസിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന, പ്രോണികെള െപോറുപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന. ശബ്ദിച്ചും (പ്രീതിസൂച-
കമോയഒെരോച്ചപുറെപ്പടുവിച്ചും), വർണ്ണിച്ചും, മൂളിയുംഞങ്ങളൂെട �സ്തോമ (�സ്തോത്ര)ങ്ങെള

അഭിനന്ദിച്ചോലും.

5. ഉക്ഥം=ആ �പരിലുള്ള �സ്തോത്രം. സമൃദ്ധിദം=സമ്പൽകരം. ശബ്ദിച്ചരുളെട്ട–

നെമ്മപ്പറ്റി ശ്ലോഘിച്ചു സംസോരിയ്ക്കെട്ട. സുഹൃത്ത്വത്തിൽ നിൽ�പ്പോർ=�സ്നഹത്തിൽ

വർത്തിയ്ക്കുന്നവർ, �സ്നഹിതന്മോർ.

6. മിത്രതോവോപ്തിയ്ക്ക്–ഇന്ദ്രൻെറ �മത്രി കിട്ടോൻ. ആളുമോം=സമർത്ഥനുമോകും നെമ്മ

രക്ഷിപ്പോൻഅവിെടയ്ക്കു കഴിവുണ്ട്.

7. സുപ്രോപം=സുലഭം. ഇന്നി=ഇനി. കുെന്നതിർവജ്ര�ന=മലെയ്ക്കോത്ത വജ്രമുള്ളവ�ന.

�നടുക–പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നവർക്കു െകോടുക്കോൻ.
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8. അങ്ങയ്ക്കു ശത്രുവധത്തിലുള്ള മിടുക്ക്ഊഴിവോനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുകില്ല; അവെയക്കോളും

വിസ്തീർണ്ണമോണത്.

9. സർവതഃകർണ്ണ=എല്ലോടത്തുംെചവിയുള്ളവ�ന;എല്ലോം �കൾക്കുന്നവ�ന. വോക്കുകൾ–

സ്തുതികൾ. ഒരു സുഹൃത്തിൻെറ വോക്കു�പോെല, എൻെറഈസ്തുതി അങ്ങെയ പ്രീതി-

െപ്പടുത്തെട്ട.

10. ഓരോയിരം തരും–വളെര ഗുണമുളവോക്കുന്ന. ഇജ്ജനം–ഞങ്ങൾ. രക്ഷ�യോർത്ത്–

രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി.

11. െകൌശികൻ–ഇന്ദ്രപര്യോയം. ഞങ്ങളിൽ–ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ. ആയതം=നീണ്ടത്.
നവ്യം=സ്തുത്യം. ആയുസ്സു ദീർഘിച്ചോൽ �പോരോ, പ്രശംസനീയവുമോകണം. ആയിരം

കിട്ടും–വളെര സിദ്ധികൾ�കവന്ന.

12. എല്ലോറ്റിലും–സർവകർമ്മങ്ങളിലും. ഉ�ത്തോഷർ=സ�ന്തോഷമുയർന്നവർ.
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സൂക്തം 11.

മധുച്ഛന്ദസ്സിെന്റ മകൻ �ജതോവ്ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

�തരോളിമോരിൽ മികച്ച �തരോളിയോയ്-

�ച്ചോറിെന്റ നോഥനോയ്സ്സജ്ജനപോലനോയ്

വോരോശി�പോ�ല വിശോലനോമങ്ങെയ-

പ്പോരം വളർത്തുമോറോക, വോെക്കോക്കയും! (1)

അന്നസമ്പന്നരോയ്നിർഭയരോെകങ്ങൾ,

നിന്നുെട �മത്രിയോലിന്ദ്ര, ബലപ്ര�ഭോ;

ഞങ്ങൾ നികോമം പരെക്കസ്തുതിയ്ക്കോവു,

ഭംഗം െപടോത്ത �ജതോവോകുമങ്ങെയ! (2)

ഇന്ദ്രൻെറ സമ്പൽപ്രദോനപ്രവൃത്തി പ-

െണ്ട�ന്നോ തുടങ്ങിയതോെണന്നിരിയ്ക്കയോൽ,

�ചരില്ല രക്ഷയ്ക്കിടിച്ചിൽ, പശുവിനും

�ചോറിന്നുമോയ്പ്പണം കർമ്മികൾ�ക്കകിയോൽ! (3)

ഇന്ദ്രൻ പുരങ്ങൾ പിളർത്തുന്നവൻ, കവി-

െയന്നും യുവോവ,പ്ര�മയബലോന്വിതൻ,

കർമ്മെത്തെയോക്കയും പുഷ്ടിെപ്പടുത്തു�വോ–

നു,ന്മിഷദ്വജ്രന,�നകത്രസംസ്തുതൻ! (4)

�ഹ വജ്രഭ്രു�ത്ത, തുറന്നുവ�ല്ലോ ബഹു-

�ഗോവൃന്ദനോയ വലെന്റബിലെത്തനീ;

അ�പ്പോൾ ഭവോങ്കലണഞ്ഞോർ ഭയം െവടി-

ഞ്ഞു,ൽപ്പന്നപീഢരോയ്�മവിന �ദവകൾ. (5)

ശൂര, നീ രക്ഷിച്ച�തോർത്തു വെന്നത്തി�നൻ,

നീരിൽ പ്രകീർത്തിച്ചുെകോണ്ടുഞോൻ പിെന്നയും:

ഭൂരിസ്തവോർഹ, ഭവോെനശ്ശരിയ്ക്കറി-

�ഞ്ഞോരോണു, മുല്പോടുപോസിച്ച കർമ്മികൾ! (6)

മോയകൾെകോണ്ടു മഥിച്ചുവ�ല്ലോ, മഹോ-

മോയോവിയോകിന ശുഷ്ണെനയിന്ദ്ര, നീ;

ആയതറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു �മധോവികൾ

ഭൂയിഷ്ടമോക്കുക, ഭക്ഷ്യമവർക്കു നീ! (7)

ആെരോരോൾ െചയ്യുന്ന വിത്തപ്രദോനങ്ങ-

�ളോരോയിര�മോ, ശരിയ്ക്കതി�ലെറ�യോ,

പോരിച്ച െകെല്പോക്കുമോ നോഥനിന്ദ്രെന

�സ്വരം സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ, നിങ്ങൾഋത്വിക്കുകൾ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
1. �തരോളി–�തരിൽ�ക്കറി െപോരുതുന്നവൻ. വോക്ക്–ഞങ്ങളുെട സ്തുതി.
2. ബലപ്രഭു=ബലരക്ഷകൻ. നികോമം=ഏററവും. ഭംഗം=�തോല്മ.
3. കർമ്മികൾക്കു (ഋത്വിക്കുകൾക്കു) ദക്ഷിണയോയി പണം െകോടുത്ത യജമോനന്നു �ചത-

െമോന്നും വരില്ല: ഇന്ദ്രൻഎന്നും ധനം െകോടുത്തുെകോണ്ടിരിയ്ക്കും.

4. പുരങ്ങൾ=അസുരനഗരങ്ങൾ. കവി=�മധോവി. ഉന്മിഷദ്വജ്രൻ=പ്രകോശിയ്ക്കുന്ന വജ്ര-

�ത്തോടുകൂടിയവൻ. അ�നകത്ര=വളെര (യോഗ)സ്ഥലങ്ങളിൽ. സംസ്തുതൻ=നന്നോയി

സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ.

5. വലൻ എന്ന അസുരൻ �ദവന്മോരുെട വളെര �ഗോക്കെള അപഹരിച്ച്ഒരു ബിലത്തി-

ൽ (ഗുഹയിൽ) ഒളിപ്പിച്ചു; അവെയ ഇന്ദ്രൻ ഗ്രഹ തുറന്നു വീെണ്ടടുത്തു. ഇങ്ങെന ഒരു

കഥയുണ്ട്. ഉൽപന്നപീഡർ–വലൻമൂലം ഉപദ്രവമുളവോയവർ.

6. നീരിൽ–�സോമയോഗത്തിൽ. പ്രകീർത്തിച്ചുെകോണ്ട്–അങ്ങയുെട ദോനശീലത്വം

ഉദ്�ഘോഷിച്ചുെകോണ്ട്. മുല്പോടുപോസിച്ച (മുമ്പു ഭവോെനസമീപിച്ച) കർമ്മികൾക്കറിയോം,

ഭവോൻെറഔദോര്യം.

7. മഥിച്ചു–െകോന്നു. ശുഷ്ണൻ–ഒരസുരൻെറ �പർ. ഭൂയിഷ്ഠമോക്കുക–ധോരോളം െകോടുക്കുക.
8. വിത്തപ്രദോനങ്ങൾ=ധനദോനങ്ങൾ.
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മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 4
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സൂക്തം 12.

കണ്വപുത്രൻ �മധോതിഥി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

വരിയ്ക്ക, നോമീയജ്ഞത്തിന്ന,�ശഷധനയുക്തനോയ്,

�ഹോതോവോയ്ശ്ശുഭകർമ്മോവോയ്, ദൂതനോയ്നില്ക്കുമഗ്നിെയ! (1)

ആവോഹിയ്ക്കുന്നു, മന്ത്രങ്ങൾ െചോല്ലി നിത്യം പ്ര�ജശെന,

ഹവി�സ്സത്തുംബഹുപ്രീതികൃത്തോമഗ്നിെയ,യഗ്നിെയ! (2)

വിളിയ്ക്ക, �ദവെര,യിഹ ദർഭെകോ�യ്തോനു�വണ്ടി നീ:

അ�ഗ്ന, സ്തുത്യർഹനോം �ഹോതോെവങ്ങൾക്ക,രണിജൻ ഭവോൻ. (3)

െകോതിയ്ക്കുമവെര–ദ്ദൂതന�ല്ലോ–�നർക്കറിയിയ്ക്കനീ;

വന്നിരിയ്ക്കുകയും െചയ്കി,ക്കർമ്മത്തിൽ�ദ്ദവയുക്തനോയ്! (4)

�നെകോണ്ടോഹുതനോമ�ഗ്ന, ദീപ്തനോയ്ച്ചുെട്ടരിയ്ക്ക, നീ,

അരക്ക�രോെടോപ്പമുപദ്രവിയ്ക്കുെമതിരോളെര! (5)

അഗ്നിയഗ്നിയുമോയി�ച്ചർന്നിട്ടുജ്ജ്വലിപ്പൂ ജുഹൂമുഖൻ,

എന്നും യുവോവു, �മധോവി, ഹവ്യവോഹൻ, ഗൃ�ഹശ്വരൻ! (6)

ചോ�ര സ്തുതിപ്പിൻ യജ്ഞത്തിൽ �മധോഗുണസ�മതെന,

സത്യധർമ്മോവിെന,ശ്ശത്രുമർദ്ദിയോമഗ്നി�ദവെന! (7)

യോെതോരോൾ ദൂതനോം നിെന്നയഗ്നി�ദവ ഹവിസ്സിനോൽ

പൂജിച്ചു�പോരു,മോയോെളപ്പോലിച്ചരുൾക തീർച്ചയോയ്! (8)

ഹവിസ്സോൽ�ദ്ദവയജ്ഞത്തിന്നഗ്നിതങ്കലണെഞ്ഞവൻ

ശുശ്രൂഷെചയ്യു,മവെനസ്സുഖിപ്പിയ്ക്കുക പോവക! (9)

വിളിയ്ക്ക �ദവകെളയിങ്ങ,�ഗ്ന, പോവക, ദീപ്ത, നീ;

എത്തിയ്ക്ക, ഞങ്ങളുെടയീ യജ്ഞവും ഹവ്യവും ഭവോൻ. (10)

അതിനൂതനഗോയത്രംെകോണ്ടുസംസ്തുതനോം ഭവോൻ

സംഭരിയ്ക്കുക, ഞങ്ങൾക്കോയ്സ്വത്തും വീരോന്വിതോന്നവും. (11)

അ�ഗ്ന, െവണ്ദീപ്തിയും സർവ�ദവോഹ്വോനവുെമോത്തനീ

ഈയസ്മദിയമോം �സ്തോമം �കെക്കോണ്ടരുളി�ടണ�മ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. �ദവകളുെട ദൂതന�ത്ര, അഗ്നി.
2. പ്ര�ജശൻ–മനുഷ്യരുെട �ഹോമോദികെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. ഹവി�സ്സന്തും–ഹവിസ്സു �ദവ-
കൾക്കു െകോണ്ടുെകോടുക്കോനോയി വഹിയ്ക്കുന്ന. ബഹുപ്രീതികൃത്ത്=വളെര�പ്പർക്കു പ്രീ-

തിയുണ്ടോക്കുന്നവൻ. അഗ്നി ഏകെനങ്കിലും, ആഹവനീയോദി സ്വരൂ�പണ വർത്തിയ്ക്കു-

ന്നു എന്നതുെകോണ്ടോണ്, അഗ്നിപദം രെണ്ടണ്ണം പ്ര�യോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. കർമ്മികൾ

അ�ഗ്ന, അ�ഗ്ന, എന്നു ജപിച്ച്ആവോഹിയ്ക്കുന്നുഎന്നുംഅർത്ഥെമടുക്കോം.
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3. ദർഭെകോ�യ്തോൻ–യജ്ഞത്തിന്നു ദർഭ മുറിെച്ചോരുക്കിയവൻ; യജമോനൻ.അരണിജ-

ൻ–രണ്ടു മരെപ്പോളികൾ കൂട്ടിയുരസിയിട്ടോണ്, യോഗത്തിന്ന്അഗ്നിെയ ഉണ്ടോക്കുക;ആ

മരത്തിന്ന്അരണി എന്നു �പർ.

4. അവർ (�ദവകൾ)ഹവ്യെക്കോതിയന്മോരോണ്: ഇവിെട ഒരുയജ്ഞമുെണ്ടന്നറിയിയ്ക്കെപ്പ-

ട്ടോൽ ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോന്നുെകോള്ളും.

5. ആഹുതൻ=�ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. ദീപ്തനോയ്=ജ്വലിച്ച്. അരക്ക�രോെടോപ്പം–രോക്ഷസെരയും.
6. അഗ്നി–ആഹവനീയൻ. അഗ്നി=തിയ്യ്. ജുഹൂമുഖൻ–ജുഹു (�ഹോമദ്രവ്യം �കോരി-

െയടുക്കുന്ന ഒരു തരം കരണ്ടി) ആകുന്ന മുഖ�ത്തോടുകൂടിയവൻ. ഗൃ�ഹശ്വരൻ–

യോഗശോലെയ, അഥവോ യജമോനഗൃഹെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ.

10. എത്തിയ്ക്ക–�ദവകളുെട അടുക്കൽ െകോണ്ടുെവയ്ക്കുക.

11. അതിനൂതനഗോയത്രം–ഏററവും പുതുതോയ (ഞങ്ങളുെട പൂർവന്മോർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലോ-
ത്ത) ഗോയത്രീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ള �സ്തോത്രം. വീരോന്വിതോന്നം–വീരരോയ പുത്രഭൃത്യോദിക�ളോടു-

കൂടിയഅന്നം; ആഹോരസമൃദ്ധി വീരപുത്രോദികൾക്കുകോരണമോകുമ�ല്ലോ.

12. സർവ�ദവോഹ്വോനം–�ദവകെളെയല്ലോം വിളിപ്പോൻ സ്വയം നിർമ്മിച്ച �സ്തോത്രങ്ങൾ.

അസ്മദീയം=ഞങ്ങളു�ടത്.
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സൂക്തം 13.

ഋഷി–ച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവത�ന്ന; സമിദ്ധോദികളോയ പന്തിരണ്ടു�പർ �ദവത-

കൾ.

വിളിയ്ക്കുക,സ്മൽക്കർമ്മിയ്ക്കോയ�ഗ്ന, �ദവകെളബ്ഭവോൻ;

സമിദ്ധനോം നീ �ഹോതോ�വ, െചയ്ക പോവക, യജ്ഞവും! (1)

ക�വ, തനൂനപോത്തോം നീ �ദവകൾക്കമ�റത്തിനോയ്

എത്തിയ്ക്കഞങ്ങളുെടയീ�ത്തൻ കലർന്നഹവിസ്സിെന! (2)

നരോശംസെനഞോനിങ്ങീ യജ്ഞത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുവൻ,

ഹവിഷ്കർത്തോവിെന,�ത്തൻനോവു�ള്ളോെന, പ്രീതിദോയിെയ. (3)

ഈഡിതൻ നീ സുഖ�ത്തരിെലഴുന്നള്ളിയ്ക്ക, �ദവെര:

�ഹോതോവ�ല്ലോ ഭവോന�ഗ്ന, മന്ത്രപൂർവം പ്രതിഷ്ഠിതൻ. (4)

മീ�ത�നെവച്ചബർഹിസ്സിങ്ങിടതൂർത്തു വിരിയ്ക്കുവിൻ:

ഇതിങ്കലകമൃതോ�ലോകമുണ്ടോമ�ല്ലോ, സുധീക�ള. (5)

സത്യം വളർത്തുമോൾപൂകോദ്ദീപ്രദ്വോരങ്ങെളോക്കയും

തുറന്നിടുവിനി,ന്നോളിൽത്തീർച്ചയോയും യജിയ്ക്കുവോൻ. (6)

വിളിപ്പൂഞോന,ഴെകഴും ന�ക്തോഷസ്സുകെള സ്വയം,

ഈയ�ജ്ഞനമ്മളുെടയിദ്ദർഭ�മൽ വന്നു�ചരുവോൻ. (7)

സുജിഹ്വരോയ്ക്കവികളോം �ഹോതൃ�ദവ്യെരയിങ്ങുഞോൻ

വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ: നടത്തെട്ട,യവർ നമ്മുെടയീ മഖം! (8)

തിളങ്ങു�വോരിള, സരസ്വതി, ഭോരതി, മൂന്നു�പർ

വെന്നത്തുകിങ്ങ,ക്ഷയമോർ ദർഭ�മൽസുഖദോത്രിമോർ. (9)

ഉൽകൃഷ്ടനോകും ത്വഷ്ടോവോം വിശ്വരൂപെനയിങ്ങുഞോൻ

വിളിച്ചിടു�ന്നന;-വിടു�ന്നെറ �നോക്കെട്ട, നമ്മെള! (10)

ഹവിസ്സിെന�ദ്ദവ, ഭവോൻ �ദവകൾക്കു വനസ്പ�ത,

�ന�ര െകോണ്ടുെകോടുത്തോലും: ജ്ഞോനം �നടെട്ട ദോയകൻ. (11)

സ്വോഹോയജ്ഞെത്തയിന്ദ്രന്നോയ്നിങ്ങൾ യഷ്ട്യനി�കത�ന

നടത്തുവിൻ; �ദവകെള വിളിയ്ക്കോമവിെടയ്ക്കുഞോൻ. (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. അസ്മൽകർമ്മി–ഞങ്ങളുെട യജമോനൻ. സമിദ്ധൻ–സമിദ്ധെനന്നഅഗ്നി.

2. ക�വ=�ഹ �മധോവിൻ. തനൂനപോത്ത്–അ�പ്പരിലുള്ള അഗ്നി. �തൻ കലർന്ന–

മധുരമോയ, സ്വോ�ദറിയ.

3. നരോശംസൻ–തന്നോമകനോയ അഗ്നി. ഹവിഷ്കർത്തോവ്=ഹവിെസ്സോരുക്കുന്നവൻ.

�തൻനോവു�ള്ളോൻ–മധുരഭോഷിയോയ, മധുര�ഭോജിയോയ നോവുള്ളവൻ.
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4. ഈഡിതൻ–അ�പ്പരിലുള്ളഅഗ്നി. സുഖ�ത്തർ–ഇരിപ്പോൻ സുഖമുളള രഥം. മന്ത്രപൂർ-

വം പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കെപ്പട്ട ഭവോൻ �ഹോതോവോണ�ല്ലോ. �ഹോതോവ്=വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. �ദവക-

െള വിളിപ്പോനോണ�ല്ലോ, അങ്ങെയപ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.

5. �നെവച്ച–�നനിറച്ച സ്രുക്കുകൾ (ഒരു തരം കരണ്ടികൾ) െവച്ച. ബർഹിസ്സ്=

ദർഭപ്പുല്ല്; ബർഹിസ്സ് എന്ന അഗ്നിെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിങ്കൽ–ദർഭ വിരിപ്പിൽ.

അമൃതോ�ലോകം–അമൃതിെന്നോത്ത െനയ്യിെന്റ, അഥവോഅമൃതെന്റ (മരണരഹിതനോയ

ബർഹിസ്സ് എന്നഅഗ്നിയുെട) ദർശനം. സുധീക�ള–സൽബുദ്ധികളോയ ഋത്വിക്കുക�ള.

6. സത്യം വളർത്തും–സത്യോ(യജ്ഞോ)ഭിവൃദ്ധികരങ്ങളോയ. ആൾപൂകോദ്ദീപ്രദ്വോരങ്ങൾ–

ജനപ്ര�വശമില്ലോത്ത ഉജ്ജ്വലദ്വോരങ്ങൾ. യജിക്കുക=യജ്ഞം െചയ്യുക.

7. ന�ക്തോഷസ്സുകൾ–നക്തം, ഉഷസ്സ്എന്ന രണ്ട് അഗ്നിമൂർത്തികൾ.

8. സുജിഹ്വർ=നല്ല (പ്രിയസത്യവോദിയോയ) നോവ്,അെല്ലങ്കിൽജ്വോല, ഉള്ളവർ. കവികൾ
=�മധോവികൾ. �ഹോതൃ�ദവ്യർ=�ഹോതോെവന്നും �ദവ്യെനന്നും �പരുള്ള രണ്ടഗ്നി-

കൾ. മഖം=യോഗം.

9. ദർഭ�മൽ വെന്നത്തുക–വന്നു ദർഭവിരിപ്പിൽ ഇരിയ്ക്കെട്ട.

10. ത്വഷ്ടോവ്–ആ �പരിലുള്ള അഗ്നി. വിശ്വരൂപൻ–വിവിധസ്വരുപൻ. ഏെറ–മറ്റുള്ളവെര

�നോക്കുന്ന (അനുഗ്രഹിക്കുന്ന)തിെനക്കോൾഅധികം.

11. വനസ്പതി–തന്നോമകോഗ്നി. ദോയകൻ–ഹവിസ്സുെകോടുത്തവൻ, യജമോനൻ.

12. സ്വോഹോയജ്ഞം–സ്വോഹ എന്നഅഗ്നിയോൽ സംപോദിതമോയ യോഗം. യഷ്ട്യനി�കത-

�ന=യജമോൻെറ ഗൃഹത്തിൽെവച്ച്.
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സൂക്തം 14.

�മധോതിഥി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; വിശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

ഈെയല്ലോ�ദ്ദവകളുെമോത്ത�ഗ്ന, സ്തുതിയുമർച്ചയും

�കെക്കോണ്ടു �സോമം നുകരോൻ വെന്നത്തുക, യജിയ്ക്ക നീ. (1)

അ�ഗ്ന, നിെന്ന വിളിയ്ക്കുന്നൂ, തവ കർമ്മങ്ങളും ക�വ

വോഴ്ത്തുന്നു �മധോവികളി;ങ്ങോഗമിയ്ക്ക, സ�ദവനോയ്. (2)

ഇന്ദ്രൻ, വോയു, ഭഗൻ, മിത്രൻ, പുഷോവ,ഗ്നി ബൃഹസ്പതി,

ആദിത്യന്മോർ, മരുദ്വർഗ്ഗം, യജിയ്ക്കുകിവെരബ്ഭവോൻ., (3)

ഇറ്റിച്ചു െവച്ചിരിക്കുന്നൂനിങ്ങൾക്കോയ്ച്ചമസോദിയിൽ,

തൃപ്തിയും മത്തുമുളവോക്കുന്ന �തനോയ �സോമനീർ. (4)

സ്തുതിയ്ക്കുന്നൂസ്വരക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി �മധോഢ്യരങ്ങെയ,

മുറയ്ക്കു ദർഭകൾ മുറിച്ച,ണിചോർത്തി, ഹവിസ്സുമോയ്. (5)

പുറത്തു െന�യ്യോലുെമവ നിനെയ്ക്കപ്പൂട്ടിനില്ക്കു�മോ

ആ നിൻവോഹങ്ങെളത്തിയ്ക്ക, �സോമപീതിയ്ക്കു �ദവെര! (6)

സത്യം വളർത്തുമോ യോജ്യന്മോെരയും പത്നിമോെരയും

കുടിപ്പിയ്ക്കുക �തനിൻപങ്ക,�ഗ്ന, �ശോഭനജിഹ്വ, നീ. (7)

യജ്ഞോർഹരും സ്തുത്യരുമോമവർ നിൻതിരുനോവിനോൽ

കുടിയ്ക്കെട്ട വഷട്ക്കോരത്തിങ്കല�ഗ്ന, മുറയ്ക്കു �തൻ! (8)

ആവോഹിയ്ക്കെട്ട സൂര്യെന്റ �രോചനത്തിങ്കൽനിന്നവൻ,

ധീമോൻ �ഹോതോവു,ഷസ്സിങ്കലുണരും സർവ�ദവെര. (9)

കുടിച്ചരുൾക �സോമ�ത്തന�ഗ്ന, വോയുവുമിന്ദ്രനും

മിത്രെന്റ �തജസ്സുകളുെമ�പ്പരുെമോരുമിച്ചു നീ! (10)

മന്ത്രസ്ഥോപിതനങ്ങ�ഗ്ന, �ഹോതോവ�ല്ലോ മഖങ്ങളിൽ;

അബ്ഭവോൻ നിറ�വറ്റീടുകീ, ഞങ്ങളുെടയധ്വരം! (11)

�രോഹിദശ്വോംഗനകെള�ദ്ദവ, �തരിന്നു പൂട്ടി നീ

െകോ�ണ്ടോടുമവെയെക്കോണ്ടിെങ്ങത്തിച്ചരുൾക, �ദവെര! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. അർച്ച=പൂജ.
2. തവകർമ്മങ്ങളും വോഴ്ത്തുന്നു–അങ്ങയുെട കർമ്മങ്ങെള വോഴ്ത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ആഗമിയ്ക്ക=
വരിക. സ�ദവൻ=�ദന്മോ�രോടുകൂടി യവൻ.

3. അഗ്നി–മെററോരഗ്നിയോണിത്.
4. ചമസം–ഒരുതരം യജ്ഞപോത്രം. �തനോയ–�തൻ�പോെല മധുരമോയ.

5. അണിചോർത്തി=ആഭരണമണിഞ്ഞ്.



[മ. 1: അ. 4: സൂ. 14] ഒന്നോം അഷ്ടകം 33

6. പുറത്തുെന�യ്യോലും–െനെയ്യോലിയ്ക്കുന്നുെണ്ടന്നു�തോന്നത്തക്കവണ്ണംസ്നിഗ്ധമോയപൃഷ്ഠം

ഉള്ളവർ. വിചോരിച്ചോൽക്കഴിഞ്ഞു, സ്വയംബദ്ധരോയി നിന്നു െകോള്ളും. വോഹങ്ങൾ=

അശ്വങ്ങൾ. �സോമപീതി=�സോമപോനം.

7. യോജ്യന്മോർ=യജനീയർ (�ദവന്മോർ). �തനിൻപങ്ക്–�തൻ�പോെലയുള്ള �സോമനീരി-

ൻെറ അംശങ്ങൾ. (ഇന്ന �ദവന്ന്ഇത്ര �സോമനീർ എന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.) �ശോഭന-

ജിഹ്വ=നല്ല നോവ്(ജ്വോല) ഉള്ളവ�ന.

8. �ദവന്മോരുെട മുഖം അഗ്നിയ�ത്ര. മുറയ്ക്കു=ക്രമോനുസോ�രണ. വഷട്കരത്തിങ്ക-

ൽ–ഹവിരർപ്പണസമയത്ത്.

9. �രോചനം=പ്രകോശമണ്ഡലം. അവൻ–അഗ്നി. സർവ�ദവെര=എല്ല�ദ്ദവകെളയും.

10. �തജസ്സുകൾ–മൂർത്തി�ഭദങ്ങൾ.

11. മന്ത്രസ്ഥോപിതൻ=മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചു പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. അങ്ങ് ഭവോൻ. അധ്വരം=

യോഗം.

12. �രോഹിദശ്വോംഗനകൾ=�രോഹിത്തുകൾഎന്നു�പരോയെപണ്കുതിരകൾ. െകോ�ണ്ടോടും–

�തർവഹിച്ചു പോയുന്ന.
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സൂക്തം 15.

ഋഷിച്ചന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഋതുക്കൾ �ദവത.

കുടിയ്ക്കുകിന്ദ്ര, നീ �സോമമൃതു�വോെടോത്തുതൃപ്തിദം:

നിൻവയററിൽക്കടക്ക�ട്ട, തന്നി�കതനമീ രസം! (1)

ഋതു�വോെടോത്തു �പോത്രത്തിൽനിന്നു �സവിപ്പിന,ധ്വരം

ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ: ശുഭദര�ല്ലോ നിങ്ങൾ മരുത്തുകൾ! (2)

വർണ്ണിയ്ക്കുെകങ്ങൾതൻ യജ്ഞ,മൃതുെവോത്തുകുടിയ്ക്ക, നീ:

രത്നങ്ങൾ നല്കു�വോന�ല്ലോ, ത്വഷ്ടോ�വ, സ്ത്രീസ�മത, നീ! (3)

വരുത്തി�ദ്ദവകെള മൂന്നിടങ്ങളിലിരുത്തി നീ

അലംകരിയ്ക്കുകിങ്ങ�ഗ്ന; കുടിയ്ക്കുകൃ,തുെവോത്തു നീ! (4)

ബ്രോഹ്മണോച്ഛംസിസമ്പത്തിൽനിന്നൃതുക്കെളോെടോപ്പ�മ

�സോമം കുടിയ്ക്ക, നീയിന്ദ്ര: മിത്രര�ല്ലോ നിനക്കവർ. (5)

മിത്രോവരുണ�ര, നിങ്ങൾ�കെക്കോണ്ട,തുസ�മതരോയ്

ശ്രീമദക്ഷയ്യയജ്ഞത്തിൽെപ്പരുമോറോവു നീള�വ! (6)

ദ്ര�വ്യോൽക്കർ ചതക�ല്ലന്തി, ദ്രവി�ണോദസ്സു�ദവെന

സ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ടധ്വരത്തിൽ, യജ്ഞങ്ങളിലുമങ്ങെന. (7)

തര�ട്ട, ദ്രവി�ണോദസ്സു �കൾവിെപ്പട്ട ധനങ്ങെള:

�ദവന്മോരിൽസ്സമർപ്പിയ്ക്കോമ�ല്ലോ, �പർത്തും നമുക്കവ! (8)

ദ്രവി�ണോദസ്സു �നഷ്ടത്തിൽനിന്നൃതുക്ക�ളോെടോപ്പ�മ

നീർ കുടിപ്പതിനിച്ഛിപ്പൂ; െചന്നു, �ഹോമിച്ചു, �പോരുവിൻ. (9)

ഞങ്ങൾനോലോമതുമൃതുയുക്തനോം തിരു�മനിെയ

യജിപ്പൂ, ദ്രവി�ണോദ�സ്സഞങ്ങൾ�ക്ക�കണ�മ: ഭവോൻ! (10)

ശുദ്ധകർമ്മോക്കളോമശ്വിമോ�ര, ദീപ്തോഗ്നിയുക്ത�ര,

യജ്ഞസോധകരോം നിങ്ങൾ കുടിപ്പിനൃതുെവോത്തു �തൻ! (11)

ഗോർഹപത്യർത്തുയുതനോയ്മഖം സോധിപ്പവൻ ഭവോൻ

യജിയ്ക്ക, �ദവെര�ദ്ദ�വോന്മുഖന്നോയി, പ്ഫലപ്രദ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. തന്നി�കതനം=അതോകുന്ന(വയറോകുന്ന)പോർപ്പിട�ത്തോടുകൂടിയത്. അങ്ങയുെടവയ-

ററിലോണ്, �സോമരസത്തിെന്റ നിവോസം!

2. �പോത്രം–�പോതോവ്എന്ന ഋത്വിക്കിെന്റ പോത്രം. �സവിപ്പിൻ–�സോമം കുടിയ്ക്കുവിൻ.

3. സ്ത്രീസ�മത=സ്ത്രീ(പത്നി)�യോടുകൂടിയവ�ന. കുടിയ്ക്ക–�സോമനീർ.
4. മൂന്നിടങ്ങളിൽ–സവനത്രയസ്ഥോനങ്ങളിൽ. അലംകരിയ്ക്കുക–�ദവകെള പണ്ടമണിയി-

ച്ചോലും.
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5. ബ്രോഹ്മണോച്ഛംസിസമ്പത്ത്–ബ്രോഹ്മണോച്ഛംസി എന്ന ഋത്വിക്കിൻെറ മുതൽ, പോത്രം.

അവർ–ഋതുക്കൾ.

6. �കെക്കോണ്ട്–യജ്ഞെത്ത സ്വീകരിച്ച്. ശ്രീമദക്ഷയ്യയജ്ഞം=ശ്രീമത്തും (സമൃദ്ധ-

വും) അക്ഷയ്യവും (നിങ്ങളുെട സോന്നിധ്യംമൂലം ശത്രുക്കൾക്കുനശിപ്പിയ്ക്കോവതല്പോത്തതും)

ആയ യജ്ഞം.

7. ദ്ര�വ്യോൽക്കർ–ധനകോമരോയഋത്വിക്കുകൾ. ചതകല്ല്–നീർപിഴിയോൻ �സോമലതചമ-
യ്ക്കുന്നഅമ്മിക്കുഴ. ദ്രവി�ണോദസ്സു�ദവെന–ദ്രവി�ണോദസ്സ് (ധനദോതോവ് ) എന്നഅഗ്നി-

�ദവെന. അധ്വരം–അഗ്നി�ഷ്ടോമവും മറ്റും. യജ്ഞങ്ങൾ–ഉക്ഥ്യവും മറ്റും.

9. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: �നഷ്ടം–�നഷ്ടോവ് എന്ന ഋത്വിക്കിൻെറ പോത്രം. �പോരുവിൻ–

�ഹോമിച്ചതിന്നു�ശഷംഅവിെട നില്ക്കുരുത്: അവർ �സോമം കുടിച്ചു െകോള്ളെട്ട.

10. ഋതുയുക്തനോം തിരു�മനിെയ–ഋതുക്ക�ളോടുകൂടിയ അങ്ങെയ; അങ്ങെയയും ഋതുക്ക-

െളയും. ഏ�കണ�മ–ധനം ത�രണ�മ.

11. ദീപ്തോഗ്നിയുക്ത�ര–ഉജ്ജ്വലരോയ ആഹവനീയോദ്യഗ്നിക�ളോടുകൂടിയവ�ര. ഋതു–

ഋതു�ദവത. �തൻ–മധുര�സോമരസം.

12. ഗോർഹപത്യർത്തുയുതനോയ്–അഗ്നിയുെടതെന്ന രൂപമോയ ഗോർഹപത്യ(ഗൃഹപ-

തി)�നോടും ഋതു�ദവത�യോടുംകൂടി. �ദ�വോന്മുഖന്നോയി–�ദവകെള (�ദവപ്രീതിെയ) കോ-

മിയ്ക്കുന്ന യജമോനന്നു�വണ്ടി.
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സൂക്തം 16.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

എത്തിയ്ക്ക, �സോമം നുകരോൻ വൃഷോവോം നിെന്ന വോജികൾ:

ഇന്ദ്ര, നിെന്നപ്രകോശിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട, സൂര്യസമപ്രഭർ! (1)

ഈ�നെപ്പോരിയവില്ക്കോയിട്ടിങ്ങണയ്ക്കെട്ട ചോര�വ,

പോരം സുഖദമോം പള്ളി�ത്തരിലിന്ദ്രെന വോജികൾ! (2)

ഉഷസ്സിലിന്ദ്രെന, മഖം നടക്കുമളവിന്ദ്രെന,

വിളിപ്പൂ, ഞങ്ങെളോടുവിൽ�സ്സോമപോനത്തിനിന്ദ്രെന. (3)

�സോമത്തിന്നിങ്ങണഞ്ഞോലും, സട �ചർന്നഹയങ്ങളോൽ:

പിഴിഞ്ഞുെവച്ചിന്ദ്ര, വിളിച്ചീടുന്നൂഞങ്ങളങ്ങെയ. (4)

വരികീ, ഞങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രത്തിന്നി;തോ കർമ്മ�സോമനീർ;

ഇന്ദ്ര, െഗൌരമൃഗം�പോ�ല ദോഹം പൂണ്ടുകുടിയ്ക്ക നീ! (5)

ഇതോ, യജ്ഞത്തിൽ വളെരപ്പിഴിഞ്ഞകുളിർ�സോമനീർ

അെതടുത്തുകുടിച്ചോലും, ഭവോനിന്ദ്ര, ബലത്തിനോയ് ! (6)

ഉള്ളിൽത്തട്ടിസ്സുഖിപ്പിയ്ക്ക നിെന്നയി�സ്തോത്രമഗ്ര്യമോയ്;

പില്പോടു നീ, കുടിച്ചോലും പിഴിയെപ്പട്ട �സോമനീർ. (7)

�പോെന്നഴുന്നള്ളു�മ �സോമസവനങ്ങളിെലോക്കയും,

നീർ കുടിച്ചു മദംെകോൾവോനിന്ദ്രൻ, വൃത്രനിഷൂദനൻ! (8)

ആനിയ്യീ ഞങ്ങൾതൻ കോമം ഗവോശ്വത്തോൽശ്ശതക്ര�തോ,

പൂരിപ്പിയ്ക്ക; പുകഴ്ത്തുന്നൂധ്യോനമോർെന്നങ്ങളങ്ങെയ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. എത്തിയ്ക്ക–െകോണ്ടുവരെട്ട. വോജികൾ–അങ്ങയുെട അശ്വങ്ങൾ. പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുക–

മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു െവളിെപ്പടുത്തുക. സൂര്യസമപ്രഭർ–സൂര്യെന്നോത്ത പ്രകോശമുള്ള

ഋത്വിക്കുകൾ.

2. ഈ�നെപ്പോരിയവില്ക്കോയി–ഈ (ചുണ്ടിക്കോട്ടുകയോണ്) െനയ്യിൽനനച്ച െപോരിയവി-

ൽ ഭുജിപ്പോൻ.

4. സട �ചർന്നഹയങ്ങളോൽ–കുഞ്ചി�രോമമുള്ള കുതിരകൾ വലിയ്ക്കുന്ന �തരിൽ.

5. കർമ്മ�സോമനീർ–കർമ്മത്തിന്നുെവച്ചു �സോമരസം. ഇതോ–ഹസ്തനിർ�ദ്ദശം. െഗൌരമൃ-

ഗം=െഗൌരെമന്ന മൃഗം. ദോഹം പൂണ്ടുകടിയ്ക്ക–ദോഹമുള്ള�പ്പോൾ പോനം ഏെറ പ്രീതിക-

രമോകുമ�ല്ലോ.

7. അഗ്ര്യമോയ്–മികച്ചതോയിച്ചമഞ്ഞ്.

9. കോമം=അഭിലോഷം. ഗവോശ്വത്തോൽ–�ഗോക്ക�ളയും കുതിരക�ളയും തന്ന്. പൂരിപ്പിയ്ക്ക–

നിറ�വറ്റിയോലും.
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സൂക്തം 17.

�മധോതിഥി ഋഷി; ഗോയത്രിയും പോദനിച്യത്തും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

ഇന്ദ്രോവരുണരോകുന്നസമ്രോട്ടുകളിൽനിന്നുഞോൻ

�നരു�ന്നൻ രക്ഷ;–യതിനോൽസ്സുഖം നല്ക, നമുക്കവർ! (1)

രക്ഷിപ്പതിന്നോെയെന്ന�പ്പോലുള്ള വിപ്രൻ വിളിയ്ക്കുകിൽ

അെങ്ങഴുന്നള്ള�വോര�ല്ലോ നിങ്ങൾ, മോനുഷപോലകർ. (2)

�വണ്ട�പ്പോെളോെക്ക �വ�ണ്ടോളമിന്ദ്രോവരുണ�ര, ധനം

തരുവിൻ: തോമസിെയ്ക്കോെല്ലന്നർത്ഥിപ്പൂഞങ്ങൾനിങ്ങളിൽ! (3)

കർമ്മത്തിൽക്കൂട്ടുനീർ�പോെലയ�ല്ലോ, സുമതിഗോഥയും;

അന്നദോതോക്കളിൽ �ശ്രഷ്ഠരോക്കിെവയ്ക്കുവിെനങ്ങെള! (4)

ഇന്ദ്ര�നോരോയിര�ത്തോതിൽദ്ദോനം െച�യ്വോരിലഗ്രിമൻ;

സ്തുത്യന�ല്ലോ, വരുണനും പ്രശംസോ�യോഗ്യരിൽത്തു�ലോം! (5)

അവർ കല്പിച്ചുരക്ഷിച്ചോൽ �നടോം, കരുതിെവച്ചിടോം;

എന്നോലതിൽക്കവിഞ്ഞുംസ്വെത്തങ്ങൾക്കുണ്ടോയ് വ�രണ�മ! (6)

ഇന്ദ്രോവരുണ�ര, നോനോധനങ്ങൾക്കോയി നിങ്ങെള

വിളിച്ചീടുന്നുഞോൻ; നന്നോയ്വിജയിപ്പിപ്പിെനങ്ങെള! (7)

ഇന്ദ്രോവരുണ�ര, ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ�സ്സ�വച്ഛ �തോന്ന�വ,

നിങ്ങൾ ചിെക്കന്നുചിെക്കന്നുസുഖെമങ്ങും ത�രണ�മ! (8)

ഇന്ദ്രോവരുണ�ര, രണ്ടു�പെരയും ഞോൻ വിളിപ്പതും,

ഒപ്പം വോഴ്ത്തുവതും സുഷ്ഠുസ്തുതിയോയ്പ്പുല്ക, നിങ്ങെള! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
2. വിപ്രൻ–ഋത്വിക്ക്.
3. നിങ്ങളിൽ–നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ. അർത്ഥിപ്പൂ=പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.

4. കൂട്ടനീർ–െവള്ളവും മറ്റും �ചർത്ത�സോമരസം; ഇതു�പോെല, നോനോഗുണസ�മതമോയി-

രിയ്ക്കും, സുമതിഗോഥയും (സജ്ജനകൃതമോയ സ്തുതിയും). നിങ്ങൾ ഇതു രണ്ടും സ്വീകരിച്ചു,

ഞങ്ങെള മികച്ച അന്നദോതോക്കളോക്കിത്തീർക്കുവിൻ; വളെര അന്നദോനം നടത്തോൻ

�വണ്ടുന്നധനംഞങ്ങൾക്കുതരുവിൻ.

5. അഗ്രിമൻ=മുമ്പൻ. പ്രശംസോ�യോഗ്യരിൽ–പ്രശംസനീയരിൽെവച്ച്.
6. �നടോം–ധനം സമ്പോദിയ്ക്കോം. കരുതിെവച്ചിടോം–അനുഭവിച്ചു �ശഷിച്ചതു നിധിയോക്കി-
െവയ്ക്കോം.

8. �സ�വച്ഛ �തോന്ന�വ–നിങ്ങെള �സവിപ്പോൻ തോൽപര്യമുണ്ടോകു�മ്പോൾ.
9. രണ്ടു�പെരയും–നിങ്ങളിരുവെരയും.
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സൂക്തം 18.

�മധോതിഥി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ബ്രഹ്മണസ്പത്യോദികൾ �ദവതകൾ.

കീർത്തിമോനോക്കുകി,�സ്സോമകർമ്മിെയബ്രഹ്മണസ്പ�ത,

ഉശിക്കിൻ പുത്രനോം കക്ഷീവോെനെയന്നവിധം ഭവോൻ! (1)

എവ�നോ ധനി, �രോഗഘ്നൻ, ലബ്ധോർത്ഥൻ, പുഷ്ടിവർദ്ധനൻ;

ക്ഷിപ്രകർത്തോവവൻ�കെക്കോണ്ടരുളീടെട്ട നമ്മെള! (2)

ആരോനും വന്നു, �നോവുംമോറധി�ക്ഷപിപ്പെതങ്ങളിൽ

തട്ടോത്തവണ്ണം രക്ഷിയ്ക്കുെക,ങ്ങെളബ്രഹ്മണസ്പ�ത! (3)

എതു മർത്ത്യെനയോണിന്ദ്രൻ, ബ്രഹ്മണസ്പതി, �സോമനും

വളത്തി�പ്പോരുവത,വൻ തെന്ന വീരനനത്യയൻ! (4)

ആമർത്ത്യെനബ്ഭവോനി,ന്ദ്രൻ, �ദവി ദക്ഷിണ, �സോമനും

പോപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക�വണ�മബ്രഹ്മണസ്പ�ത! (5)

കോമ്യനോ,ശ്ചര്യകൃത്തി,ന്ദ്രന്നിഷ്ടനോം സദസസ്പതി,

ധനദോതോവുപോസിയ്ക്കുെമനി�യ്ക്കകെട്ട �മധെയ! (6)

ആെരക്കൂടോെതസോധിയ്ക്കോ യജ്ഞം വിജ്ഞന്നു�പോലു�മ,

�ചർന്നുനില്ക്കുന്നു കർമ്മത്തിെലല്ലോമസ്സദസസ്പതി! (7)

ഉടൻസമൃദ്ധനോക്കുന്നൂ; ഹവിഷ്കോരെനയിങ്ങവൻ;

യജ്ഞം നന്നോയ് നടത്തുന്നൂ; സ്തുതി െചല്ലുന്നു �ദവരിൽ! (8)

ക�ണ്ടൻ നരോശംസെനഞോ�ന,ററവും ധോർഷ്ട്യശോലിെയ,

തു�ലോം പ്രഖ്യോതെന, �ദ്യോവിെന്നോത്ത �തജസ്സ�മതെന! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
1. �സോമകർമ്മി–�സോമനീെരോരുക്കിയവൻ, യജമോനൻ. ബ്രഹ്മണസ്പതി–ഒരു �ദവ-

ൻെറ �പർ. കക്ഷിവോെനന്ന ഋഷിയ�ത്ര, യജ്വോക്കളിൽെവച്ചു കീർത്തിമോൻ. ഉശി-

ക്ക്–അച്ഛൻെറ �പർ.

2. ധനി=ധനവോൻ. ലബ്ധോർത്ഥൻ=ധനം ലഭിച്ചവൻ. ക്ഷിപ്രകർത്തോവ്=�വഗത്തിൽ

െചയ്യുന്നവൻ, ഫലം നല്കുന്നവൻ. നമ്മെള �കെക്കോണ്ടരുളീടെട്ട=അനുഗ്രഹിയ്ക്കെട്ട.

അവൻബ്രഹ്മണസ്പതി.

3. �നോവുംമോറ്=�വദന �തോന്നത്തക്കവണ്ണം.

4. അനത്യയൻ–അത്യയം (നോശം) ഇല്ലോത്തവൻ.

5. ആമർത്ത്യെന–കർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നവെന.

6. കോമ്യൻ-സ്പൃഹണീയൻ. ആശ്ചര്യകൃത്ത്=വിസ്മയകരൻ. ഇഷ്ടൻ=�സ്നഹിതൻ. �മധ=

ആശുഗ്രഹണബുദ്ധി. ഒരു �ദവൻെറ �പരോണ്, സദസസ്പതി.

7. സർവകർമ്മവ്യോപിയോണ്, സദസസ്പതി.
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8. ഉടൻ–അനുഷ്ഠോനോവസോനത്തിൽത്തെന്ന. ഹവിഷ്കോരൻ-ഹവിസ്സുണ്ടോക്കിയവൻ, യജ-

മോനൻ. സ്തുതി െചല്ലുന്നു �ദവരിൽ–നമ്മുെട സ്തുതി സദസ്പതിമു�ഖന �ദവന്മോെര പ്രോപി-

യ്ക്കുന്നു.

9. നരോശംസൻ–ഒരു �ദവൻെറ �പർ. ധോർഷ്ട്യശോലി=പ്രഗല്ഭൻ. �ദ്യോവ്=സ്വർഗ്ഗം.
�തജസ്സ�മതൻ=�തജ�സ്സോടുകൂടിയവൻ. ദ്വിതീയോന്തപദങ്ങെളല്ലോം നരോശംസൻെറ

വി�ശഷണങ്ങൾ. ക�ണ്ടൻ–ഞോൻ ശോസ്ത്രദൃഷ്ട്യോ ദർശിച്ചു.
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സൂക്തം 19.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; അഗ്നിമരുത്തുക്കൾ �ദവതകൾ.

വിളിക്കുമ�ല്ലോ, സദ്യോ�ഗ �സോമപോനത്തിനങ്ങെയ;

അതിനോൽ വരികിങ്ങ�ഗ്ന, മരുദന്വിതനോയ്ബ്ഭവോൻ! (1)
മഹോൻ നിൻ ക്രതുവിൻമീ�ത �ദവനില്ലി,ല്ല മർത്ത്യനും;

അ�ഗ്ന, മരുത്തുകെളോെടോത്തിെങ്ങഴുന്നള്ളി�ടണ�മ! (2)
എവർ വന്മഴ െപയ്യി�പ്പോരു,പകോരിക�ളവരും,

അ�ത്തജസ്വിമരുത്തുക്കെളോത്ത�ഗ്ന, വരികിങ്ങു നീ! (3)
എവർ ദുദ്ധർഷ�രോജസ്സോലുഗ്രർ െവള്ളം വഹിപ്പവർ,

ആ മരുത്തുക്ക�ളോെടോന്നിച്ച�ഗ്ന, വെന്നത്തുകിങ്ങു നീ! (4)
എവർസദ്വിത്തർ �ഘോരോംഗർ ശത്രുഭക്ഷകർ �ശോഭനർ,

ആ മരുത്തുക്ക�ളോെടോന്നിച്ചു�ഗ്ന, വെന്നത്തുകിങ്ങു നീ! (5)
എവർസൂ�ര്യോപരി വിളങ്ങുന്ന വിണ്ണിലിരിപ്പി�തോ,

ആദ്ദീപ്തരോം മരുത്തുക്കെളോത്ത�ഗ്ന, വരികിങ്ങു നീ! (6)
തകർക്കുെമവർ �മഘെത്ത,ക്കലക്കുമലയോഴിെയ,

ആ മരുത്തുക്ക�ളോെടോന്നിച്ച�ഗ്ന, വെന്നത്തുകിങ്ങു നീ! (7)
പരക്കും, കതിെരോത്തവർ; കലക്കും, സിന്ധുെവബ്ബലോൽ

ആ മരുത്തുക്ക�ളോെടോന്നിച്ച�ഗ്ന, വെന്നത്തുകിങ്ങു നീ! (8)
മു�ന്ന�പ്പോെല കുടിപ്പോൻ �ത െവയ്ക്കു�ന്നൻ �സോമനീർമധു;

മരുത്തുക്കെളോടുംകൂടിയ�ഗ്ന, വെന്നത്തുകിങ്ങു നീ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. സദ്യോ�ഗ=നല്ല (കുറെവോന്നുമില്ലോത്ത) യോഗത്തിൽ. വിളിയ്ക്കുമ�ല്ലോ–അനുഷ്ഠോതോക്കൾ

വിളിയ്ക്കുക പതിവോണ്; ഞങ്ങളും വിളിയ്ക്കുന്നു. മരുദന്വിതൻ=മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയവൻ.

2. മഹോനോയ അങ്ങയ്ക്കുള്ള യോഗത്തിൽ പൂജിയ്ക്കെപ്പടുന്ന �ദവനും അതനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യ-

നുംതെന്ന ഉൽക്കൃഷ്ടർ.

4. ഓജസ്സ്=ബലം.
5. സദ്വിത്തർ=നല്ല (വിശുദ്ധ) ധനമുള്ളവർ. ശത്രുഭക്ഷകർ=ശത്രുക്കെള വിഴുങ്ങു(നശിപ്പി-

യ്ക്കു)ന്നവർ.

7. തകർക്കും–ചിതറിയ്ക്കും.
8. പരക്കും=വ്യോപിയ്ക്കും: ക്രിയോപദം. കതിെരോത്ത്–സൂര്യരശ്മിക�ളോടുകൂടി. സിന്ധു=

സമുദ്രം.

9. മു�ന്ന�പ്പോെല–പതിവിൻപടി. �ത=അങ്ങയ്ക്ക്. �സോമനീർമധു–�തൻ�പോെല മധുര-
മോയ �സോമരസം.

ഒന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 20.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഋഭുക്കൾ �ദവതകൾ.

�ദവന്മോരോയ്ച്ചമ�ഞ്ഞോെരക്കുറിച്ചു മതിശോലികൾ,

മുഖങ്ങളോൽെച്ചോല്ലിയതോണി,�സ്തോത്രമതിരത്നദം: (1)

ഇന്ദ്രന്നോയ്,െച്ചോല്ലിനോൽപ്പൂട്ടെപ്പടും രണ്ടുഹയങ്ങെള

മനസ്സുെകോണ്ടുസൃഷ്ടി�ച്ചോർ പണിക്കോരോയ്, മഖങ്ങളിൽ! (2)

ചമച്ചോരശ്വികൾക്കോയി,പ്പോയും സുഖദമോം രഥം;

�നടിനോർ, സർവദുഘയോെമോരു പയ്യിെനയും സ്വയം. (3)

മോതോപിതോക്കെള�പ്പർത്തുമോത്തതോരുണ്യരോക്കിനോർ

ഋഭുക്കൾ, സത്യമന്ത്രന്മോര,വ്യോജർ തടവറ്റവർ! (4)

ഒന്നിച്ചോണു, മദിപ്പിയ്ക്കും രസം നിങ്ങൾക്കു,മിന്ദ്രനും,

മരുത്തുക്കൾക്കു,മുദ്ദീപ്തന്മോരോമദിതിജർക്കു�മ. (5)

ത്വഷ്ട്യ�ദവെന്റ കൃതിയോമപ്പുത്തൻചമസത്തിെന

നോലോക്കിെവയ്ക്കയും െചയ്തോർ, ശ്ലോഘോ�യോഗ്യെത്ത വീണ്ടു�മ! (6)

ആനിങ്ങൾ �ചലിൽസ്തൂതരോയ്രത്നസോപ്തത്രയങ്ങെള

ഞങ്ങൾതൻ �സോമകർത്തോവിെന്നോെന്നോന്നോയിട്ടു നല്കുവിൻ! (7)

മരിയ്ക്കോത്തവരോയ്ത്തീർന്നൂ, ഭോരവോഹികളോമിവർ;

�നടിനോർ സുകൃതംെകോണ്ടു. �ദവന്മോരിൽ മഖോംശവും! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
1. �ദവന്മോരോയ്ച്ചമ�ഞ്ഞോെര–ഋഭുക്കെള. തപസ്സുെചയ്തു �ദവത്വം പ്രോപിച്ചവര�ത്ര, ഋഭു-

ക്കൾ. മതിശോലികൾ=ബുദ്ധിമോന്മോർ. മുഖങ്ങളോൽ–സ്വയം നിർമ്മിച്ച്. അതിരത്നദം=

രത്നങ്ങെള ഏററവും ദോനംെചയ്യുന്നത്;ഈ �സ്തോത്രം ജപിച്ചോൽ, ഋഭുക്കൾപ്രസോദിച്ചു

വളെര ധനം നല്കും.

2. പറഞ്ഞോൽ മതി, സ്വയം ബദ്ധരോയിനിന്നുെകോള്ളും, അങ്ങെനയുള്ള രണ്ടു �തർക്കുതി-

രകെളഇന്ദ്രന്നു�വണ്ടി മനസ്സു(സങ്കല്പമോത്രം)െകോണ്ടുസൃഷ്ടി�ച്ചോർ (സൃഷ്ടിച്ചവരോയ ഋഭു-

ക്കൾ) മഖങ്ങളിൽ (യോഗങ്ങളിൽ) പണിക്കോരോയ്–ചമസ നിർമ്മോണോദി�ജോലികൾ

െചയ്തു�പോരുന്നു.

3. ഋഭുക്കൾതെന്ന കർത്തൃപദം. സർവദുഘ=�വണ്ടു�വോളം പോൽ ചുരത്തുന്ന.

4. ആത്തതോരുണ്യർ=െയൌവനം കിട്ടിയവർ. സത്യമന്ത്രന്മോർ=നിഷ്ഫലമോകോത്ത മന്ത്ര-

�ത്തോടുകൂടിയവർ; മന്ത്രസിദ്ധിെകോണ്ടോണ് അച്ഛനമ്മമോരുെട വോർദ്ധക്യം നീക്കിയത്.

5. മദിപ്പിയ്ക്കും രസം–മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോമനീർ. ഉദ്ദീപ്തന്മോർ=തിളങ്ങുന്നവർ. അദിതി-

ജർ=ആദിത്യർ. ഋഭുക്കൾക്ക്ഇന്ദ്രോദിക�ളോെടോപ്പമോകോം, തൃതീയസവനത്തിൽ �സോ-

മപോനം.

6. ത്വഷ്ട്യ�ദവൻെറ കൃതിയോം–ത്വഷ്ടോെവന്ന �ദവൻ നിർമ്മിച്ച. ശ്ലോഘോ�യോഗ്യെത്ത=

ശ്ലോഘ്യെത്ത; ചമസത്തിൻെറ വി�ശഷണം. ഒരു ചമസെത്ത ത്വഷ്ട്യശിഷ്യരോയ ഋഭു-

ക്കൾ നോെലണ്ണമോക്കി.
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7. �ചലിൽ–വഴി�പോെല. രത്നസോപ്തത്രയങ്ങൾ=രത്നങ്ങളും (രമ്യവസ്തുക്കളും) സോപ്തത്രയ-
ങ്ങളും (മുമ്മൂന്നുസപ്തകർമ്മവർഗ്ഗവും); അങ്ങിെന ഇരുപെത്തോന്നുകർമ്മങ്ങൾ. �സോമ-

കർത്തോവ്=യജമോനൻ.

8. ഭോരവോഹികൾ–യജ്ഞങ്ങളിൽ ചമസനിർമ്മോണോദിച്ചുമതലക്കോർ. �ദവന്മോരിൽ (�ദ-

വന്മോരുെട ഇടയിൽ) യജ്ഞോംശഭോഗികളുമോയിച്ചമഞ്ഞു.
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സൂക്തം 21.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ �ദവത.

വിളിപ്പനിദ്രോഗ്നികെള; �വണം �സ്തോമമവർക്കുതോൻ.

�സോമം നുകരുമോറോക, തു�ലോം �സോമപരോമവർ! (1)

ആയിന്ദ്രോഗ്നികെളക്കീർത്തിയ്ക്കുവിൻ യജ്ഞത്തിൽ മർത്ത്യ�ര;

ചോർത്തിപ്പിന;–വെരപ്പറ്റിഗ്ഗോയത്രീഗോഥ പോടുവിൻ! (2)

ആയിന്ദ്രോഗ്നികളൻപോർന്നു പുകഴ്ചയരുളുെട്ട �മ;

വിളിയ്ക്കുക,�സ്സോമപെര�സ്സോമപോനത്തിനോയി നോം. (3)

ഇ�സ്സോമസവനത്തിങ്കെലഴുനള്ളോൻ വിളിയ്ക്ക, നോം:

ക്രൂരരോയ്ത്തീരുമഗ്നീന്ദ്രന്മോരി�ങ്ങോട്ടു വ�രണ�മ! (4)

സദസ്പതികളഗ്നിന്ദ്രരോ മഹോന്മോരരക്കെര

ശരിയ്ക്കോക്കെട്ട,യുണ്ടോകോതിരിയ്ക്കെട്ട വിനോശകർ! (5)

അസ്സത്യത്തോലുണരുവിൻ, ഫലദോനങ്ങളിൽത്തു�ലോം:

രണ്ടോളുമിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, കല്പിച്ചുതരുവിൻ, സുഖം. (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
1. അവർക്കുതോൻ–അവെരക്കുറിച്ചുതെന്ന. �സോമപർ=�സോമം കുടിയ്ക്കുന്നവർ.
2. ചോർത്തിപ്പിൻ–ആഭരണങ്ങളണിയിപ്പിൻ. ഗോയത്രീഗോഥ-ഗോയത്രീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ളപോട്ട്.

3. അൻപ്=�സ്നഹം.
4. ക്രൂരരോയ്ത്തീരും–ശത്രുവധോദികളിൽ ക്രൂരരോയിത്തീരുന്ന.

5. സദസ്പതികൾ=സഭോപോലകന്മോർ. ശരിയ്ക്കോക്കെട്ട–ഉപദ്രവിയ്ക്കോത്തവരോക്കിത്തീർക്കെട്ട.

വിനോശകർ=മുടിയന്മോർ.

6. അസ്സത്യത്തോൽ–ഞങ്ങൾ െചയ്ത വിഫലമോകോത്ത കർമ്മത്തോൽ (യോഗം മൂലം).

ഉണരുവിൻ–അവധോനംെകോള്ളുവിൻ.
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സൂക്തം 22.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ;അശ്വികളും, സവിതോവും, അഗ്നിയും, �ദവികളും, ഇന്ദ്ര-

വരുണോഗ്നിപത്നികളും, ദ്യോവോപൃഥിവികളും, പൃഥിവിയും, വിഷ്ണുവും �ദവതകൾ.

ഉണർത്തുക,ശ്വികെള �നർക്കുഷസ്സവനചര്യയോൽ:

ഇ�സ്സോമനീർ നുകരുവോനവരിങ്ങു വ�രണ�മ! (1)

രഥീന്ദ്രരോയ്സ്സുരഥരോെമവ�രോ �ദ്യോവിൽ �മവു�വോർ,

ആയശ്വി�ദവരിരു�പർകെളയിങ്ങു വിളിയ്ക്ക നോം. (2)

നിങ്ങൾസൂനൃതവത്തോയ നീരണിച്ചോട്ടുവോറുമോയ്

വെന്നോരുങ്ങുക, യജ്ഞെത്ത�സ്സചിപ്പോനശ്വി�ദവ�ര! (3)

നിങ്ങളശ്വിക�ള, �തരിെലവിെടെയ്ക്കഴുനള്ളു�മോ

അ�സ്സോമകോരസദനം നിങ്ങൾക്കകെലയോയ്വരോ! (4)

രക്ഷയ്ക്കോയ്, സ്വർണ്ണകരനോം സവിതോെവ വിളിപ്പൂഞോൻ:

അവൻ �ദവതയോയ്ത്തീർന്നോ പ്രോപ്യെത്തയറിയിയ്ക്കു�മ. (5)

സ്തുതിയ്ക്ക, രക്ഷയ്ക്കു, ജലം വറ്റിയ്ക്കും സവിതോവിെന:

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കർമ്മങ്ങൾ നോമും െചയ്യോയ്വ�രണ�മ! (6)

നോനോധനം െപോറുപ്പിന്നോയ്വീതി�പ്പോനും, മനുഷ്യരിൽ

പ്രകോശം �ചർപ്പവനുമോം സവിതോെവ വിളിയ്ക്ക നോം! (7)

ഇരിപ്പിൻ മിത്ര�ര; െവക്കം സ്തുതിയ്ക്ക സവിതോെവ നോം:

ധനങ്ങൾ തരുവോന�ല്ലോ മുതിരുന്നു െതളിഞ്ഞവൻ! (8)

അ�ഗ്ന, വരുത്തുകി,ച്ഛിയ്ക്കും �ദവപത്നീജനെത്തയും,

ത്വഷ്ടോവിെനയുമി�ങ്ങോട്ടു �സോമപോനത്തിനോയ്ബ്ഭവോൻ. (9)

വരുത്തുകയവിഷ്ഠോ�ഗ്ന, രക്ഷോർത്ഥം �ഹോത്ര, ഭോരതി,

വ�രണ്യയോം ധിഷണയി�ദ്ദവപത്നികെളബ്ഭവോൻ. (10)

രക്ഷയും വൻസുഖവുമോയ്വന്നുനില്ക്കെട്ട, ഞങ്ങളിൽ,

നരപോലികമോർ, പക്ഷമറ്റു�പോകോത്ത �ദവിമോർ! (11)

വിളി�പ്പനിങ്ങു നന്മയ്ക്കും �സോമപീതിയ്ക്കുമോയി ഞോൻ,

ഇന്ദ്രോണി�യയും,വരുണോഗ്നികൾതൻ പത്നിമോെരയും. (12)

മഹോ�ദ്യോവും പൃഥിവിയുമീ നമ്മളുെടയധ്വരം

സം�സചിയ്ക്കെട്ട; രക്ഷിച്ചു പൂർണ്ണരോക്കെട്ട നമ്മെള! (13)

ഗന്ധർവർതൻസ്ഥിരസ്ഥോ�ന �മവുമോ രണ്ടു�പരുെട

തണ്ണീര�ല്ലോ, ഘൃതം�പോെല �സവിപ്പൂ പ്രോജ്ഞകർമ്മികൾ! (14)

അ�ല്ല പൃഥിവി, മുെള്ള�ന്ന്യ നിവോസസ്ഥോനമോയ നീ

വിസ്തോരം െകോൾക; ഞങ്ങൾക്കുനല്ക, വോയ്പ്പുററ പോർപ്പിടം! (15)

എങ്ങുനിന്നടി െവച്ചോ�നോ വിഷ്ണു ധോമങ്ങ�ളഴിനോൽ

അമ്മന്നിടത്തിങ്കൽനിന്നു നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്ക �ദവകൾ! (16)
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ഇതളക്കോൻ മുതിർന്നിട്ടു െവച്ച�ല്ലോ, വിഷ്ണു മൂന്നടി;

അവെന്റ തൃക്കോൽെപ്പോടിയിലടങ്ങി�പ്പോയ്, സമസ്തവും! (17)

വി�ദ്രോഹിയ്ക്കെപ്പടോവല്ലോത്തവനോം വിഷ്ണു, രക്ഷകൻ

െവച്ചോൻ മൂന്നടിയിെങ്ങല്ലോം, ധർമ്മങ്ങെള വളർത്തുവോൻ. (18)

�നോക്കുവിൻ വിഷ്ണുകർമ്മങ്ങൾ: ഇവയ�ല്ലോ വ്രതങ്ങെള

അനുഷ്ടിപ്പിപ്പതി;-ന്ദ്രെന്നോരിണങ്ങിയസഖോവ,വൻ. (19)

ആവിഷ്ണ്ണുവിൻ പരപദം സദോ കോണുന്നുസൂരികൾ,

വോനിങ്കെലങ്ങും െപരുമോറുന്ന കണ്ണുകൾ�പോല�വ. (20)

ആവിഷ്ണുവിൻ പരമമോം പദെത്തജ്ജോഗരൂകരോയ്

പോരം പുകഴ്ത്തി മഹിമെപ്പടുത്തുന്നു മനീഷികൾ. (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
1. ഉഷസ്സവനചര്യ=പ്രഭോതത്തിെല സവനകർമ്മം.

2. രഥീന്ദ്രർ=�തരോളികളിൽ �ശ്രഷ്ഠർ. സുരഥർ=നല്ല �തരുള്ളവർ. �ദ്യോവ്=സ്വർഗ്ഗം.
3. സൂനൃതവത്ത്=സൂനൃത�ത്തോടു (സത്യവോ�ക്കോടു) കൂടിയത്. ചോട്ടുവോറു (ചമ്മട്ടിെകോണ്ട-

ടിയ്ക്കു�മ്പോഴെത്ത ശബ്ദത്തിന്നു (അതു �കൾക്കുന്നതു �തരോളികൾക്കു പ്രിയമോകയോൽ)

സൂനൃതത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. നീർ–അടി�യറ്റു കുതി�ച്ചോടുന്ന കുതിരകളുെട വിയർപ്പ്.

�സചിപ്പോൻ–�സോമനീർെകോണ്ട് നനയ്ക്കോൻ.

4. �സോമകോരസദനം–യജമോനഗൃഹം. അതി�വഗികളോണ�ല്ലോ, നിങ്ങളുെട �തർക്കുതി-
രകൾ. അതിനോൽ, നിങ്ങൾക്കു ദൂരം എെന്നോന്നില്ല.

5. സ്വർണ്ണകരൻ–ഒരു �ദവയജ്ഞത്തിൽെവച്ചു സവിതോവി(സൂര്യ)ൻെറ �കപ്പടങ്ങൾ

കോരണവശോൽ മുറിഞ്ഞു�പോയതിനോൽ, പകരം അവ സ്വർണ്ണംെകോണ്ടുണ്ടോക്കി

എെന്നോരുപോഖ്യോനമുണ്ട്; യജമോനന്നു െകോടുക്കോൻ സ്വർണ്ണം കയ്യിെലടുത്തവൻ

എന്നുമോകോം. �ദവതയോയ്ത്തീർന്ന്–അവെന �ദവനോക്കി മന്ത്രം ജപിച്ചോൽ, യജമോന-

െന്റ പ്രോപ്യസ്ഥോനം ഏെതന്ന്അവൻ പറയും.

6. കർമ്മങ്ങൾ–�സോമയോഗോദികൾ.
7. െപോറുപ്പ്=ജീവധോരണം. വീതി�പ്പോൻ–ഓ�രോ യജമോനന്നുംയഥോർഹം പങ്കിടുന്നവൻ.
8. മിത്ര�ര–ഋത്വിക്കുക�ള. െതളിഞ്ഞ്–�ശോഭിച്ച്.

9. ഇച്ഛിയ്ക്കും–�സോമപോനെത്തഅഭിലഷിയ്ക്കുന്ന.

10. യവിഷ്ഠ=അതിയുവോ�വ. �ഹോത്ര–�ഹോതോെവന്ന അഗ്നിയുെട പത്നി. ഭോരതി–

ഭരതെനന്നആദിത്യെന്റ പത്നി. ധിഷണ=വോ��വി.

11. രക്ഷയും വൻസുഖവുമോയ്–ഞങ്ങൾക്കു തരോനുള്ള രക്ഷ�യോടും വമ്പിച്ച സുഖ�ത്തോ-

ടും കൂടി. നരപോലികമോർ=മനുഷ്യരക്ഷിണികൾ. പക്ഷം (ചിറക് ) അറ്റു�പോകോത്ത–

അവരുെട ചിറകുകൾആർക്കും �ഛദിയ്ക്കോവുന്നവയല്ല.

12. ഇങ്ങ്–ഞങ്ങളുെട. പീതി=പോനം.
13. മഹോദ്യോവുംപൃഥിവിയും–മഹതിയോയസ്വർഗ്ഗ�ദവതയും, ഭൂ�ദവതയും. സം�സചിയ്ക്കെട്ട–

സ്വന്തം ജലവി�ശഷംെകോണ്ടു നനയ്ക്കെട്ട.
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14. ഗന്ധർവർതൻസ്ഥിരസ്ഥോ�ന=ഗന്ധർവരുെട ശോശ്വതസ്ഥോനത്ത് (അന്തരിക്ഷത്തി-

ൽ). രണ്ടു�പരുെട–�ദ്യോവി�ന്റയും ഭൂവി�ന്റയും. തണ്ണീർ–മുൻപദ്യത്തിൽസൂചിപ്പിച്ച െവ-

ള്ളം. ഘൃതം=�ന. പ്രോജ്ഞകർമ്മികൾ=�മധോവികളോയ അനുഷ്ഠോതോക്കൾ. �മ-

ധോവികൾ കർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിച്ച്, ഈ ജലദ്വയെത്ത പോനംെചയ്യുന്നു; ഇതു�ന�പോെല

�പോഷകമോണ്.

15. മുള്ള്–ഉപദ്രവങ്ങൾ. നിവോസസ്ഥോനം–പ്രോണികളുെട പോർപ്പിടം.

16. ധോമങ്ങ�ളഴിനോൽ–ഗോയത്ര്യോദിച്ഛന്ദസ്സുകളോകുന്ന ഏഴുപകരണങ്ങൾ െകോണ്ട്. മൂന്നു-

�ലോകം മൂന്നടിെകോണ്ട്അളക്കോെനോരുങ്ങിയ വോമനരുപിയോയ വിഷ്ണു ഭൂമിയിലോണ്

ഒന്നോമെത്തഅടി െവച്ചത്. മന്നിടത്തിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക എന്നതിെന്റ അർത്ഥം, ഭൂവോ-

സികളുെട പോപങ്ങൾ തടുക്കുകഎന്നോകുന്നു.

17. ഇത്–ഇക്കോണുന്ന �ലോകം. സമസ്തവും–ജഗത്തുമുഴുവനും.

18. ഇെങ്ങല്ലോം–പൃഥിവ്യോദികളോയ മൂന്നുസ്ഥോനങ്ങളിലും.

19. വിഷ്ണണുവിെന്റ കർമ്മങ്ങളോലുള്ള രക്ഷെകോണ്ടോണ്, ഭൂ�ലോകത്തുവ്രതോനുഷ്ഠോനം ശരി-

യ്ക്കു നടക്കുന്നത്.

20. കോണുന്നു–ശോസ്ത്രദൃഷ്ട്യോ ആകോശത്തുചരിയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്കുതടവില്ലോെത എന്തും സ്പ-

ഷ്ടമോയി കോണോം; അവ�പോെല സൂരികൾ (വിദ്വോന്മോർ) കോണുന്നു.
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സൂക്തം 23.

�മധോതിഥി ഋഷി; ഗോയത്രിയുംപുരഉഷ്ണിക്കുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സ്; വോയുവും, ഇന്ദ്രവോ-

യുക്കളും, മിത്രവരുണന്മോരും, മരുദിന്ദ്രന്മോരും, വിശ്വ�ദവന്മോരും, പൂഷോവും, ജലവും,

അഗ്നിയും �ദവതകൾ.

പിഴിെഞ്ഞടുത്ത െകോണ്ടോടെപ്പട്ടതോം �സോമനീരിതോ,

�വ�ണ്ടോളം െകോണ്ടുെവച്ചിട്ടുണ്ടു;-തു വോ�യോ, കടിയ്ക്ക നീ. (1)

�ദ്യോവിങ്കൽ �മവും വോയ്വിന്ദ്രന്മോരോകുമിരു�ദവെര

ആഹ്വോനംെചയ്തിടുക നോ,മി�സ്സോമെത്തനുകർന്നിടോൻ. (2)

വിളിപ്പു രക്ഷയ്ക്കു, മ�നോജവ,മോയിരമക്ഷിയും

�ചർന്ന ധീപോലരോമിന്ദ്രവോയുക്കെള മനീഷികൾ. (3)

മിത്രോവരുണെര�സ്സോമപോനത്തിന്നോയ്വിളിയ്ക്ക നോം:

ഇെങ്ങഴുന്നള്ളുമോറോക, വിശുദ്ധബലരോമവർ! (4)

സത്യ�ത�ജോധിപെരവർ സത്യോൽസ്സത്യം വളർത്തു�വോർ

ആ മിത്രോവരുണന്മോെരയിങ്ങോവോഹിച്ചിടുന്നുഞോൻ. (5)

നന്നോയ്രക്ഷിയ്ക്ക വരുണൻ; മിത്രൻ പോലിയ്ക്ക നീള�വ;

ധനം ധോരോള�മകീടുമോറോകെട്ട, നമുക്കവർ! (6)

വിളിയ്ക്ക നോം, നീർ നുകരോൻ മരുത്ത്വോനോകുമിന്ദ്രെന;

സംതൃപ്തനോയ്ബ്ഭവിയ്ക്ക�ട്ട, ഗണ�ത്തോെടോരുമിച്ചവൻ! (7)

ഇന്ദ്രോദ്യ�ര, മോരുത�ര, പൂഷപ്രമുഖ�ദവ�ര,

ശ്രവിച്ചരുളവിൻ നിങ്ങെളെന്റയോഹ്വോന�മവരും! (8)

ബലിഷ്ഠനോമിന്ദ്രനുമോയ്നിങ്ങൾ മംഗളദോന�ര

െകോൽവിൻ വൃത്രെന;–യദ്ദുഷ്ടൻ ശക്തനോെകോല്ല, ഞങ്ങളിൽ! (9)

എല്ലോ മരു�ദ്ദവെരയും നീർ കുടിപ്പോൻ വിളിയ്ക്ക നോം:

ഉർവി െപറ്റവരോണ�ല്ലോ, ദുർവോരബലരോമവർ. (10)

ആമരുത്തുക്കൾതൻ ശബ്ദം, �ജതോക്കളുെട�പോല�വ

ഊററ�മോെടത്തു�മ, നിങ്ങൾ യജ്ഞംപ്രോപിെയ്ക്ക നോഥ�ര! (11)

ഒളിവീശി വിളങ്ങുന്ന വോനിൽനിന്നു പിറന്നവർ

നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്ക; നമ്മൾക്കുസുഖം നല്ക, മരുത്തുകൾ! (12)

സചിത്രദർഭ�സോമെത്ത ദീപ്ത, പൂഷൻ, ചരിഷ്ണു നീ

�പോ�യോരു മോടിെന�പ്പോ�ല െകോണ്ടുവന്നോലുമംബരോൽ! (13)

സചിത്രദർഭമോം �സോമ,മതിഗൂഢം, ഗുഹോസ്ഥിതം

�കവരുത്തീടിനോന�ല്ലോ,പുഷോെവോ,ളി െതളിഞ്ഞവൻ. (14)

എനിെയ്ക്കത്തിയ്ക്കയും െചയ്വൂ �സോമ�മോടോമൃതുക്കെള,

യവത്തിനോയ്ക്കോളകളോലുഴുതുന്നതു�പോലവൻ. (15)

ഒഴുകുന്നൂവഴികളിലൂ�ട യജ്ഞോനുഷക്തിയിൽ,
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നറുംപോലുൾെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ടമ്മബന്ധുക്കളോം ജലം! (16)

സൂര്യങ്കൽ യോെതോന്ന,െലങ്കിൽസ്സൂര്യൻ യോെതോെന്നോെടോപ്പ�മോ;

അജ്ജലം പ്രീതമോക്കെട്ട, നമ്മൾതന്നധ്വരത്തിെന! (17)

നമ്മൾതൻ �ഗോക്കൾ നുകരും ജലമോകുന്ന �ദവിെയ

വിളിപ്പൻ; തീർക്കുെകോ,ഴുകമവൾക്കോയി ഹവിസ്സിെന. (18)

ജലോന്തസ്സംസ്ഥമമൃതം; മരുന്നും ജലസംസ്ഥിതം;

ജലെത്ത�പ്പർത്തുകീർത്തിപ്പോൻ െവമ്പുവിൻ, യജമോന�ര! (19)

�സോമൻ െചോന്നോെനെന്നോെട,‘ല്ലോമരുന്നും ജലസംസ്ഥിതം,

അഗ്നിയോം വിശ്വശംഭൂവും;’ ജലം സകല�ഭഷജം! (20)

ജല�മ, മമ �രോഗെത്തത്തടുക്കുന്ന മരുന്നിെന

തികച്ചും തന്നരുൾക: ഞോൻ �നോക്കോവൂസുര്യെനച്ചിരം! (21)

ജല�മ, നീെയോഴുക്കി�പ്പോക്കുക, ഞോൻ െചയ്ത പോപ�മോ,

�കറി�ദ്രോഹിച്ച�തോ, ശോപമിട്ട�തോ, നുണെചോന്ന�തോ! (22)

ജലത്തിൽ മുങ്ങി�നൻഞോനിന്ന;–തിൻസ�ത്തോടിണങ്ങി�നൻ;

വരിക�ഗ്ന, സ�തോയൻ നീ; �തജെസ്സങ്കലണയ്ക്ക നീ! (23)

എങ്കൽ�ച്ചർത്തരുൾക�ഗ്ന, നീ �തജസ്സോയുസ്സപത്യവും;

�ദവന്മോരറികീെയെന്ന,യൃഷിമോരറികി,ന്ദ്രനും! (24)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
3. മ�നോജവം=മനസ്സിെന്നോത്തഗതി�വഗം. ആയിരംഅക്ഷി (കണ്ണ്) ഇന്ദ്ര�ന്നഉള്ളൂ. ധീ-

പോലർ=ബുദ്ധിെയ (�ദോഷങ്ങളിൽനിന്നു) രക്ഷിയ്ക്കുന്നവർ; കർമ്മപോലകെരന്നുമോകോം.

മനീഷികൾ–�മധോവികളോയ യജമോനന്മോരും ഋത്വിക്കുകളും.

5. സത്യ�ത�ജോധിപർ=യഥോർത്ഥ െവളിച്ചത്തിെന്റ അധിപതികൾ. മിത്രവരുണന്മോരും

ആദിത്യരിലുൾെപ്പട്ടവര�ത്ര. സത്യോൽ–കർമ്മങ്ങൾക്കു ഫലം െകോടുക്കുെമന്ന പ്രതി-

ജ്ഞയോൽ. സത്യം–അവശ്യംഭോവിയോയ കർമ്മഫലം.

7. മരുത്ത്വോൻ=മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയവൻ. സംതൃപ്തൻ=മതിവന്നവൻ. ഗണം–

മരുദ്ഗണം.

8. മോരുതർ=മരുത്തുക്കൾ.

9. മംഗളദോന�ര=�ശോഭെനൌദോര്യന്മോ�ര. നിങ്ങൾ–മരുത്തുക്കൾ. ഞങ്ങളിൽശക്തനോെകോല്ല–

ഞങ്ങെള ഉപദ്രവിപ്പോൻആളോകരുത്.

10. മരു�ദ്ദവർ=മരുത്തുക്കെളന്ന �ദവന്മോർ; ഭൂപുത്രന്മോര�ത്ര, അവർ.

11. മരുത്തുക്കളും നിങ്ങളും ഒന്നുതെന്ന. �ജതോക്കളുെട–വിജയികളുെട ശബ്ദം. നോഥ�ര–

�നതോക്ക�ള.

13. സചിത്രദർഭം=വിചിത്രങ്ങളോയ ദർഭപ്പുല്ലുക�ളോടുകൂടിയത്. ദീപ്ത=തിളങ്ങുന്നവ�ന. പൂ-
ഷൻ=-പൂഷോ�വ. ചരിഷ്ണു=സഞ്ചോശീലൻ. ഒരോൾ കോണോെത�പോയ പശുവിെന തിര-

ഞ്ഞുപിടിച്ചു െകോണ്ടുവരുന്നതു�പോെല, അങ്ങ്അംബരോൽ. (ആകോശത്തുനിന്നു) �സോ-

മം െകോണ്ടുവന്നോലും.
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14. �കവരുത്തീടിനോൻ–കണ്ടുപിടിച്ചു കയ്യിലോക്കി.

15. യവത്തിനോയ്–യവം വിതപ്പോൻ. ഉഴൽആണ്ടു�തോറുമുണ്ട�ല്ലോ; ഋതുക്കളുംപ്രതിവർഷം

വരുന്നു. അവൻ–പൂഷോവ്.

16. വഴികൾ–�ദവയജനമോർഗ്ഗങ്ങൾ. യജ്ഞോനുഷക്തിയിൽ–ഞങ്ങൾ യജ്ഞത്തി�ലർ-

െപ്പടു�മ്പോൾ. നറുംപോലുൾെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ട്–�പക്കളിലും മറ്റും മധുരമോയ പോൽ

ഉണ്ടോകുന്നതു െവള്ളത്തോലോണ�ല്ലോ. അമ്മബന്ധുക്കളോം=അമ്മയും ബന്ധുവുമോയ.

പ്രോണികൾക്ക്അമ്മയോണ്, ബന്ധുവോണ്, െവള്ളം.

17. പ്രീതമോക്ക�ട്ട–നിറ�വററെട്ട.
19. െവള്ളത്തിൽഅമൃതിരിപ്പുണ്ട്; മരുന്നുമുണ്ട്, െവള്ളത്തിൽ. കീർത്തിപ്പോൻ–സ്തുതിപ്പോൻ.

20. വിശ്വശംഭൂവ്–ഒരഗ്നിയുെട �പർ; ജഗൽസുഖകരൻഎന്നോണ്, പദത്തിൻെറ അർത്ഥം.

ഈ അഗ്നിയും െവള്ളത്തിലുെണ്ടന്നു �സോമൻ എ�ന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സകല�ഭഷ-

ജം=എല്ലോ മരുന്നുക�ളോടുംകൂടിയത്,

21. ഞോൻ �നോക്കോവൂ സൂര്യെനച്ചിരം–വളെര�നരം സൂര്യെന �നോക്കോൻ എനിയ്ക്ക് ആ�രോ-
ഗ്യം ലഭിയ്ക്കെട്ട.

22. പോപം–അറിയോെത െചയ്തത്. �ദ്രോഹിച്ചത്–അറിഞ്ഞു െചയ്ത �ദ്രോഹം. ശോപമിട്ട-

ത്–സജ്ജനെള ശപിച്ചു സംസോരിച്ചത്.

23. മുങ്ങി�നൻ–അവഭൃഥസ്നോനമനുഷ്ഠി�ച്ചൻ; മുങ്ങിയതുെകോണ്ടു െവള്ളത്തിൻെറ സ�ത്തോ-

ടു �ചർന്നു. സ�തോയൻ=െവള്ള�ത്തോടുകൂടിയവൻ; ജലവർത്തിയോകെകോണ്ടു �ദഹ-

ത്തിൽ െവള്ളം പററിയവൻ. അ�ഗ്ന–വിശ്വശംഭൂ�വ.

24. അപത്യം=സന്തതി. ഈഎെന്നഅറിക–എൻെറ അനുഷ്ഠോനെത്ത മനസ്സിലോക്കുമോ-

റോകെട്ട.
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സൂക്തം 24.

അജീഗർത്തപുത്രൻശുന�ശ്ശപൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; പ്രജോ-

പതിയും, അഗ്നിയും, സവിതോവും, ഭഗനും, വരുണനും �ദവതകൾ. (പോന)

ഏെതോ�രെതോരു �ദവെന്റ നല്ല �പ-

�രോതുക�വണ്ടുഞങ്ങളമർത്ത്യരിൽ?

ആർ തിരുമന്നി�നകിടും, വിണ്ടു�മ

മോതൃതോതെരക്കോണുന്നതിെന്നെന്ന? (1)

ആദിമനോകുമഗ്നിതൻ നല്ല �പ-

�രോതിടുന്നിതുഞങ്ങളമർത്ത്യരിൽ:

ഹോ, തിരുമന്നി�നകുെകെന്നയവൻ,

മോതൃതോതെരക്കോണുവോൻ വീണ്ടു�മ! (2)

അർത്ഥികൾ, ഞങ്ങൾ വി�ത്തശനോം നിങ്കൽ,

നിത്യരക്ഷക, �ദവ, സവിതോ�വ: (3)

നിന്ദന�ദ്വഷമുക്തമോയ്സ്തുത്യമോ–

കുന്നതൃസ്വത്തുനിൻകയ്യിലുണ്ട�ല്ലോ! (4)

നിെന്റഞങ്ങൾ ധനോഢ്യനോം നിൻ തുണ–

െകോണ്ടു �കറോവു, സംപത്തിൻ മൂർദ്ധോവിൽ! (5)

ഇല്ല നിൻ�ക്രോധമില്ല നിൻവിക്രമ,-

മില്ല െകല്പീ,പ്പറക്കും ഖഗങ്ങൾക്കും;

ഇല്ല നില്ലോെതോലിയ്ക്കും ജലത്തിനു,-

മില്ല കോറ്റിനു,മിത്ര ഗതി�വഗം! (6)

പൂതവിര്യൻ വരുണനോം തമ്പുരോൻ

മീെത നിർത്തുന്നു, വോനിൽക്കതിർകെള;

മീെത �വർ, തുമ്പു തോെഴയുമോമവ

�കതുവോയുള്ളിൽ നില്ക്കോവു നമ്മളിൽ! (7)

ആവരുണരോജോവ�ല്ലോ, സൂര്യനു

വോർവഴി തീർത്തു, �പോക്കുവരവിനോയ്;

ആവതല്ലോത്തിടത്തുകോൽ െവയ്ക്കഞോൻ!

�പോവുമോറോക, െനഞ്ചം പിളർ�പ്പോനും! (8)

�വദ്യർ �ദവ, നൂറോയിരമുണ്ടു �ത;

വോയ്ക്ക, നിൻകൃപയ്ക്കോഴവും വീതിയും:

അങ്ങകറ്റി വലയ്ക്ക നിര്യതിെയ;–

ബ്ഭംഗ�മകുക െചയ്ത പോപത്തിനും! (9)

�ദ്യോവിൽ നില്ക്കുമിത്തോരങ്ങൾ കോണോകും,

രോവിെല;–�ങ്ങോ ഗമിയ്ക്കുമഹസ്സിങ്കൽ;

ഇല്ലിടിച്ചിൽ വരുണെന്റ െചയ്തികൾ–

ക്ക,ല്ലിെലത്തുന്നുചന്ദ്രെനോളി വീശി! (10)
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വോഴ്ത്തി വന്ദിച്ചിരക്കുന്നുഞോനിതി;–

തോത്തഹവ്യനോയ്�നരുന്നുകർമ്മിയും:

ആസ്ഥ�യോടറികിെങ്ങ,ങ്ങൾതന്നുയിർ

കീർത്തനീയ, വരുണ, നീ കെക്കോലോ! (11)

െചോല്ലിനോരി�ത രോപ്പകെല�ന്നോെട;–

ന്നുള്ളിൽനിന്നുമിെതോ�ന്ന െവളിെപ്പട്ടു:

ബദ്ധനോയ്വിളിയ്ക്കുന്നശുന�ശ്ശപൻ

മുക്തനോക, വരുണരോജോവിനോൽ! (12)

ദോരുവിൻ മൂന്നിടത്തോയ്ത്തളയ്ക്കെപ്പ-

ട്ടോ,െരയങ്ങു വിളിച്ചോൻ ശുന�ശ്ശപൻ,

ആ വരുണനോം രോജോവറിവു�ററോ–

നോദി�തയനപീഡിതനിയ്യോെള.

കല്പിച്ചുവിടുവിയ്ക്കുക�വണ�മ:

െകൽെപ്പോ�ട െവട്ടിനീക്കെട്ട െകട്ടുകൾ! (13)

ഞങ്ങൾനീക്കുന്നു �ദവ, നിൻ�കോപെത്ത

മംഗളഹവിസ്സോലും, നമസ്സോലും:

ഇങ്ങു വോണപ്രിയഘ്ന, പ്ര�ചത�സ്സ,

ഞങ്ങൾതൻ പിഴ തീർക്കൂ വരുണ, നീ! (14)

മീെതയും നടുവിങ്കലും തോെഴയും

ജോതമിെക്കട്ടഴിയ്ക്കൂ വരുണ, നീ;

ആദി�തയ, പിെമ്പങ്ങൾ നിൻെചയ്തിയിൽ–

ബ്ബോധ പററോെത നിന്നിടോം, െതെറ്റ�ന്ന്യ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
1. ഒരു രോജോവിനോൽ നര�മധത്തിന്നു വിലയ്ക്കു വോങ്ങെപ്പട്ടവനും യൂപ(സ്തംഭ)ത്തി-

ൽ ബദ്ധനുമോയ ശുന�ശ്ശപര(ഫ)െന്റ വിലോപം: ഞങ്ങൾ-ഞോൻ. അമത്ത്യരി-

ൽ–�ദവന്മോരിൽെവച്ച്ആരുെടയോരുെട �പർ ഉച്ചരി�യ്ക്കണ്ടു? ഏതു �ദവെന കീർത്തി-

ച്ചോലോയിരിയ്ക്കും എനിയ്ക്കു വിടുതി കിട്ടുക? തിരുമന്ന്=ശ്രീഭൂമി.

2. അഗ്നിെയസ്തുതിയ്ക്കോൻ പ്രജോപതി ഉപ�ദശിച്ചതിനോൽ ശുന�ശ്ശപൻഅതു െചയ്യുന്നു:
3. അഗ്നി സവിതോവിെന സ്തുതിപ്പോൻ നിർ�ദ്ദശിച്ചു. അതിനോൽ ശുന�ശ്ശപൻ സവിതോ-

വിെന സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. നിങ്കൽ അർത്ഥികൾ–അങ്ങയുെട ധനത്തിൻെറ ഒരംശം തരിക

എന്ന്അങ്ങയുെടഅടുക്കൽയോചിയ്ക്കുന്നു.

4. നിന്ദന�ദ്വഷമുക്തമോയ്സ്തുത്യമോകുന്ന–നിന്ദനത്തിന്നും �ദ്വഷത്തിന്നും വിഷയമോയിട്ടി-

ല്ലോയ്കയോൽസ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടുവരുന്ന.

5. നിൻെറഞങ്ങൾ–അങ്ങയുെടആളുകളോയഞങ്ങൾ.
6. സവിതോവു വരുണെന സ്തുതിപ്പോനുപ�ദശിച്ചു; ശുന�ശ്ശപൻഅതു െചയ്യുന്നു: നിൻ�ക്രോ-
ധമില്ല എന്നതുെകോണ്ട്, അങ്ങു �ക്രോധിച്ചോൽ, അതു തോങ്ങോൻ കഴിവിെല്ലന്നുകൂടി വ്യ-

ഞ്ജിയ്ക്കുന്നു.
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7. വോനിൽ–തെന്റ വോസസ്ഥോനമോയ അന്തരിക്ഷത്തിൽ. മീെത �വർ, തുമ്പു തോെഴയും–

ആ കതിരുകളുെട (�തജസ്സിെന്റ) �വർ (കീഴ്ഭോഗം) മീെതയും, തുമ്പ്(അഗ്രഭോഗം) തോ-

െഴയുമോണ്. �കതുവോയ്–അടയോളമോയി, പ്രോണനോയി.

8. വോർവഴി=വിശോലമോർഗ്ഗം. �പോക്കുവരവ്–അസ്തമ�യോദയങ്ങൾ. ഞോൻ ആവതല്ലോ-
ത്തിടത്തു കോൽ െവയ്ക്ക–ഞോൻ ബന്ധനമുക്തനോയി അഗമ്യപ്ര�ദശത്തൂെടെയങ്കിലും

നടന്നു�പോകുമോറോകെട്ട. എെന്റെനഞ്ചംപിളർ�പ്പോനും (�വദനപ്പിയ്ക്കുന്നശത്രുവും) �പോ-

വുമോറോക (വിട്ടു�പോകെട്ട). ഇതിന്നു വരുണൻഅനുഗ്രഹിക്കെട്ട.

9. �വദ്യർ–ബന്ധനം വിടുർത്തോൻ ത്രോണിയുള്ള�വദ്യന്മോർ. വോയ്ക്ക–അങ്ങയ്ക്ക് എങ്കിൽ

അഗോധവിശോലമോയഅനുഗ്രഹബുദ്ധി ഉണ്ടോകെട്ട. നിര്യതിെയ (പോപ�ദവതെയ) ദൂരീ-

കരിച്ചു കഷ്ടെപ്പടുത്തിയോലും. ഭംഗം=നോശം.

10. അഹസ്സ്=പകൽ. ഇെതോെക്ക വരുണെന്റ ആജ്ഞയോലോണ്. എത്തുന്നു–

ഉദിച്ചുെപോങ്ങുന്നു.

11. ഇത്–ഉത്തരോർദ്ധത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്തഹവ്യൻ–അങ്ങയ്ക്കോയി ഹവിെസ്സടുത്ത-

വൻ. കർമ്മി–യജമോനൻ. ആസ്ഥ�യോടും–അനോദരിയ്ക്കോെത.അറിക–ഞങ്ങളുെട

അ�പക്ഷ മനസ്സിലോക്കുക. ഉയിർ കെക്കോലോ-എങ്ങെള (എെന്ന) മൃത്യുവിൽനിന്നു

രക്ഷിച്ചോലും.

12. െചോല്ലിനോർ–അഭിജ്ഞർ പറഞ്ഞുതന്നു. ഇ�ത–വരുണ�സവനം തെന്ന. വിളിയ്ക്കുന്ന–

വരുണ�നോടു പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്ന. മുക്തനോക=�മോചിപ്പിയ്ക്കെപ്പടെട്ട.

13. ദോരു=മരം, യൂപം. മൂന്നിടത്തോയ്–മൂന്നു െകോതകളിൽ. തളയ്ക്കെപ്പട്ട്–പിടിച്ചുെകട്ടെപ്പട്ട്.

അങ്ങു–അവിെടനിന്ന്. ആദി�തയ=അദിതിയുെടപുത്രൻ. അപീഡിതൻ–ശത്രുക്കളോൽ

ഉപദ്രവിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലോത്തവൻ. ഇയ്യോെള–ശുന�ശ്ശപെന.

14. അപ്രിയഘ്ന–അനിഷ്ടനോശന. പ്ര�ചത�സ്സ=മികച്ചജ്ഞോനമുള്ളവ�ന; വരുണപര്യോ-

യമോണ്, പ്ര�ചതസ്സ്. പിഴ–പോപം.

15. മീെത=ശിരസ്സിൽ. നടു=അര. തോെഴ–കോലുകളിൽ. ജോതം=സംഭവിച്ച. പി-

മ്പ്–�മോചനോനന്തരം, �മലിൽ. നിൻെചയ്തിയിൽ (അങ്ങയുെടകർമ്മത്തിൽ) നിന്നിടോം

(നിന്നുെകോള്ളോം). എന്നോൽബോധ (ഉപദ്രവം) പററില്ല�ല്ലോ. െതററ�ന്യ–പിഴ (പോപം)

െചയ്യോെത.
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സൂക്തം 25.

ശുന�ശ്ശപൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; വരുണൻ �ദവത.

�ദവ, വരുണ,പ്രജകെളന്ന�പോെലഞങ്ങളുംഅങ്ങയുെടവല്ലകർമ്മെത്തയും

പ്രതിദിനം തകരോറിലോക്കിയിരിയ്ക്കോം! (1)
അനോദരെര ഹനിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങെള െകോല്ലോെനോരുങ്ങരുത്; ചുണച്ചരി-

ശെപ്പടരുത്! (2)
വരുണ, ഞങ്ങൾ സുഖത്തിന്നോയി അങ്ങയുെട മനസ്സിെന, �തരോളി തളർന്ന

കുതിരെയഎന്ന�പോെല, വോക്കുകൾ െകോണ്ടു വശെപ്പടുത്തുന്നു! (3)
എൻെറ അരിശമില്ലോത്ത നിനവുകൾ വില�യറിയ ജീവനത്തിെലയ്ക്കു, പക്ഷി-

കൾ കൂട്ടിെലെയ്ക്കന്ന�പോെല പിൻതിരിയോെത പറക്കുന്നു! (4)
ഞങ്ങൾ സുഖത്തിന്നോയി, ബലവോനും �നതോവും ബഹുദ്രഷ്ടോവുമോയ വരുണ-

െനഎ�പ്പോൾ വരുത്തും! (5)
കർമ്മിയുെട ദോനത്തിൽ തോൽപര്യമുള്ള ഇരുവരും പതിവു�പോെല അതുത-

െന്ന ഭുജിച്ചു�പോന്നു; അമോന്തിയ്ക്കോറില്ല. (6)
അവിെടയ്ക്കറിയോമ�ല്ലോ,ആകോശത്തൂ�ട പറക്കുന്നപക്ഷികളുെട �പോക്ക്; �തോ-

ണിയു�ടതുംആസമുദ്രവോസിയ്ക്കറിയോം; (7)
പന്തിരണ്ടുമോസങ്ങെളയും,അ�പ്പോള�പ്പോളുണ്ടോകുന്നവെയയുംആധൃതവ്രതൻ

അറിയുന്നു; അധിമോസം വരുന്നതുംഅറിയുന്നു; (8)
പരപ്പും െപരുമയുംഅഴകുെമോത്തതോയവോയുവിെന്റമോർഗ്ഗംഅവിടുന്നറിയുന്നു;

മുകളിൽ വസിയ്ക്കുന്നെരയും അറിയുന്നു! (9)
ധൃതവ്രതനുംശുഭകർമ്മോവുമോയവരുണൻ�ദവപ്രജകളിൽസോമ്രോജ്യത്തിന്നോ-

യി എഴുന്നള്ളിയിരുന്നു. (10)
അ�ദ്ദഹം െചയ്തവയും െചയ്യോൻ �പോകുന്നവയുമോയഅദ്ഭുതങ്ങെളല്ലോംബുദ്ധി-

മോൻ �ന�ര കോണുന്നുണ്ട്. (11)
ആസുമതിയോയഅദിതിപുത്രൻഞങ്ങെളഎല്ലോ നോളുകളിലും സന്മോർഗ്ഗത്തി-

ൽ നടത്തെട്ട; ഞങ്ങൾക്ക്ആയുസ്സും വളർത്തെട്ട! (12)
വരുണൻ ചുററും ഒളിവീശുന്ന െപോന്നിൻചട്ടയിട്ടു മുഴുപ്പുററ തിരു�മ മറയ്ക്കുന്നു.

(13)
ഹിം�സഷികൾ ആ �ദവെന ഹിംസിയ്ക്കില്ല; ജന�ദ്രോഹികൾ �ദ്രോഹിയ്ക്കില്ല;

പോപങ്ങൾസ്പർശിയ്ക്കില്ല! (14)
അ�ദ്ദഹം സർവത്ര മനുഷ്യർക്കു് തികഞ്ഞ ഭക്ഷണം നല്കി; ഞങ്ങളുെട വയറു-

കൾക്കും. (15)
എൻെറ നിനവുകൾ ആ ബഹുദർശനീയെന്റ �നർക്കു, �ഗോക്കൾ െതോഴുത്തി-

െലെയ്ക്കന്ന�പോെല പിന്തിരിയോെത നടക്കുന്നു. (16)
എെന്റ കോര്യത്തിന്ന്ഒരുക്കിയഅരുമ�ത്തൻ �ഹോതോവിെന�പ്പോെലഅങ്ങും

ആസ്വദിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതിന്നു�ശഷം, നമുക്കിരുവർക്കും തമ്മിൽസംസോരിയ്ക്കോം! (17)
വിശ്വദർശനീയെനഞോൻ കണ്ടു; നിലത്തുപള്ളി�ത്തരുംഞോൻ �ന�ര കണ്ടു.

എെന്റഈവോക്കുകൾഅവിടുന്നുസ്വീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (18)
വരുണ, എെന്റഈവിളി �കൾക്കുക; ഇന്നുസുഖിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക. രക്ഷ-

യ്ക്കോയി ഞോൻഅങ്ങയുെട �നർക്കു ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു. (19)
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�ഹ�മധോവിൻ,അങ്ങു�ദ്യോവിലുംഭൂവിലും–�ലോകത്തിെലങ്ങും–പരി�ശോഭിയ്ക്കുന്നു.

അതിനോൽ, �ക്ഷമം വരുത്തോെമ�ന്നല്ക്കുക! (20)
ജീവിപ്പോൻഞങ്ങളുെട മുകളിെലകയർവിടുവിയ്ക്കുക; നടുവി�ലതുംതോഴ�ത്തതും

അഴിച്ചുകളയുക! (21)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. പ്രജകൾ–മററോളുകൾ.
4. അരിശമിലോത്ത–പ്രശോന്തങ്ങളോയ.

5. ബഹുദ്രഷ്ടോവ്=വളെര വസ്തുക്കെള കണ്ടറിഞ്ഞവൻ.

6. ഇരുവരും–വരുണനും മിത്രനും. അതുതെന്ന–ഞങ്ങൾഅർപ്പിച്ച ഹവിസ്സുതെന്ന.
7. അവിെടയ്ക്ക്–വരുണന്ന്. �തോണിയു�ടതും–�തോണിയുെട ഗതിയും. അ�ദ്ദഹം എെന്ന
ബന്ധമുക്തനോക്കെട്ട!

10. സോമ്രോജ്യത്തിന്നോയി–�കോയ്മസ്ഥോപിപ്പോൻ�വണ്ടി.

16. ബഹുദർശനീയൻ=വളെര�പ്പരോൽ കോണെപ്പ�ടണ്ടുന്നവൻ; സുന്ദരോകോരൻ.
17. അരുമ�ത്തൻ–പ്രിയെപ്പട്ട മധുരഹവിസ്സ്.

18. വിശ്വദർശനീയെന–സുന്ദരോകോരനോയ വരുണെന. വോക്കുകൾ–സ്തുതികൾ.
19. ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു–സ്തുതികെളഅയയ്ക്കുന്നു.
20. �ക്ഷമം–എെന്ന രക്ഷിയ്ക്കോെമന്നു മറുപടി തരിക.

21. ജീവിപ്പോൻ–ഞോൻ മരിയ്ക്കോതിരിപ്പോൻ. ഞങ്ങളുെട–എെന്റ.
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സൂക്തം 26.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; അഗ്നി �ദവത.

യജ്ഞോർഹ,അന്നരക്ഷക,അങ്ങുവസ്ത്രങ്ങളുടുക്കുക;എന്നിട്ടു, ഞങ്ങളുെടഈ

യോഗം നിറ�വറ്റുക. (1)
അ�ഗ്ന,എന്നുംഅതിയുവോ�വ, വ�രണ്യനും �തജസ്വിയുമോയ ഭവോൻഞങ്ങളു-

െട �ഹോതോവോയിട്ടു, തിളങ്ങുന്നസ്തുതി �കട്ടുെകോണ്ടിരുന്നോലും! (2)
വ�രണ്യനോയ ഭവോൻഅച്ഛൻ;ഞോൻമകൻ. ബന്ധുബന്ധുവിെനയും,സഖോവു

സഖോവിെനയും സർവഥോ പ്രീതിെപ്പടുത്തുമ�ല്ലോ! (3)
ഹിംസകെര വിഴുങ്ങുന്ന വരുണനും മിത്രനും അര്യമോവും ഞങ്ങളുെട യജ്ഞ-

ത്തിൽ, മനുവി�ന്റതിെലന്ന�പോെല വന്നണയെട്ട! (4)
പൂർവക, �ഹോതോ�വ, ഇതിന്നും �സ്നഹത്തിന്നുമോയി ഭവോൻ പ്രസോദിച്ചോലും;

ഞങ്ങളുെടഈവോക്കുകൾ �കൾക്കുകയും െചയ്യോലും! (5)
ഞങ്ങൾ മ�ററോ�രോ �ദവന്നോണ്, എെന്നന്നുംസവിസ്തരമോയ യജ്ഞം െചയ്യു-

ന്നെതങ്കിലും, ആഹവിസ്സു ഭവോങ്കൽത്തെന്നയോണ�ല്ലോ, �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നത് ! (6)
പ്രജോപോലകനും ഹൃഷ്ടനും വ�രണ്യനുമോയ �ഹോതോവു ഞങ്ങൾക്കു പ്രിയനോ-

യിവരെട്ട; ഞങ്ങൾഅഗ്നിയ്ക്കും പ്രിയരോകെട്ട! (7)
�ശോഭനോഗ്നിയുക്തരോയ �തജസ്വികളോണ�ല്ലോ, ഞങ്ങളുെട ഹവിെസ്സടുത്തിരി-

യ്ക്കുന്നത്; അതിനോൽഞങ്ങൾ �ശോഭനോഗ്നിയുക്തരോയി പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു. (8)
മരണമില്ലോത്തവ�ന, ഒടുവിൽമർത്ത്യരോയഞങ്ങളുംഅങ്ങും–ഇരുകൂട്ടരും–പരസ്പരം

പ്രശംസിയ്ക്കുമോറോകെട്ട! (9)
ബലത്തിെന്റ മകനോയഅ�ഗ്ന,എല്ലോഅഗ്നിക�ളോടുംകൂടിഈയജ്ഞത്തിലും

ഈസ്തുതിയിലും �ചർന്ന്, അന്നം തന്നരുളിയോലും. (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
1. അഗ്നിെയ സ്തുതിപ്പോനോണ്, വരുണൻ നിർ�ദ്ദശിച്ചത്. അതുനിമിത്തം ശുന�ശ്ശപൻ വീ-

ണ്ടും അഗ്നിെയസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: വസ്ത്രങ്ങൾ–�തജസ്സ്. പ്രജ്വലിയ്ക്കുകഎന്നത്ഥം.

4. ഹിംസകർ=�ദ്രോഹികൾ. വിഴുങ്ങുന്ന–െകോെന്നോടുക്കുന്ന. മനുവി�ന്റതിൽ–മനുവിെന്റ
യോഗത്തിൽ. വന്നണയെട്ട–അതിന്ന്അങ്ങ്ആ �സ്നഹിതന്മോെര �പ്രരിപ്പിച്ചോലും!

5. പൂർവക–ഞങ്ങൾമുതലോയവർെക്കോെക്കമു�മ്പജനിച്ചവ�ന. ഇതിന്നും �സ്നഹത്തിന്നുമോയി–

ഈയോഗംനിറ�വററോനുംഞങ്ങെള�സ്സഹിപ്പോനു(അനുഗ്രഹിപ്പോനു)മോയി. വോക്കുകൾ–

സ്തുതികൾ.

6. അന്യ�ദവതോവിഷയമോയ യോഗവും അങ്ങയ്ക്കുള്ളതുതെന്ന.
7. �ഹോതോവ്=അഗ്നി.
8. �തജസ്വികൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
9. ഒടുവിൽ–യോഗോവസോനത്തിൽ. മർത്ത്യർ=മരണമുള്ളവർ. പരസ്പരം–‘അനുഷ്ഠോനം

നന്നോയി‘ എന്ന്അഗ്നി; ‘ഞങ്ങൾ അനുഗൃഹീതരോയി‘ എന്നു ഞങ്ങൾ. ഇങ്ങിെന

അ�ന്യോന്യം െകോണ്ടോടുമോറോകെട്ട.

10. അഗ്നികൾ–ആഹവനീയോദികൾ. ഈ–ഞങ്ങളുെട. �ചർന്ന്–സ്വീകരിച്ച്.
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സൂക്തം 27.

ശുന�ശ്ശപൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും ത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നിയും വിശ്വ�ദവന്മോരും

�ദവതകൾ.

അ�ഗ്ന, യജ്ഞസമ്രോട്ടോയ നിന്തിരുവടിെയ ഞങ്ങൾ വോൽ തഴച്ച കുതിരെയ

എന്ന�പോെല വണങ്ങി വന്ദിയ്ക്കുന്നു. (1)
ആപരന്നനടെപ്പോത്തബലപുത്രൻനമുക്കുസുമുഖനോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട; നമ്മളിൽ

�കോരിെച്ചോരിയെട്ട! (2)
എങ്ങും നടക്കുന്നഅവിടുന്നു ദൂരത്തും ചോരത്തും ഉപദ്രവിയ്ക്കോൻ �നോക്കുന്ന മനു-

ഷ്യനിൽനിന്നുഞങ്ങെളസദോ രക്ഷിച്ചോലും! (3)
അ�ഗ്ന,ഞങ്ങളുെടഈഹവിർദ്ദോനവുംഅതിനൂതനമോയ ഗോയത്രവും ഭവോൻ

�ദവകളിൽ വർണ്ണിച്ചുപറയണം! (4)
അങ്ങുഞങ്ങെള മുകളിലും നടുവിലുമുളള അന്നങ്ങളിെലത്തിയ്ക്കുക; അടുത്തതി-

െന്റ ധനവും തന്നരുളുക! (5)
�ഹ ചിത്രഭോ�നോ. അങ്ങുനദീസമീപത്തുതിരകെള എന്ന�പോെല, ധനങ്ങെള

�വർതിരിയ്ക്കുന്നു; ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു തൽക്ഷണം വർഷിച്ചുംെകോടുക്കുന്നു! (6)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു യോെതോരുവെന സമരങ്ങളിൽ സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നു; യോെതോരുവ-

െന യുദ്ധങ്ങളിൽ �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു; ആ മനുഷ്യൻ എെന്നന്നും അന്നങ്ങെള നിയന്ത്രി-

യ്ക്കും! (7)
ശത്രുക്കെള �തോല്പിയ്ക്കുന്നവ�ന, ഇവെന ഒരുത്തനും ആക്രമിയ്ക്കുകില്ല: ഇവന്നു,

�കൾക്കത്തക്കകരുത്തുണ്ടോവും! (8)
സർവമനുഷ്യോന്വിതനോയഅവിടുന്ന്അശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടുയുദ്ധം കടത്തിവിട-

െട്ട; �മധോവിക�ളോടുകൂടിയഅവിടുന്നുഫലം കല്പിച്ചുനല്കെട്ട: (9)
സ്തുതിെകോണ്ടുണർത്തെപ്പടുന്നവ�ന, അങ്ങു മനുഷ്യന്നു മനുഷ്യന്നുയജ്ഞംനി-

റ�വറോൻ, രുദ്രെനക്കുറിച്ചു സമീചീനമോയ �സ്തോമം െചോല്ലിയോലും! (10)
മഹോനും അപ്ര�മയനും ധൂമധ്വജനും ഭൂരി�തജസ്സുമോയ അവിടുന്നു നെമ്മ കർ-

മ്മത്തിന്നുംഅന്നത്തിന്നും �പ്രോത്സോഹിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (11)
ആ പ്രജോപോലകനും �ദവദൂതനും തിളക്ക�മറിയവനുമോയ അഗ്നി, ഒരു ധനി-

കെനന്ന�പോെല നമ്മുെട ഉക്ഥം ശ്രവിച്ചരുളെട്ട! (12)
ഉയർന്നവർക്കുനമസ്കോരം; തോന്നവർക്കുനമസ്കോരം; യുവോക്കൾക്കുനമസ്കോരം;

വൃദ്ധന്മോർക്കു നമസ്കോരം! കഴിവുെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾ �ദവയജനം അനുഷ്ഠിക്കും. �ദ-

വക�ള, ഞോൻ �ജ്യഷ്ഠെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നതു മുറിയരു�ത! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. കുതിര വോലുെകോണ്ട് ഈച്ചകെളയും മറ്റുെമന്ന�പോെല, അങ്ങു ജ്വോലകൾെകോണ്ടു

ഞങ്ങളുെട വി�രോധികെളആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുന്നു.

2. പരന്നനടെപ്പോത്ത=വിശോലഗതിയോയ. ബലപുത്രൻ–അഗ്നി. �കോരിെച്ചോെയോരിയെട്ട–

അഭീഷ്ടങ്ങൾ വർഷിയ്ക്കെട്ട.

3. എങ്ങും നടക്കുന്ന–സർവവ്യോപിയോയ.
4. ഗോയത്രം–ഗോയത്രീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ളസ്തുതി.
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5. മുകൾ–സ്വർഗ്ഗ�ലോകം. നടു–അന്തരിക്ഷ�ലോകം. അടുത്തത്–ഭൂ�ലോകം. അന്നങ്ങളിെലത്തിയ്ക്കുക–

അന്നങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവന്നുതരിക.

6. തിരകെളഎന്ന�പോെല–ആളുകൾതിരകെള �തോടും മറ്റുമോക്കി �വർതിരിയ്ക്കുന്നതു�പോ-
െല. ഹവോർദ്ദോതോവ്–യജമോനൻ. വർഷിച്ചുംെകോടുക്കുന്നു–ധനങ്ങെള �കോരിെച്ചോരി-

ഞ്ഞുെകോടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു. തൽക്ഷണം–കർമ്മോനുഷ്ഠോനോവസോനത്തിൽത്തെന്ന.

7. അന്നങ്ങൾആ മനുഷ്യെന്റ വരുതിയിലോകും.

8. ഇവെന–മുകളിൽ പറയെപ്പട്ട മനുഷ്യെന. �കൾക്കത്തക്ക–വിശ്രുതമോയ.

9. അവിടുന്ന്–അഗ്നി. അശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ട്–ഞങ്ങൾക്കു കുതിരകെളത്തന്ന്. യുദ്ധം

കടത്തിവിടെട്ട–ജയിപ്പിയ്ക്കെട്ട. �മധോവിക�ളോടുകൂടിയ–ഋത്വിക്കുകളോൽ ആരോധിത-

നോയ.

12. ധനികെനന്ന�പോെല–ഒരുപണക്കോരൻ�വതോളികരുെടസ്തുതി �കൾക്കുന്നതു�പോ-
െല. ഉക്ഥം–ഒരു തരം �സ്തോത്രം.

13. അഗ്നിയോൽ �പ്രരിതനോയ ശുന�ശ്ശപൻ വിശ്വ�ദവകെള സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: �ജ്യഷ്ഠ-

ൻ–മൂ�പ്പറിയ �ദവൻ. മുറിയരു�ത–അവിച്ഛിന്നമോയി നടക്കെട്ട.
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സൂക്തം 28.

ശുന�ശ്ശപൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും, ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും,ഉരലും,ഉലയ്ക്കയും,

കോള�ത്തോലും �ദവതകൾ.

ഇന്ദ്ര, യോെതോന്നിൽ അടിപരന്ന ഉയർന്ന കല്ല്അഭിഷവത്തിന്നു�ണ്ടോ ആ

കർമ്മത്തിൽ, ഉരലിലിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞതു തനതോയിക്കരുതി അങ്ങു നുകർന്നുെകോ-

ണ്ടോലും! (1)
ഇന്ദ്ര യോെതോന്നിൽ നിതംബങ്ങൾെക്കോത്ത രണ്ടരിപ്പകൾ ഒരുക്കിെവച്ചിട്ടു-

�ണ്ടോ ആ കർമ്മത്തിൽ, ഉരലിലിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞതു തനനോയിക്കരുതി അങ്ങു നുകർ-

ന്നുെകോണ്ടോലും! (2)
ഇന്ദ്ര, യോെതോന്നിൽസ്ത്രീ പുറത്തു�പോകലുംഅകത്തുവരലുംഅഭ്യസിയ്ക്കുന്നു�വോ

ആകർമ്മത്തിൽ, ഉരലിലിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞതുതനതോയിക്കരുതിഅങ്ങുനുകർന്നുെകോ-

ണ്ടോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, യോെതോന്നിൽ കടിഞ്ഞോണുകളിടോെനന്ന�പോെല കട�കോൽ െകട്ടിയി-

ട്ടു�ണ്ടോആകർമ്മത്തിൽ, ഉരലിലിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞതുതനതോയിക്കരുതിഅങ്ങുനുകർ-

ന്നുെകോണ്ടോലും! (4)
ഉര�ല, നീ ഓ�രോ വീട്ടിലും െവയ്ക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്; എന്നോൽ, ഇവിെട വിജയികളു-

െട െപരുംപറ�പോെല ശബ്ദം മുഴക്കുക! (5)
മര�മ, നിൻെറ മുമ്പിൽത്തെന്ന കോറ്റു വി�ശഷോൽ വീശുന്നുണ്ട�ല്ലോ; ഇനി ഉര-

�ല, ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോൻ �സോമനീർ ഉണ്ടോക്കുക! (6)
യജ്ഞസോധനങ്ങളും തു�ലോം അന്നപ്രദങ്ങമളുമോയ അവ രണ്ടും, തീറ്റ തിന്നു-

ന്ന ഇന്ദ്രോശ്വങ്ങൾ�പോെല ഉച്ചത്തിൽ ഒച്ചയിട്ടുതിമർക്കുന്നു! (7)
ഇരുമരങ്ങ�ള, നിങ്ങൾ ഇവിെട ദർശനീയരോയ �സോതോക്ക�ളോടുകൂടി ദർശ-

നീയരോയിച്ചമഞ്ഞ്, ഇന്ദ്രന്നോയിഞങ്ങളുെട �തെനോത്ത�സോമം ഇടിച്ചുപിഴിയുവിൻ!

(8)
അരിപ്പകളിെല ചണ്ടി വണ്ടി�മലിടുക, പിഴിഞ്ഞതുപവിത്രത്തി�ന്മെലോഴിയ്ക്കുക;

ബോക്കി കോള�ത്തോലിലോക്കിെവയ്ക്കുക. (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. പിഴിഞ്ഞതു–�സോമരസം. അഭിഷവം=ഇടിച്ചുപിഴിയൽ.

3. സ്ത്രീ–പത്നി. പുറത്തു–യോഗശോലയിൽനിന്ന്. അഭ്യസിയ്ക്കുന്നു–തുടെരത്തുടെര െചയ്യുന്നു.

4. കുതിരയ്ക്കു കടിഞ്ഞോണുകളിടോെനന്ന�പോെല, കയറുകൾെകോണ്ടു കട�കോൽ െകട്ടിയി-

ട്ടു�ണ്ടോ.

5. ഇവിെട–ഈ �വദികകർമ്മത്തിൽ. വിജയികൾ–യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചവർ. ശബ്ദം–

ഉലയ്ക്കെകോണ്ടടിയ്ക്കു�മ്പോഴെത്ത ഒച്ച.

6. കോറ്റ്–ഉലയ്ക്കുെകോണ്ടിടിെയ്ക്ക പുറെപ്പടുന്ന കോറ്റ്.

7. അവ–ഉരലുംഉലയ്ക്കയും. തീററതിന്നുന്ന–മുതിരയും മറ്റുംകടിച്ചുതിന്നുന്ന. ഇന്ദ്രോശ്വങ്ങൾ–
ഇന്ദ്രെന്റഹരികെളന്ന രണ്ടുകുതിരകൾ.

8. ഇരുമരങ്ങ�ള–ഉലൂഖലമുസലങ്ങ�ള. �സോതോക്കൾ–പിഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ.
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സൂക്തം 29.

ശുന�ശ്ശപൻ ഋഷി; പംക്തി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

സത്യവോനും �സോമപോയിയുമോയ ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾ െകോള്ളരുതോത്തവരോയിരി-

യ്ക്കോം. എന്നോലും, സമ്പ�ത്തറിയവ�ന, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെളആയിരമോയിരം നല്ല

ഗവോശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടു നീെള പ്രശസ്തിെപ്പടുത്തിയോലും! (1)
�ഹ ശക്തിമൻ, നല്ല അണക്കടകളുള്ളവ�ന, അന്നപോലക, അങ്ങ്ഒരനുഗ്ര-

ഹശീലനോണ�ല്ലോ: സമ്യവ�ന, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള ആയിരമോയിരം നല്ല ഗവോ-

ശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടു നീെള പ്രശസ്തിെപ്പടുത്തിയോലും! (2)
ഇന്ദ്ര, മിഥൂദൃശകെള ഉറക്കുക: അവരിരുവരും മതിമറന്നുറങ്ങെട്ട! സമ്പ�ത്തറി-

യവ�ന, നിന്തിരുവടിഞങ്ങെളആയിരമോയിരം നല്ല ഗവോശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടുനീെള

പ്രശസ്തിെപ്പടുത്തിയോലും! (3)
ശൂര, ഇന്ദ്ര, ആ െകോടോത്തവർ ഉറങ്ങെട്ട; െകോടുക്കുന്നവർ ഉണർന്നിരിയ്ക്കെട്ട!

സമ്പ�ത്തറിയവ�ന, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള ആയിരമോയിരം നല്ല ഗവോശ്വങ്ങെള-

െക്കോണ്ടു നീെള പ്രശസ്തിെപ്പടുത്തിയോലും! (4)
ഇന്ദ്ര, ഇങ്ങെന െപോല്ലോപ്പുചിലയ്ക്കുന്നകഴുതെയ െകോന്നുകളയുക! ഇന്ദ്ര,സമ്പ-

�ത്തറിയവ�ന, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള ആയിരമോയിരം നല്ല ഗവോശ്വങ്ങെളെക്കോ-

ണ്ടു നീെള പ്രശസ്തിെപ്പടുത്തിയോലും! (5)
ഇന്ദ്ര,ചുഴലിക്കോററുകോട്ടിൽനിന്നുകൂടിഏെറ ദൂരത്തു�പോകെട്ട! സമ്പ�ത്തറിയ

നിന്തിരുവടിഞങ്ങെളആയിരമോയിരം നല്ലഗവോശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടുനീെളപ്രശസ്തി-

െപ്പടുത്തിയോലും! (6)
ഇന്ദ്ര, പഴിക്കോെരെയോെക്ക തുലയ്ക്കുക; �ദ്രോഹിെയ മർദ്ദിയ്ക്കുക; സമ്പ�ത്തറിയ-

വ�ന, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള ആയിരമോയിരം നല്ല ഗവോശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടു നീെള

പ്രശസ്തിെപ്പടുത്തിയോലും! . (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
വിശ്വ�ദവകളോൽ �പ്രരിതനോയ ശുന�ശ്ശപൻ ഇന്ദ്രെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നു:

1. ഗവോശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ടു–പശുക്കെളയും കുതിരകെളയും തന്ന്.
3. മിഥൂദൃശകൾ=ഒപ്പം നടക്കുന്ന രണ്ടു യമദൂതികൾ. മതിമറന്ന്–ഞങ്ങെള മരിപ്പിയ്ക്കുക

എന്ന ഉ�ദ്ദശം വിസ്മരിച്ച്.

4. ആ െകോടോത്തവർ–ഞങ്ങൾക്കു �നരിട്ടു പരിചയമില്ലോത്ത അദോതോക്കൾ, ശത്രുക്കൾ.

െകോടുക്കുന്നവർ–ബന്ധുക്കൾ.

5. കഴുതെയ–ശത്രുവിെന.
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സൂക്തം 30.

ശുന�ശ്ശപൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും പോദനിചൃത്തും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ ഇന്ദ്രനും,

അശ്വിനികളും, ഉഷസ്സും �ദവതകൾ. (അന്നനട)

ഇര �തടും ഞങ്ങളയി നിങ്ങളുെട

െപരിെയോരു ശതക്രതുവോമിന്ദ്രെന

നിറച്ചുെകോളളുന്നൂകുളിർ�സോമനീരോ–

െലോ,രു കുണ്ടുകിണറിെനെയന്ന�പോെല. (1)

പരിശുദ്ധരസെമോരുനൂ�റോ, കോച്ചു-

മരുന്നിട്ട രസെമോരോയിരംതോ�നോ

തിരുവടിയിങ്കലണഞ്ഞിടുമ�ല്ലോ,

ശരിെയ്ക്കോ,രു കുഴിനിലെത്തന്ന�പോെല. (2)

ഇതെക്കല്പന്നു മത്തുളവോക്കിപ്പര–

ക്കു�മ തൃക്കുക്ഷിയിലു,ദുധിയിൽ�പ്പോ�ല. (3)

തിരു�മനി സദോ സദോ യോെതോന്നിങ്കൽ,–

പ്പിറോവു ഗർഭിണിപ്പിടയിങ്കൽ�പ്പോെല

എഴുന്നളളു,മതിങ്ങിതോ; ഞങ്ങളുെട

െമോഴി ഭവോൻ �കൾപ്പത,തിനോൽത്തോന�ല്ലോ! (4)

‘ധനപ�ത, വീര, വ�ചോവോഹ’ എന്നു

നുതനോം നിൻ ലക്ഷ്മി പ്രിയസത്യയോക! (5)

ഉയർന്നുനില്ക്കുകീ,യടരിെലങ്ങെള–

പ്പരിപോലിപ്പോനോയ്ശ്ശതക്ര�തോ, ഭവോൻ;

ഇതരമോകിയ വിഷയെമോെക്ക നോ–

മിരുവരും കൂടിയിരുന്നോ�ലോചിയ്ക്കോം! (6)

തുടങ്ങലിൽത്തുടങ്ങലിൽ,പ്പടയിങ്കൽ–

പ്പടയിങ്കെലോ,രു പരിരക്ഷയ്ക്കോയി

വിളിയ്ക്കുക ചങ്ങോതികളുെട മട്ടിൽ,–

ബ്ബലിഷ്ഠനോമിന്ദ്രൻതിരുവടിെയ നോം: (7)

ശരിെയ്ക്കത്തും, നമ്മളുെട വിളി �കട്ടോ–

െലോരോയിരം രക്ഷെയോടുമിരെയോടും! (8)

പുരോതനമോയ പുരത്തിങ്കൽന്നിന്നു

െപരുതിടങ്ങളിെലഴുന്നള്ളു�വോെന

ക്രമോനുസോ�രണ വിളിപ്പതുണ്ടുഞോൻ,

മമ തോതൻ പണ്ടുവിളിച്ചതു�പോെല. (9)

പുരുഹൂത, വിശ്വവരണീയ, സ�ഖ,

ശരണദോതോ�വ, സ്തുതികോരന്മോർക്കോയ്

ഇരക്കുന്നുഞങ്ങൾ ഭവോെനോടു: വജ്ര–

ധര, സ�ഖ, �സോമരസം കുടി�പ്പോ�ന,
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തരിക, �സോമപർ സഖോക്കെളങ്ങൾക്കു

െപരിയ മൂക്കുള്ളപശുപ്പരിഷെയ! (10–11)

വരിെകങ്ങൾക്കഭിമതസിദ്ധി; കല്പി-

ച്ചരുൾകതു വജ്രിൻ, സ�ഖ, �സോമപോയിൻ! (12)

സമപ്രീതനിന്ദ്രൻ തരെട്ട, �ചോറുള്ള

നമുക്കിമ്പ�മറ്റും ബലിഷ്ഠ�ഗോക്കെള! (13)

ഒരു ഭവത്സമൻസ്വയം വന്നു ധൃ�ഷ്ണോ,

പരിപൂജിതനോയ്സ്തുതികോരന്മോരിൽ

ശരിയ്ക്കണയ്ക്ക�ട്ട തദീയോഭീപ്സിത,–

മുരുൾകളിലച്ചുതടിെയന്ന�പോ�ല! (14)

ശതക്ര�തോ ഭവോൻസ്തുതി�പ്പോരിൽ�ച്ചർക്കും,

രഥത്തച്ചനച്ചുതടി�പോ�ല ധനം! (15)

ചിനച്ചു വീർത്തയവിടുമശ്വങ്ങളോൽ–

ദ്ധനം സദോപി കീഴടക്കി�യോനിന്ദ്രൻ;

അവൻ കർമ്മശീലന,വൻ ദോതോെവങ്ങൾ–

ക്കരുളിനോൻ �കറോെനോ,രു കനക�ത്തർ! (16)

വരികശ്വിക�ള, പുരുഹയോന്നരോയ്;-

െപ്പരുകുകിങ്ങു, െപോൻ–പശുക്കൾ ദസ്ര�ര! (17)

ഇരുവർ നിങ്ങൾക്കുെള്ളോ�രരഥം വോനിൽ–

ച്ചരിയ്ക്കുന്നൂ, തടെപടോെത ദസ്ര�ര: (18)

രഥത്തിെന്റ വെട്ടോന്നചലോ�ഗ്ര നിർത്തു;-

മിതര�മോ, ചുററിനടന്നിടും വോനിൽ. (19)

സനോത�നോഷ�സ്സ, സ്തുതിപ്പി�യ, നിന-

ക്കനുഭവിപ്പോ�നെതോരു നരനുള്ളു?

എവങ്കൽെച്ചല്ലും നീ വിശിഷ്ടോനുഭോ�വ?

സുവി�ദ്യോ�ത, ചി�ത്ര, വിസരണശീ�ല,

അരികിൽനിന്നു െതോട്ടകലത്തുവെര–

യ്ക്കറിയുന്നീല�ല്ലോ, ഭവതിെയഞങ്ങൾ! (20–21)

വരിക,നീ �ദ്യോവിൻസു�ത, ധൃതോന്നയോയ്;–

െപ്പരുതുറപ്പിയ്ക്ക, ധനങ്ങെളങ്ങളിൽ! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
1. ഞങ്ങൾ–ഞോൻ, ശുന�ശ്ശപനൻ. അയി–ഋത്വിക്കുക�ള, യജമോനന്മോ�ര.
2. രസം–�സോമനീർ. തിരുവടി–ഇന്ദ്രൻ. കുഴിനിലം=നിമ്നപ്ര�ദശം. െവള്ളം നിമ്നപ്ര�ദശ-
െത്തെയ്ക്കോഴുകുന്നതു�പോെല.

3. ഇത്–�സോമനീർ. അെക്കല്പന്ന്–ബലവോനോയ ഇന്ദ്രന്ന്. തൃക്കുക്ഷിയിൽ–ഇന്ദ്രെന്റ

വയററിൽ. ഉദധിയിൽ�പോെല–നദീജലം സമുദ്രത്തിൽ െചന്നുപരക്കുന്നതു�പോെല.
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4. അത്-�സോമനീർ. ഇതോ–അങ്ങയ്ക്കോയി ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനോൽത്തോന-

�ല്ലോ (�സോമെത്തക്കുറിച്ചുള്ള�പ്രമംെകോണ്ടുതെന്നയോണ�ല്ലോ) ഭവോൻഞങ്ങളുെട െമോ-

ഴി (പ്രോർത്ഥന) �കൾക്കുന്നത് (സ്വീകരിക്കുന്നത്).

5. വ�ചോവോഹ=വചസ്സ്(സ്തുതി)ആകുന്നവോഹന�ത്തോടുകൂടിയവ�ന; സ്തുതിയോൽവഹി-

യ്ക്കെപ്പടുന്നവ�ന. സ്തുതി ഒരു വോഹനെമന്ന�പോെല അങ്ങെയ യജനസ്ഥലങ്ങളിെല-

ത്തിയ്ക്കുന്നു. നുതൻ=സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. നിൻ ലക്ഷ്മി (സമ്പത്ത്) പ്രിയസത്യയോക–

അസ്മോദൃശെര തീർച്ചയോയും പ്രീതിെപ്പടുത്തുമോറോകെട്ട. ഞങ്ങൾക്കു സമ്പത്തു തന്നരു-

ളുക.

6. ആ�ലോചിയ്ക്കോം–ഞോൻ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടതിന്നു�ശഷം.
7. തുടങ്ങൽ–കർമ്മോരംഭം. പട–വിഘ്നകോരിക�ളോടുള്ള യുദ്ധം.

8. ഇര–അന്നം.
9. പുരോതനം=പ�ണ്ട ഉള്ളത്. പുരം–സ്വർഗ്ഗം. െപരുതിടങ്ങളിൽ (വളെര യോഗശോലക-

ളിൽ) എഴുന്നള്ളു�വോെന–ഇന്ദ്രെന. ക്രമോനുസോ�രണ–കർമ്മങ്ങളുെട ക്രമമനുസരിച്ച്.

പണ്ടു–യജ്ഞോവസരത്തിൽ.

10–11. ശരണദോതോ�വ=പോർപ്പിടംനല്കുന്നവ�ന. സ്തുതികോരന്മോർക്കോയ്–�സ്തോതോക്കൾക്കു�വണ്ടി.
െപരിയ–നീണ്ട.

12. അത്–അഭിമതസിദ്ധി (അഭീഷ്ടപ്രോപ്തി).
13. സമപ്രീതൻ–ന�മ്മോെടോപ്പം �തോഷിച്ച. ബലിഷ്ഠ�ഗോക്കെള=കരു�ത്തറിയ �പക്ക-

െള. �ചോറുള്ള–ആഹോരവും ഇന്ദ്രൻ തരെട്ട എന്നുധ്വനി.

14. ഒരു ഭവത്സമൻ–അങ്ങ�യോടു തുല്യനോയ ഒരു �ദവൻ. ധൃ�ഷ്ണോ=ദൃഷ്ണനോയു�ള്ളോ�വ.

തദീയോഭീപ്സിതം–അവരുെട (�സ്തോതോക്കളുെട) അഭീഷ്ടം. ഉരുൾകൾ=വണ്ടിച്ചക്രങ്ങൾ.

അച്ചുതടി=അച്ചുതണ്ട്. വണ്ടിച്ചക്രങ്ങളിൽ അച്ചുതണ്ടു �ചർക്കുന്നതു�പോെല, �സ്തോതോ-

ക്കളിൽ ഇഷ്ടസിദ്ധി �ചർക്കെട്ട.

15. രഥത്തച്ചൻ (�തരുണ്ടോക്കുന്നവൻ) ചക്രങ്ങളിൽ അച്ചുതണ്ടു �ചർക്കുന്നതു�പോെല,

ഭവോൻ �സ്തോതോക്കളിൽസമ്പത്തു �ചർത്തു�പോരുന്നു.

16. ചീനച്ച്=ശബ്ദംപുറെപ്പടുവിച്ച്. വീർത്ത്=വീർപ്പിട്ട്, കിതച്ച്. അശ്വങ്ങളോൽ–യുദ്ധത്തിലിറക്കെപ്പട്ട

സ്വന്തം കുതിരകെളെക്കോണ്ട്. ധനം–ശത്രുക്കളുെട സമ്പത്ത്. സ്തുതിപ്രസന്നന്നോയ

ഇന്ദ്രൻശുന�ശ്ശപന്ന് ഒരുസ്വർണ്ണരഥം െകോടുത്തു�പോൽ.

17. പുരുഹയോന്നരോയ്–ഞങ്ങൾക്കുതരുവോൻ വളെര കുതിരക�ളോടുംഅന്നങ്ങ�ളോടുംകൂടി.

ഇങ്ങു–ഞങ്ങളുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ. െപോൻ–പശുക്കൾ=െപോന്നും കന്നോലികളും. ഇന്ദ്ര-

�പ്പരണയോലോണ്, ശുന�ശ്ശപൻഅശ്വി�ദവന്മോെര സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയത്

18. തട=തടസ്സം.
19. വെട്ടോന്ന്=ഒരു ചക്രം. അചലോ�ഗ്ര=പർവതമുകളിൽ. ഇതരം–മ�ററച്ചക്രം.

20–21. അശ്വികളോൽ �പ്രരിതനോയശുന�ശ്ശപൻ ഉഷസ്സിെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: സനോത�നോഷ�സ്സ
=നോശമിലോത്ത ഉഷ�സ്സ. നിനക്കനുഭവിയ്ക്കത്തക്കവനോയി, മനുഷ്യരിൽ ഒരുത്തനുമി-

ല്ല. വിശിഷ്ടോനുഭോ�വ=അസോധരണപ്രഭോവമുള്ളവ�ള. നീ എവങ്കൽ െചല്ലും.നിെന്ന

രമിപ്പിയ്ക്കോൻ ഒരുവനും ശക്തനോകില്ല. സുവി�ദ്യോ�ത=നല്ല പ്രഭയുള്ളവ�ള. ചി�ത്ര=

നോനോവർണ്ണങ്ങളുള്ളവ�ള. വിസരണശീ�ല=വ്യോപിനി.

22. �ദ്യോവിൻസു�ത–ദ്യു�ദവതയുെട മകളോയ ഉഷ�സ്സ. ഈ സ്തുതി�യോ �ട ശുന�ശ്ശപൻ

െകട്ടിൽനിന്നു �വർെപട്ടു�പോൽ.
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സൂക്തം 31.

അംഗിരസ്സിെന്റ മകൻ ഹിരണ്യസ്തൂപൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;

അഗ്നി �ദവത. (�കക)

അ�ഗ്ന, നീെയോന്നോമനോമംഗിരസ്സൃഷി, �ദവ–

വർഗ്ഗത്തിെന്നോരു നല്ല മിത്രമോകിയ �ദവൻ;

നിന്നുെട കർമ്മത്തിങ്കൽപ്പിറ�ന്നോർ, പൃഥുജ്ഞോനർ

മിന്നുമോയുധമുള്ള കവികൾ മരുത്തുക്കൾ. (1)

ആദിമോംഗിരസ്സ�ഗ്ന, രണ്ടമ്മമോർതൻ പുത്രൻ

�മധോവി �ശോഭിപ്പിപ്പൂ �ദവകർമ്മെത്തബ്ഭവോൻ;

അെങ്ങല്ലോജ്ജഗത്തിന്നും�വണ്ടി നോനോത്മോവോയ്ത്തീ–

ർെന്നങ്ങെനെയോെക്കപ്പള്ളിെകോള്ളുന്നു മനുഷ്യർക്കോയ്! (2)

വോയുവിന്നഗ്ര്യൻ ഭവോൻ വോസദ, സൽക്കർ�മ്മച്ഛു-

വോയുപചരി�പ്പോനു കോണുമോറോയ് വന്നോലും;

െഞട്ടി�പ്പോയ് �ദ്യോവും ഭൂവും: �ഹോതൃകൃത്യത്തിൻ ഭോര–

െമോട്ടുക്കു വഹിച്ചു; നീ യജിച്ചൂ മഹോന്മോെര! (3)

അ�ഗ്ന, നീ മനുവിന്നോയ്സ്വർഗ്ഗെത്തയുദ്�ഘോഷിച്ചൂ;

സൽക്കർമ്മി പുരൂരവസ്സിന്നതിശുഭം നല്കീ.

അരണിദ്വയഘർ�ഷോൽപന്നനോം നിെന്നക്കിഴ–

ക്കണച്ചുെവച്ചോര�ല്ലോ, പില്പോടു പടിഞ്ഞോറും. (4)

അ�ഗ്ന. നീ പ്രവർഷിപ്പൂ, പുഷ്ട്രിെയ വളർത്തുന്നൂ,

സ്രുെക്കടുത്തവന്നോയി ശ്രവ്യനോയ്ച്ചമയുന്നൂ;

മു�മ്പ, സദ്വഷട്കോരഹവിസ്സർപ്പി�പ്പോെനയും

പിമ്പോൾക്കോെരയും �ശോഭിപ്പിപ്പു നീ, ത�ദകോന്നൻ. (5)

മുഖ്യവിജ്ഞോന, െകടുമോർഗ്ഗത്തിൽ നട�പ്പോെന-

ത്തക്കകർമ്മത്തിൽെക്കോണ്ടുനിർത്തുന്നൂ ഭവോന�ഗ്ന;

പരി�തോഗന്തവ്യമോം ശൂരർതൻസ്വത്തിൽെച്ച�മ്മ

െപോരുമല്പെരെക്കോണ്ടും െകോൽവു നീ �കമന്മോെര! (6)

അമ്മനുഷ്യ�നോ നോളിൽ നോളിലോഹോരത്തിന്നോയ്

വന്മത്തർ�ത്ത്യതരത്വത്തിൽനിർത്തുന്നൂ ഭവോന�ഗ്ന;

നോല്ക്കോലിയിരുകോലിവർഗ്ഗത്തിനോയിദ്ദോഹം

വോയ്ക്കുന്ന വിജ്ഞന്നുണ്ടോക്കുന്നു െസൌഖ്യവും �ചോറും! (7)

ഞങ്ങൾക്കുധനം നല്കോനോയിട്ടു, വിനുതനോ–

മങ്ങ�ഗ്ന, തരിെകോ,രു കർമ്മിയോം യശസ്വിെയ:

�കവളർത്തോവൂ കർമ്മം പുതു�നട്ടത്തോെലങ്ങൾ;

കോക്കുെകങ്ങെള,�ദ്ദവന്മോരുമോയ്�ദ്യോ�വ, ഭൂ�വ! (8)

�ഹ വിശുദ്ധോ�ഗ്ന, �ദവന്മോരിൽെവച്ചുണർവോണ്ട

�ദവൻ നീ മോതോപിതൃസന്നിധിസ്ഥനോയ്ത്ത�ന്ന
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ഞങ്ങൾക്കു മകനോക; കർമ്മിയിൽക്കരൾ െവയ്ക്ക;

മംഗളോത്മോ�വ, സർവവിത്തഭൃത്ത�ല്ലോ, ഭവോൻ! (9)

നീയ�ഗ്ന, കരൾ െവ�പ്പോെനങ്ങളി;–െലങ്ങൾക്കച്ഛ–

നോ, യുഷ്യപ്രദോയി നീ; നിൻെറ ചോർച്ചക്കോർഞങ്ങൾ;

നൂറുമോയിരവുമോയ്�ച്ചരുന്നൂധനങ്ങൾ, സ-

ദ്വീരനോയജയ്യനോയ്ക്കർമ്മപോലനോം നിങ്കൽ! (10)

ആദിയിൽ നിെന്നെയോരു നഹുഷെനന്ന നര–

ന്നോയുവോം ചമൂനോഥനോക്കി, �ദവകള�ഗ്ന;

മനുവിന്നുപ�ദഷ്ടിയോക്കിനോരിളെയയും;

ജനിച്ചൂ നീ തോെനെന്ന,ന്നച്ഛന്നു മകനോയി! (11)

വന്ദ്യ, നീ സ്വശക്തിയോൽപ്പോലിയ്ക്ക, ധനോഢ്യരോ–

കുന്നഞങ്ങെള�ദ്ദവ, �ദഹങ്ങെളയുമ�ഗ്ന:

പില്പോടോർ തവ കർമ്മം കണ്ണിമയ്ക്കോ�ത കോക്കു,–

മപ്പുത്രതനയെന്റ �ഗോക്കെളപ്പോലി�പ്പോൻ നീ! (12)

അ�ഗ്ന, നീ യജി�പ്പോനു കോവലോയ്�ക്ക�ടശോയ്വോൻ

ദിക്കിൽ നോലിലും കണ്െവച്ചുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നൂ ചോ�ര;

സദയം �പോഷിപ്പിയ്ക്കും നിനക്കുഹവി�സ്സകി–

സ്തുതി�പ്പോനുെട മന്ത്രം മനസോ യോചി�പ്പോൻ നീ! (13)

�കവ�രണ�മ. ഭൂരിശ്ലോഘ്യനോമൃത്വിക്കിന്നു

കോമ്യം നന്മുതെലന്നു നണ്ണു�വോൻ ഭവോന�ഗ്ന;

�പോഷണീയന്നും ഭവോനൻപുറ്റ പിതോെവന്നോർ;

ശോസിപ്പൂ, ശിശുെവയും ദിക്കുകെളയും വിദ്വൻ! (14)

ദക്ഷിണ െകോടു�ത്തോരു നരെനബ്ഭവോന�ഗ്ന,

രക്ഷിപ്പു, നന്നോയ്ത്തയ്ക്കെപ്പട്ട ചട്ട�പോെലങ്ങും;

എവ�നോ ഗൃഹത്തിങ്കൽ നൽ�ച്ചോറോൽസ്സുഖിപ്പിച്ചു

ജീവയജ്ഞെത്തെച്ചയ്യും, വിണ്ണിനു തുല്യനവൻ! (15)

അങ്ങ�ഗ്ന, െപോറുക്കുകീെയങ്ങൾതൻ വ്രതഭംഗ,–

െമങ്ങൾ െപോന്നകലത്തീ മോർഗ്ഗത്തിലണഞ്ഞതും;

ഗമ്യന,ൻെപഴുമച്ഛൻ, �സോമോർഹമനുഷ്യർക്കു

കർമ്മസോധകൻ, പ്രത്യക്ഷോത്മോവുമ�ല്ലോ ഭവോൻ! (16)

മനു,വംഗിരസ്സ,ഥ യയോതി, പൂർവരിവർ–

കണെക്ക,ശ്ശുചിയോെയോരംഗിരസ്സോം നീ �ന�ര

സഭ്യശോലയിൽെച്ചല്കോ,വോഹിയ്ക്ക �ദവന്മോെര,–

ദ്ദർഭയിലിരുത്തുക, നല്ക �വണ്ടതുമ�ഗ്ന! (17)

വർദ്ധിയ്ക്ക ഭവോന�ഗ്ന, ഞങ്ങളങ്ങെയപ്പറ്റി–

ശ്ശക്തിയോ,ലറിവോ�ലോ തീർത്തതോമീ മന്ത്രത്തോൽ;

ഉന്നതിയണയ്ക്കയും െചയ്യുെകങ്ങെളബ്ഭവോൻ;

തന്നരുൾെക,ങ്ങൾക്കന്നസമ്പത്തുംസുമനസ്സും! (18)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
1. ഒന്നോമനോമംഗിരസ്സൃഷി–അംഗിരഃകുലകൂടസ്ഥൻ. കവികൾ=�മധോവികൾ.

2. രണ്ടമ്മമോർ–രണ്ടു മരക്കഷ്ണങ്ങൾ (അരണികൾ): ഇവയുെട ഘർഷണത്തിൽ അഗ്നി

ജനിയ്ക്കുന്നു. നോനോത്മോവോയ്ത്തീർന്ന്-ആഹവനീയനും മറ്റുമോയിച്ചമഞ്ഞ്. മനുഷ്യർക്കോ-

യ്–മനുഷ്യർക്കു�വണ്ടി. എങ്ങിെനെയോെക്കപ്പള്ളിെകോള്ളുന്നു (ശയിയ്ക്കുന്നു). ഒ�രോ മനു-

ഷ്യഗൃഹത്തിലുംസ്ഥിതിെചയ്യുന്നഅങ്ങയുെടസ്വരൂപങ്ങൾഇത്രഎന്ന്ആർക്കുംഅറി-

ഞ്ഞുകൂടോ.

3. അഗ്ര്യൻ=മുമ്പൻ. വോസദ–പോർപ്പിടം നല്കുന്നവ�ന. കോണുമോറോയ് വന്നോലും=

പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചോലും. െഞട്ടി�പ്പോയ്–അങ്ങയുെട പ്രഭോവം കണ്ടിട്ട്. മഹോന്മോെര

യജിച്ചു–മഹോന്മോെര (�ദവന്മോെര) ഉ�ദ്ദശിച്ചു യജ്ഞംെചയ്തു.

4. മനുവിന്നോയ്–മനുവിെനഅനുഗ്രഹിപ്പോൻ. സ്വർഗ്ഗെത്തയുദ്�ഘോഷിച്ചൂ–പുണ്യലഭ്യമോണ് ’

സ്വർഗ്ഗെമന്നു െവളിെപ്പടുത്തി. സൽക്കർമ്മി–അങ്ങെയ പൂജിച്ച. കിഴക്കണച്ചു–

�വദിയുെട കിഴക്കുഭോഗത്ത് ആഹവനീയെനന്ന �പരിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു; പില്പോടു

പടിഞ്ഞോറും–പടിഞ്ഞോെറബ്ഭോഗത്തു ഗോർഹപത്യെനന്ന �പരിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

5. പ്രവർഷിപ്പൂ–കോമങ്ങെള �കോരിെച്ചോരിഞ്ഞുെകോടുക്കുന്നു. പുഷ്ടിെയ–യജമോനൻെറ

സമ്പത്തിെന. സ്രുെക്കടുത്തവന്നോയി ശ്രവ്യനോയ്ച്ചമയുന്നു–�ഹോമംെചയ്യുന്നവെന

അനുഗ്രഹിപ്പോൻ�വണ്ടി, മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു വിളിയ്ക്കെപ്പടോവുന്നവനോയിബ് ഭവിയ്യുന്നു.

വഷട്കോര�ത്തോടുകൂടി ഹവിസ്സിെന അർപ്പിയ്ക്കുന്നവെന മുമ്പും, അവെന്റ ആൾക്കോെര

പിമ്പും, ത�ദകോന്നനോയ (ആ ഹവിസ്സുമോത്രം ആഹോരമോയിട്ടുള്ള) നീ �ശോഭിപ്പിയ്ക്കുന്നു;

അവർക്കു �മന്മ വരുത്തുന്നു.

6. പരി�തോഗന്തവ്യമോം=ചുറ്റും നടക്കെപ്പ�ടണ്ടതോയ. ശൂരർതൻ സ്വത്തിൽ–ശൂരന്മോർക്കു

സമ്പത്തു�പോെല പ്രിയെപ്പട്ട യുദ്ധത്തിൽ. െപോരും=െപോരുതുന്ന. �കമന്മോെര അല്പ-

െരെക്കോണ്ടും െകോല്ലുന്നു; ഇത്രയ്ക്കുണ്ട്, അങ്ങയ്ക്കു മഹിമ!

7. അമ്മനുഷ്യെന–അങ്ങെയ �സവിയ്ക്കുന്നവെന. വന്മർ�ത്ത്യതരത്വം=ഉൽകൃഷ്ടമോയ മര-

ണരഹിതത്വം. നോല്ക്കോലി–യിരുകോലിവർഗ്ഗത്തിനോയിദ്ദോഹംവോയ്ക്കുന്ന–നോല്ക്കോലിക�ളയും

(പശ്വോദികെളയും) ഇരുകോലിക�ളയും (മിത്രഭൃത്യോദിമനുഷ്യെരയും) കിട്ടോൻ െകോതിയ്ക്കു-

ന്ന. വിജ്ഞന്ന്–യജമോനന്ന്. ഉണ്ടോക്കുന്നു–െകോടുക്കുന്നു.

8. വിനുതൻ=സ്തുതൻ. അങ്ങ്=ഭവോൻ. യശസ്വിെയ=കീർത്തിമോനോയ പുത്രെന; അവൻ

ഞങ്ങൾക്കു ധനം സമ്പോദിച്ചുതന്നുെകോള്ളും. പുതു�നട്ടത്തോൽ–പുത്രലോഭത്തോൽ.

കോക്കുക–നിങ്ങളിരുവരുംഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ.

9. മോതോപിതൃസന്നിധിസ്ഥനോയ്ത്ത�ന്ന–ദ്യോവോപൃഥിവികളുെട അടുക്കലിരുന്നുെകോണ്ടുത-

െന്ന. കർമ്മിയിൽക്കരൾ െവയ്ക്ക–യജമോനെന അനുഗ്രഹിപ്പോൻ കനിയുക. സർവ-

വിത്തഭൃത്ത്–യജമോനന്നു നല്കോൻഎല്ലോദ്ധനങ്ങളും ഭരി(വഹി)യ്ക്കുന്നവൻ.

10. ആയുഷ്യപ്രദോയി=ജീവനം തരുന്നവൻ. സദ്വീരൻ=നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടിയവൻ.
11. നഹുഷൻ=നഹുഷെനന്ന രോജോവ്. ആയു–�പർ ചമൂനോഥൻ=�സനോപതി. ഇള–

�പർ; ഇവൾ മനുവിെന്റ പുത്രിയുമോണ്. എന്നച്ഛന്ന്–അംഗിരസ്സിന്ന് .

12. �ദഹങ്ങെളയും–സന്തോനങ്ങെളയും. ഞങ്ങളുെട െപൌത്രൻെറ �ഗോക്കെള സംരക്ഷി-
പ്പോനും, അങ്ങോണ്. അ�പ്പോൾ, ഞങ്ങളുെട കോര്യം പറയോനു�ണ്ടോ?

13. �ക�ടശോയ്വോൻ–തകരോെറോന്നുംവരോതിരിപ്പോൻ. കണ്–ജ്വോല. സദയം �പോഷിപ്പിയ്ക്കും–
ദയോശീലത്വത്തോൽ അഭിവൃദ്ധികരനോയ. യോചി�പ്പോൻ നീ–അത്രയ്ക്കുണ്ട്, ഹവിർദ്ദോതോ-

വിെന്റ മന്ത്രത്തിൽഅങ്ങയ്ക്കഭിരുചി.
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14. ഭൂരിശ്ലോഘ്യൻ-വളെര ആളുകളോൽ ശ്ലോഘനീയൻ. കോമ്യം=സ്പൃഹണീയം. ഋത്വിക്കിന്നു
ധനം ലഭിയ്ക്കെട്ട എന്നു വോഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവനോണ്, ഭവോൻ. എന്നോർ–അഭിജ്ഞർ പറഞ്ഞി-

രിയ്ക്കുന്നു. ശിശു–അനഭിജ്ഞനോയ യജമോനൻ. ദിക്കുകെളയും ശോസിപ്പൂ-ഭവോൻ പറ-

ഞ്ഞു െകോടുക്കോഞ്ഞോൽ കർമ്മികൾക്കു ദിഗ്ഭ്രമം പററി�പ്പോകും.

15. ചട്ട–നല്ല ഒരു കവചം �പോരോളിെയ രക്ഷിക്കുന്നതു�പോെല. സുഖിപ്പിച്ചു–അതിഥികെള
സംതൃപ്തരോക്കി. അവൻ–അതിഥിപൂജയോകുന്ന ജീവയജ്ഞമനുഷ്ടിച്ച യജമോനൻ സ്വർ-

ഗ്ഗതുല്യനോണ്, ഋത്വിക്കുകെള സ്വർഗ്ഗെമന്ന�പോെല സുഖിതരോക്കും.

16. �പോന്ന്–ഭവ�ത്സവനംത്യജിച്ചു �പോന്ന്. �സോമോർഹമനുഷ്യർക്കു–�സോമത്തിന്നഹർരോയ

ആളുകൾക്ക്, അനുഷ്ഠോതോക്കൾക്ക്. ഗമ്യൻ=പ്രോപ്യൻ.

17. യയോതി–യയോതി എന്ന രോജോവ്. പൂർവർ–മറ്റു പൂർവകന്മോർ. സഭ്യശോല–യോഗശോല.

�വണ്ടതും നല്ക–പ്രിയവസ്തു (ഹവിസ്സ് ) നല്കുകയും െചയ്യുക.

18. ശക്തി=കഴിവ്. ഈ മന്ത്രത്തോൽ അങ്ങു വർദ്ധിയ്ക്ക=മഹത്ത്വെപ്പടുക. ഞങ്ങെള ഉന്ന-

തിയണയ്ക്കയും െചയ്യുക. അനുഷ്ഠോതോക്കളോയഞങ്ങെള �ശ്രയസ്സിെലത്തിയ്ക്കുകയും െച-

യ്യുക. സുമനസ്സും=നല്ല (കർമ്മശ്രദ്ധയുള) ഹൃദയവും.
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സൂക്തം 32.

ഹിരണ്യസ്തൂപൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ഠുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

വജ്രഭൃത്തിന്ദ്രൻ പുരോ െചയ്ത വിക്രമം

വർണ്ണിച്ചുരയ്ക്കുവ�നോ�രോന്നുമോശുഞോൻ:

െകോന്നോൻ പ�യോദെത്ത; വീഴ്ത്തിനോൻ െവള്ളെത്ത;

നന്നോയ്പ്പിളർത്തിനോനദ്രിനദികെള. (1)

ത്വഷ്ടോവു െചത്തിെക്കോടുത്ത വജ്രെമറി–

ഞ്ഞിട്ടോണു െകോന്നത,ദ്രിസ്ഥമോം കോറിെന;

അ�പ്പോെളോലിച്ച തണ്ണീരുകൾ പോഞ്ഞോഴി–

യുൾപ്പുക്കിതു,‘മ്പ’യിടും �പക്കൾ�പോല�വ. (2)

സ്വീകരിച്ചങ്ങു കുടിച്ചോൻ വൃഷം�പോെല,

യോഗത്രയത്തിൽപ്പിഴിഞ്ഞതോം �സോമനീർ

ആകലിതോസ്ത്രനോയ്െക്കോന്നോൻ മഘവോവു,

കോർകളിലോദ്യം പിറ�ന്നോരു കോറിെന. (3)

�തോയവോഹങ്ങളിലോദ്യെനെക്കോന്നിന്ദ്ര,

മോയോവികളുെട മോയയും �പോക്കി നീ

വോനുഷസ്സർക്കെര�പ്പർത്തും ജനിപ്പിച്ചു;

തോനഥ കെണ്ടത്തിയിെല്ലോരു�വരിെയ! (4)

മൂടൽവളർത്തിയ വൃത്രെന്റ �തോളുകൾ,

�കോടോലിയോൽത്തരുസ്കന്ധങ്ങൾ�പോല�വ

െമത്തിയ വജ്രെമയ്തിന്ദ്രൻ മുറിയ്ക്കയോൽ–

ച്ചത്തവൻ മന്നിലടിഞ്ഞുകിടക്കയോയ്! (5)

�പോരിനില്ലോെളന്നമട്ടിൽക്കുറുെമ്പോടി–

ന്ദ്രോരി വിളിച്ചോനരിഘ്നനോം വീരന;

ഭൂരി�ജതോവിൻ െകോലകെളപ്പിന്നിടോൻ

�പോരോഞ്ഞുവീണങ്ങരച്ചോൻ പുഴകെള! (6)

വൃത്രനടർ �തടി, �കകോലറുകിലും,

പും�സ്ത്വച്ഛുവോം ഛിന്നമുഷ്കൻകണക്കിെന!-

ഇന്ദ്ര�നോ, വജ്രെമറിഞ്ഞോൻ ചുമൽത്തട്ടി–

െലോ;–ന്നി�ലെറപ്പരി�ക്കറ്റു വീണോനവൻ. (7)

അക്കിട�പ്പോെനക്കവിച്ചു പോഞ്ഞൂ, കരൾ

കക്കും ജലം, വിണ്ട കൂലെത്തയോംവിധം;

നിർത്തിനോ�നതിെന സ്വന്തം െപരുമയോൽ,

വൃത്രനഹിയതിൻ കോല്ക്കൽക്കിടക്കയോയ്! (8)

നഷ്ടയോയ്വൃത്രമോതോവു:–മിന്ദ്രൻ തദോ

വിട്ടോന,വൾതൻ ചുവട്ടിെലയ്ക്കോയുധം;

അമ്മ മീ�ത, മകൻ തോെഴ–യദ്ദോനവി
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ചുമ്മോ കിടന്നു, കുെഞ്ഞോത്ത�പ�പോല�വ! (9)

നില്ക്കലിരിയ്ക്കലില്ലോത്ത െവള്ളത്തിലുൾ-

പ്പുക്കു �പർ �പോ�യ്പോയ വൃത്രവപുസ്സിെന

�കറിക്കടന്നെങ്ങോലിച്ചു; ജലം നീണ്ട

കൂരിരുെട്ടോന്നിലടിഞ്ഞിതിന്ദ്രോഹിതൻ! (10)

�രോധിച്ചുനിർത്തിനോന�ല്ലോ ജലങ്ങെള

നോഥനഹി, പണി �പക്കെളയോംവിധം;

പോരുമുടിയ്ക്കുന്ന വൃത്രനടച്ച ത–

ണ്ണീരിൻ ബിലെത്തത്തുറന്നോൻ, തദന്തകൻ. (11)

വജ്റപ്രദീപ്തൻ തനിെച്ചതിർത്ത�പ്പോെളോ–

രശ്വവോലോയ്ത്തീർന്നിതിന്ദ്ര, ശൂരൻ ഭവോൻ;

�ഗോക്കെള െവന്നു നീ; �സോമെത്ത െവന്നുനീ;

�നർെക്കോഴുകിച്ചു നീ�യഴു പുഴെയയും! (12)

വൃത്രൻ ചമച്ച വോദമിന്നലും പോഴിടി–

െവട്ടും മഴയുമിടിവോളുെമോന്നു�മ

ഇന്ദ്രങ്ക�ലശീല,വനുമോയ്�പ്പോർെചെയ്ക;

െവന്നോൻ, മഘവോവു മറ്റു പണികളും. (13)

മററോെര നീ കണ്ടു വൃത്രെനെക്കോല്ലുവോൻ!

പറ്റിയ�ല്ലോ ഭയം, െകോന്നതിലിന്ദ്ര, �ത:

െതോണ്ണൂററിെയോമ്പതോററിൻെറ െവള്ളം ഭയോൽ–

പ്പിന്നിട്ടുവ�ല്ലോ, പരുെന്തന്ന�പോെല നീ! (14)

സ്ഥോവരം. ജംഗമം, ശൃംഗിം, ശോന്തമിവ–

�യ്ക്കവമരചനോയ്ത്തീർന്നു വജ്രോയുധൻ;

മർത്ത്യർക്കുമിന്ദ്ര�ന രോജോവ;-വറ്റിെന–

ച്ചുററിനോൻ, �നമി�യർക്കോല്കെള�പ്പോലവൻ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
1. െകോന്നോൻ–പിളർത്തി. വീഴ്ത്തിനോൻ െവള്ളെത്ത–ഭൂമിയിൽ മഴെപയ്യിച്ചു. അദ്രിനദിക-

െള പിളർത്തിനോൻ–മലമ്പുഴകെള, രണ്ടു കരകളും വലിച്ചുനീക്കി, പ്രവഹിപ്പിച്ചു.

2. െചത്തിെക്കോടുത്ത–കനം കുറച്ചു മൂർച്ച കൂട്ടിെക്കോടുത്ത. അദ്രിസ്ഥം=പർവതസ്ഥിതം.

ഉമ്പയിടും–ഉമ്പോശബ്ദം പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്ന. �പക്കളുെട ഈ വി�ശഷണം, ഒലിയ്ക്കുന്ന

െവള്ളങ്ങളുെട ഇരമ്പെത്തവ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കുന്നു. �പക്കൾ െതോഴുത്തിെലന്ന�പോെല ജല-

ങ്ങൾസമുദ്രത്തിൽ െചന്നു�ചർന്നു.

3. വൃഷം=കോള. യോഗത്രയത്തിൽ–�ജ്യോതിസ്സ്, �ഗോവ്, ആയുസ്സ്എന്നീ മൂന്നു യോഗങ്ങളി-

ൽ. ആകലിതോസ്ത്രനോയ്=അസ്ത്രം (ആയുധം, വജ്രം) എടുത്ത്.

4. �തോയവോഹങ്ങൾ=�മഘങ്ങൾ. മോയോവികൾ–അസുരന്മോർ. വോനുഷസ്സർക്കെര=
വോനിെനയും ഉഷസ്സിെനയും സൂര്യെനയും. ജനിപ്പിച്ചു–പ്രകോശിപ്പിച്ചു. അഥ=പിെന്ന.

ഒരു�വരിെയ കെണ്ടത്തിയില്ല–ഇന്ദ്രെനഎതിർക്കോൻആരുമില്ലോതോയി.
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5. തരുസ്കന്ധങ്ങൾ=വൃക്ഷത്തടികൾ.

6. ആൾ–എതിരോളി. ഇന്ദ്രോരി=അസുരൻ, വൃത്രൻ. അരിഘ്നൻ=ശത്രു ഹന്തോവ്. ഭൂരി�ജ-
തോവിെന്റ െകോലകെളപ്പിന്നിടോൻ–വളെര�പ്പെര ജയിച്ചവനോയ ഇന്ദ്രൻെറ െകോലക-

ളിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടോൻ. പുഴകെള–നദീതീരങ്ങളിെല പോറകെളയും മറ്റും.

7. അടർ �തടി–ഇന്ദ്ര�നോടു െപോരുതോൻ �നോക്കി. ഛിന്നമുഷ്കനോയ (വൃഷണങ്ങളറുക്ക-
െപ്പട്ട) ഒരുവൻ പുംസ്ത്വം (ആണത്തം) ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നതു�പോെല. വൃഷണമില്ലോത്തവന്നു

െപൌരുഷമല്ല, നപുംസകത്വമോണ�ല്ലോ, കിട്ടുക. ചുമൽത്തട്ടിൽ–വൃത്രെന്റ �തോളത്ത്.

ഒന്നി�ലെറ–അ�നകോവയവങ്ങളിൽ.

8. കരൾ കക്കും (മ�നോഹരമോയ, മനുഷ്യെര സ�ന്തോഷിപ്പിച്ച) ജലം അക്കിട�പ്പോെനക്ക-
വിച്ചു പോഞ്ഞൂ. (വൃത്രെന്റ ശരീരത്തി�ന്മലൂ�ട കുതിെച്ചോഴുകി); കൂലം (തീരം) പിളർന്നോൽ

നദീജലം തള്ളിെയോഴുകുന്നതു�പോെല. ജലെത്ത നി�രോധിച്ചുനിന്ന വൃത്രൻ ഇ�പ്പോൾ

അതിെന്റ കോല്ക്കൽ (ചുവട്ടിൽ) കിടക്കുകയോയി: തെന്റ അപരോധം ക്ഷമിപ്പിയ്ക്കോെനന്ന-

�പോെല. അഹി–വൃത്രെന്റ മെററോരു �പർ.

9. മകങ്കൽ ആയുധം തട്ടോതിരിപ്പോൻ വൃത്രൻെറ അമ്മ അവൻെറ മീ�ത കിടന്നു. തദോ

(അ�പ്പോൾ) ഇന്ദ്രൻആയുധംഅവളുെട ചുവട്ടിെലയ്ക്കു (വൃത്ര�ദഹത്തിെലയ്ക്കു) വിട്ടു. അതി-

നോൽ അവളും നഷ്ടയോയ് (മരിച്ചു). അദ്ദോനവി (ആ അസുരസ്ത്രീ), കുട്ടി�യോടുകൂടിയ ഒരു

പെയ്യന്ന�പോെല ചുമ്മോ (നി�ശ്ചഷ്ടയോയി) കിടന്നു.

10. നില്ക്കലിരിയ്ക്കലില്ലോത്ത–നില്ക്കലും ഇരിയ്ക്കലുമില്ലോെത സദോ ഒഴുകി�പ്പോകുന്ന. �പർ

�പോ�യ്പോയ–ആരോലും അറിയെപ്പടോത്തതോയിത്തീർന്ന. വപുസ്സ്=�ദഹം. നീണ്ട കൂ-

രിരുെട്ടോന്നിൽ–ഒരു ദീർഘതമസ്സിൽ, മരണത്തിൽ. ഇന്ദ്രോഹിതൻ=ഇന്ദ്രശത്രു, വൃതൻ.

11. നോഥനഹി–ജലങ്ങളുെട നോഥനോയിത്തീർന്ന (അവെയ കീഴടക്കിയ) വൃത്രൻ. പണി–

പണി എന്നഅസുരൻ. ബിലം–പ്രവഹണദ്വോരം. തദന്തകൻ=വൃത്രെന െകോന്ന ഇന്ദ്ര-

ൻ.

12. വജ്രപ്രദീപ്തൻ–ഇടിവോൾെകോണ്ടു തിളങ്ങുന്ന വൃത്രൻ: സർവോയുധകുശലനോയിരുന്നു,

വൃത്രൻ. അശ്വവോലോയ്ത്തീർന്നിതു–കുതിരയുെട വോൽ നിഷ്പ്രയോസം ഈച്ച�യയും മറ്റും

ആട്ടിക്കളയുന്നതു�പോെല, ഭവോൻ വൃത്രെന തട്ടിനീക്കി. �ഗോക്കെള െവന്നു–പണി

അപഹരിച്ച �ഗോക്കെള വീെണ്ടടുത്തു. �സോമെത്ത െവന്നു–�സോമനീർ ബ�ലന പോ-

നംെചയ്തു. അങ്ങിെന ഒരുപോഖ്യോനമുണ്ട്. ഏഴു പുഴ�യയും–ഗംഗോദിസപ്തനദികെള.

13. അവനുമോയ്–വൃത്ര�നോട്. െവന്നോൻ–നിഷ്ഫലമോക്കി.
14. ഇന്ദ്ര, അങ്ങയ്ക്കു വൃതെന െകോന്നതിൽ ഒരു ഭയം–അപരോധഭയം–ഉണ്ടോയ�ല്ലോ; ആ

ഭയംമൂലം ഭവോൻ െതോണ്ണൂെററോമ്പതു പുഴ കടന്ന്, ഒരു പരുെന്തന്ന�പോെല ദൂരെത്തയ്ക്കു

പോയുകയും െചയ്തു. എന്നോൽ, വൃത്രെന െകോല്ലോൻ മററോെരെയങ്കിലും അങ്ങു കോണുക-

യുണ്ടോ�യോ? അതിന്നു �വെറആരും ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.

15. ശൃംഗി–െകോമ്പുള്ള മഹിഷവൃഷോദികൾ. ശോന്തം–െകോമ്പില്ലോയ്കയോൽ ഉപദ്രവിയ്ക്കോത്ത

അശ്വഗർദ്ദഭോദികൾ. ഏവം–വൃത്രെന വധിച്ചിട്ട്. ഇന്ദ്ര�ന–ഇന്ദ്രൻതെന്ന. അവറ്റിെന

സ്ഥോവരോദികെള. ഏർക്കോലുകൾ �തരുരുൾച്ചുററിെന എന്ന�പോെല, സ്ഥോവരോദി-

കൾ ഇന്ദ്രെനഅവലംബിച്ചുനില്ക്കുന്നു.

രണ്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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ഹിരണൃസ്തൂപൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

�ഗോക്കെള�ത്തടുന്നവ�ര, വരുവിൻ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രെന്റ അടുക്കൽ �പോകോം:

അവിടുന്ന് ഉപദ്രവെമോന്നും പററോെത, നമുക്കു ബുദ്ധ്യുൽക്കർഷം വരുത്തും; എന്നിട്ടു

നമുക്ക്ഈ �ഗോധനെത്തക്കുറിച്ച് അറിവും വളർത്തും. (1)
യോെതോരുവ�നോ �സ്തോതോക്കൾക്കു�വണ്ടി, യുദ്ധം വന്നോൽ വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ട-

വൻ; ആ ധനപ്രദനും ആദൃതനുമോയ ഇന്ദ്രെന്റ അടുക്കെലയ്ക്കു മികച്ച �സ്തോത്രങ്ങളോ-

ൽ പൂജിച്ചുംെകോണ്ട്, ഒരു പരുന്തു സ്വന്തം കൂട്ടിെലെയ്ക്കന്ന�പോെല പറക്കുകയോണ്,

ഞോൻ. (2)
പൂർണ്ണ�സന്യനോയതന്തിരുവടിആവനോഴികളിട്ടു; �ഗോക്കെള �വണ്ടുന്നവങ്ക-

ൽ െകോണ്ടോക്കോനും തുടങ്ങി. ഇന്ദ്ര, സമൃദ്ധിമൻ, വളെര ധനം െകോണ്ടുവന്നുതരുന്ന

ഇവിടന്നുഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ ഒരു വില്പനക്കോരനോയിത്തീരരു�ത! (3)
ഇന്ദ്ര, കൂട്ടുകോരിരിെയ്ക്ക, അങ്ങു തനിെയ െചന്നു, തട്ടിപ്പറിക്കോരനോയ മുതലോളി-

െയവജ്രംെകോണ്ടുവധിച്ചുവ�ല്ലോ; വില്ലിെന്റ മുകളിൽഎമ്പോടും വന്നു�ചർന്നയജ്ഞ-

വി�രോധികളോയ സനകരും ചത്തടിഞ്ഞു! (4)
ഇന്ദ്ര, യജ്ഞം െചയ്യോെത യജ്വോക്ക�ളോടു പിണങ്ങുന്നഅവർ തല പിന്തിരിച്ചു

നടെകോണ്ടു: ഹരിയുക്തനോയി നിലെക്കോണ്ട ശൂരനോയ ഭവോൻ ആ വ്രതരഹിതെര

അന്തരിക്ഷത്തിൽ നിന്നും വോനൂഴികളിൽ നിന്നുംഊതിപ്പറപ്പിച്ചു! (5)
നിരവദ്യെന്റ�സന്യ�ത്തോടു െപോരുതോൻ�നോക്കിയഅവർ നവഗ്വരോയ മനു-

ഷ്യരോൽ �പ്രോത്സോഹിതനോയ ഇന്ദ്രനോൽ �തോല്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ട്, ആണുങ്ങ�ളോെടതിർ-

ത്ത നപുംസകങ്ങൾ�പോെല, ആവതില്ലോയ്മ െവളിെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ടു കണ്ട വഴിക-

ളിലൂെട മണ്ടി�പ്പോയി. (6)
ഇന്ദ്ര, നിലവവിളിയ്ക്കുക�യോതിന്നുക�യോ െചയ്തിരുന്നഅവ�രോടു ഭവോൻഅന്ത-

രിക്ഷത്തിന്നപ്പുറത്തുെവച്ചു �പോരോടി; െകോള്ളക്കോരെനആകോശത്തുനിന്നു െകോണ്ടു-

�പോന്നു �കമമോയി ദഹിപ്പിച്ചു; �സോമം പിഴിഞ്ഞു സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെന്റ പ്രശംസെയ

രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു! (7)
മന്നിെലങ്ങും നിറഞ്ഞു, െപോന്നും കല്ലുമണിഞ്ഞു, െപോങ്ങിയിരുന്നവർ ഇന്ദ്ര-

ങ്കൽ ഇടിഞ്ഞു�പോയി: ആ ഉപദ്രവികെളഅവിടുന്നുസൂര്യെനെക്കോണ്ടകറ്റി! (8)
ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നുവോനൂഴികെള രണ്ടിെനയും മുഴുവൻ മഹത്ത്വത്തോൽക്കീഴടക്കി

അനുഭവിച്ചു�പോന്നു; ഇന്ദ്ര, അന്ന് അവിട്ടുന്ന്അനഭിജ്ഞരിലും അഭിമോനം െകോള്ളു-

ന്ന മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു െകോള്ളക്കോരെനആട്ടിപ്പോയിച്ചു. (9)
െവള്ളം �ദ്യോവിൽനിന്നു ഭൂവിെലത്തിയിരുന്നില്ല; ധനദോയിനിെയ ശുശ്രൂഷിയ്ക്കു-

കയും െചയ്തിരുന്നില്ല. അ�പ്പോൾ, �ശ്രഷ്ഠനോയഇന്ദ്രൻതിളങ്ങുന്നവജ്രം�കെക്കോ-

ണ്ട്, ഇരുട്ടിൽനിന്നു െവള്ളെമോെക്ക കറെന്നടുത്തു. (10)
ജലം ഇന്ദ്രെന്റഅമ�റത്തിന്നോയി െപോഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നോൽവൃത്രൻവൻപു-

ഴകളുെട നടുവിലോെക വളർന്നു: അവെന്റ മനസ്സ് ഇന്ദ്രെന്റ കൂെടത്തെന്ന നടക്കുക-

യോയിരുന്നു. ചില നോളുകൾക്കിടയിൽഅവെനഇന്ദ്രൻപ്രബലമോയആയുധംെകോ-

ണ്ടു നിഹനിച്ചു. (11)
മന്നിൻമടയിൽ കിടന്ന മോററോൻെറ െപരുംപടെയ ഇന്ദ്രൻനീെള പരി�ക്കല്പി-
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ച്ചു;ആവരൾച്ചപിണച്ചശൃം�ഗോപമോയുധെനപിളർത്തി. ഉള്ളഊക്കുംഉള്ളെകല്പും

മുഴുവെനടുത്തു മഘവോവ്എതിർത്തശത്രുവിെന െകോന്നു. (12)
ഇന്ദ്രെന്റ ആയുധം ശത്രുക്കളുെട �നർക്കു പോഞ്ഞു; മൂർത്തതും മികച്ചതുമോയ

അതുപുരങ്ങെളപിളർത്തി. പിെന്നഅവിടുന്നുവജ്രെമറിഞ്ഞുവൃത്രെന െകോന്നു. തി-

രുവുള്ളം കുളിർപ്പിച്ചു. (13)
ഇന്ദ്ര, സ്തുതിയോൽ പ്രീതിെപ്പടുത്തിയ കുത്സെന അങ്ങു സംരക്ഷിച്ചു; െപോരു-

തുന്ന �ശ്രഷ്ഠനോയ ദശദ്യുവിെനയും സംരക്ഷിച്ചു. കുതിരക്കുളമ്പിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട

െപോടി വോനിൽ പോറി. �ശ്വ�ത്രയൻ പൌരുഷം തോങ്ങോൻഎഴു�ന്നററുനിന്നു: (14)
മഘവോ�വ. ഭവോൻ രക്ഷിച്ചതിനോലോണ�ല്ലോ, െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ �ശ്രഷ്ഠ-

നോയ �ശ്വ�ത്രയൻ സ്വോസ്ഥ്യം �നടി �ക്ഷത്രത്തിെലത്തി�ച്ചർന്നത്. ചിരകോലമോ-

യി ഇവിെടനിലെക്കോണ്ടുെപോരുതുന്നശത്രുക്കെളഅങ്ങുനികൃഷ്ടദു:ഖങ്ങളിൽഅക-

െപ്പടുത്തിയോലും! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. �ദവന്മോർ അ�ന്യോന്യം പറയുന്നു.
3. �വണ്ടുന്നവങ്കൽ–ഉടമസ്ഥനോയ ഓ�രോ �ദവെന്റയും ഗൃഹത്തിൽ. ധനം–�ഗോധനം.

വില്പനക്കോരനോയിത്തീരരു�ത–വില കിട്ടണെമന്നു പറയരു�ത.

4. കൂട്ടുകോർ–മരുത്തുക്കൾ. മുതലോളിെയ–വൃത്രെന. സനകർ–വൃത്രോനുചരന്മോരുെട �പർ.

5. അവർ–സനകർ. ഹരിയുക്തനോയി–ഹരികൾ എന്ന രണ്ടശ്വങ്ങ�ളോടുകൂടി. ആ

വ്രതരഹിതെര–വ്രതോനുഷ്ടോനമില്ലോത്തസനകെര.

6. നിരവദ്യെന്റ–�ദോഷങ്ങളില്ലോത്ത, ഗുണവോനോയ ഇന്ദ്രെന്റ. അവർ–സനകർ. നവഗ്വ-

ർ–അംഗിരസ്സുകളുെട സത്രത്തിൽെവച്ച് ഒമ്പതുനോൾെകോണ്ടുഫലം ലഭിച്ചവർ. കണ്ട–

ഓടോൻ പറ്റുെമന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ.

7. െകോള്ളക്കോരൻ–വൃത്രൻ. സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെന്റ–ജമോനെന്റ. രക്ഷിയ്ക്കുകയും െചയ്തു–

സഫലീകരിയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

8. െപോങ്ങിയിരുന്നവർ–അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു�പോന്നസനകർ.

9. അനഭിജ്ഞരിലും അഭിമോനം െകോള്ളുന്ന–അർത്ഥഗ്രഹണമില്പോെത ജപിയ്ക്കുന്നവെര-

യും ഫലദോനോർഹരോയി ഗണിയ്ക്കുന്ന. മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു–മന്ത്രങ്ങൾ െകോണ്ടുസന്തുഷ്ട-

നോയിട്ട്.

10. ധനദോയിനി–ഭൂമി. ഇരുട്ടിൽനിന്നു–കോർ�മഘത്തിൽനിന്നു.

11. നടക്കുകയോയിരുന്നു–ഇന്ദ്രെനക്കുറിച്ചോയിരുന്നു, സദോ വൃത്രൻെറ വിചോരം.
12. ആവരൾച്ചപിണച്ച–ജലെത്തത്തടുത്തു�ലോകെത്തഉണക്കിയ. ശൃം�ഗോപമോയുധെന–

�പോത്തിൻെകോമ്പും മറ്റും�പോെലയുള്ളആയുധങ്ങ�ളോടുകൂടിയ വൃത്രെന.

13. പുരങ്ങെള–വൃത്രെന്റ നഗരങ്ങെള.
14. െപോരുതുന്ന–ശത്രുക്ക�ളോടു യുദ്ധം െചയ്യുന്ന. കുത്സനും ദശദ്യുവും രണ്ട് ഋഷിമോര�ത്ര.

കുതിരക്കുളമ്പ്=ഇന്ദ്രോശ്വങ്ങളുെട കുളമ്പുകൾ. �ശ്വ�ത്രയൻ–പണ്ടു ശത്രുഭയത്തോ-

ൽ െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന ശ്വിത്രോപുത്രൻ. െപൌരുഷം തോങ്ങോൻ–െപോരുതോൻ,

എഴു�ന്നറ്റുനിന്നു–െവള്ളത്തിൽനിന്നു �കറി.
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15. �ക്ഷത്രത്തിെലത്തി�ച്ചർന്നത്–ശത്രുക്ക�ളോടു െപോരുതുന്നതിനിടയിൽ, �ക്ഷത്രത്തിൽ

കടന്നുകൂടിയത്.
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സൂക്തം 34.

ഹിരണൃസ്തൂപൻ ഋഷി; ജഗതിയും, ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

�മധോവികളോയ അശ്വിക�ള, ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടി മൂന്നു തവണെയങ്കിലും നി-

ങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നു�ചരണം: നിങ്ങളുെട �തർ എങ്ങും നടക്കും, എന്തും െകോടുക്കും.

െപോൻപകലും മഞ്ഞിരവുെമന്ന�പോെല തമ്മിെലോട്ടിപ്പിടിച്ചവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ.

രണ്ടു�പരും മനീഷികൾക്കു വശെപ്പടുവിൻ! (1)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങളുെട �തരിന്നു െക�ല്പറിയ മൂന്നു ചക്രങ്ങളുണ്ട്; അതിൽ മധു-

രദ്രവ്യങ്ങൾ െവച്ചു, നിങ്ങൾ ചന്ദ്രൻെറ �വനോവിവോഹത്തിന്നു �പോയത്എല്ലോവർ-

ക്കുംഅറിയോം. അതിൽ മൂന്നുതൂണുകളുംനോട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിടിയ്ക്കോൻ. രോപകലുകളിൽ

മുമ്മൂന്നുതവണനിങ്ങൾസഞ്ചരിക്കും! (2)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഓ�രോ നോളിലും മൂന്നുരു പിഴ തീർക്കണം. ഇന്നു മൂന്നുരു

ഹവിസ്സിൽ �തെനോഴിയ്ക്കണം. രോത്രികളിലും പകലുകളിലും മുമ്മൂന്നുതവണഞങ്ങൾ-

ക്കുബലകരങ്ങളോയഅന്നങ്ങൾതരണം. (3)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ മൂന്നുതവണ ഞങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിൽ വരണം; മൂന്നുത-

വണ ആൾക്കോരിൽ െചല്ലണം; മൂന്നുതവണ സംരക്ഷണീയത്തിൽ മുമ്മട്ടിൽത്ത-

�ന്നശീലിപ്പിയ്ക്കണം; മൂന്നുതവണെകോണ്ടോടത്തക്കതുെകോണ്ടുവരണം; മൂന്നുതവണ

അന്നം മഴ�പോെല െപോഴിയ്ക്കണം. (4)
അശ്വിക�ള. നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു മൂന്നുതവണധനം െകോണ്ടു വരണം; മൂന്നുരു

യജ്ഞത്തിൽ വരണം; മൂന്നുരു ബുദ്ധി നന്നോക്കണം; ഞങ്ങൾക്കു മൂന്നുരു െസൌഭോ-

ഗ്യവും മൂന്നുരു അന്നവും െകോണ്ടുവരണം. സൂര്യപുത്രി നിങ്ങളുെട മൂവരുൾ�ത്തരിൽ

�കറോറുണ്ട�ല്ലോ. (5)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുമൂന്നുതവണ ദിവ്യങ്ങളും, മൂന്നുതവണ െഭൌമ-

ങ്ങളും, മൂന്നുതവണആന്തരിക്ഷങ്ങളുമോയ മരുന്നുകൾ െകോണ്ടുവരണം; ശംയുവിെന്റ

സുഖം എെന്റ മകന്നുണ്ടോക്കണം; നന്മയുെട നോഥന്മോ�ര; ത്രി�ദോഷസ്വോസ്ഥ്യം തരു-

മോറോകണം! (6)
അശ്വിക�ള, യജ്ഞോർഹരോയ നിങ്ങൾ നോളിൽ നോളിൽ ഞങ്ങളുെട സ്ഥല-

ത്തു വന്നു, മുദ്ദർഭയിൽ മൂന്നുരു കിടക്കണം; സ്വന്തം �തരുള്ള നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ

ദൂരത്തുനിന്നു വന്നു മൂന്നു�വദികളിൽ, ആത്മോവു ശരീരങ്ങളിെലന്ന�പോെലസ്ഥിതി-

െചയ്യണം! (7)
അശ്വിക�ള, സപ്തനദീജലങ്ങൾെകോണ്ടു മൂന്നുവട്ടം പിഴിഞ്ഞ നീരും, മൂന്നു കുട്ട-

കങ്ങളും, മുമ്മട്ടിൽ നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ട ഹവിസ്സും ഇതോ. മൂവുലകിൻമീ�ത സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന

നിങ്ങളോണ�ല്ലോ, �ദ്യോവിൽ പകലിരവുകളോൽ വ്യവസ്ഥോപിതനോയ സൂര്യെന്റ കോ-

വല്ക്കോർ! (8)
നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ യോെതോന്നിലൂ�ട യജ്ഞത്തിൽ വന്നു �ചരു�മോ. ആ മു-

�ക്കോണ്�തരിെന്റ മൂന്നുചക്രങ്ങൾഎവിെട? മുകളിെല കൂടിെന്റ മൂന്നു മരക്കഷ്ണങ്ങൾ

എവിെട? കരുത്തുള്ളകഴുതെയഎ�പ്പോൾ പൂട്ടും? (9)
നോസത്യ�ര വരുവിൻ; ഹവിസ്സു �ഹോമിയ്ക്കുകയോയി; മധുരപോയികളോയ മുഖ-

ങ്ങൾെകോണ്ടു മധുരഹവിസ്സുകൾ നുകരുവിൻ! �ന കരുതിെവച്ചിട്ടുള്ളതും വിചിത്ര-

വുമോയ നിങ്ങളുെട രഥെത്തയോണ�ല്ലോ, പുലരിയ്ക്കു മുമ്പു സൂര്യൻ യജ്ഞത്തിന്നയയ്ക്കു-

ന്നത്. (10)
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നോസത്യരോയഅശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ പതിെനോന്നുത്രിവർഗ്ഗ�ദവക�ളോെടോന്നി-

ച്ചു മധുപോനത്തിന്നോയി ഇവിെട വന്നു�ചരുവിൻ; ഞങ്ങൾക്കോയുസ്സു വർദ്ധിപ്പിക്കു-

വിൻ; ഞങ്ങളുെട പോപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുവിൻ; ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കെള അകറ്റു-

വിൻ; ഞങ്ങ�ളോെടോന്നിച്ചിരിയ്ക്കുവിൻ! (11)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾമൂന്നുലകിലും െപരുമോറുന്നരഥത്തിലൂ�ട,ഞങ്ങൾക്കോയി,

നല്ല വീരെര കിട്ടിയ്ക്കുന്ന ധനം െകോണ്ടുവരുവിൻ. ഞങ്ങളുെട സ്തുതി �കൾക്കുന്ന നി-

ങ്ങെള ഞോൻ രക്ഷയ്ക്കോയി വിളിയ്ക്കുന്നു: നിങ്ങൾഞങ്ങെള യുദ്ധത്തിൽ െപോന്തിയ്ക്കുക-

യും െചയ്യണം! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. ഇതിൽ–ഈ യജ്ഞത്തിൽ. മൂന്നുതവണ–മൂന്നുസവനങ്ങൾക്ക് .െപോൻപകലും

മഞ്ഞിരവും–പകൽ െവയിലിനോൽ െപോന്നു�പോലിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; രോത്രി മഞ്ഞുള്ളതുമോ-

യിരിയ്ക്കും. സ്വഭോ�വോക്തി മോത്രമോണിത്. ദിനരോത്രി സംബന്ധം�പോെല ശോശ്വതമോണ്,

നിങ്ങളിരുവരുെട �ചർച്ച. വശെപ്പടുവിൻ–അനുഗ്രഹം നല്കുവിൻ.

2. അതിൽ–�തരിൽ. �വന–ചന്ദ്രെന്റ പ്രിയതമ. എല്ലോവർക്കും–�ദവകൾെക്കോെക്ക.

പിടിയ്ക്കോൻ–വല്ലോെത പോയു�മ്പോൾ, തങ്ങൾ വീണു�പോകോതിരിപ്പോൻ പിടിയ്യുന്നതിന്ന്.

3. പിഴ–ഞങ്ങൾക്കുചടങ്ങുകളിൽ വരുന്ന െതറ്റ്.

4. ആൾക്കോർ–ഞങ്ങളുെട ആളുകൾ. സംരക്ഷണീയത്തിൽ–നിങ്ങൾ സംരക്ഷി�യ്ക്കണ്ട-

തോയ ഞങ്ങളുെട കർമ്മത്തിൽ. മുമ്മട്ടിൽത്ത�ന്ന–മൂന്നു മോതിരിയിൽത്തെന്ന ശീ-

ലിപ്പിക്കണം; വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപ�ദശിയ്ക്കണെമന്നു സോരം. െകോണ്ടോടത്തക്കതു–

സ�ന്തോഷകരമോയ ഫലം.

5. ബുദ്ധി നന്നോക്കണം–ഞങ്ങൾക്കുബുദ്ധിഗുണം വരുത്തണം.

6. ആന്തരിക്ഷങ്ങൾ=അന്തരിക്ഷത്തിലുളളവ. ശംയു–ബൃഹസ്പതിപുത്രെന്റ�പർ. നന്മയുെട–

നല്ല ഔഷധഗണത്തിെന്റ. ത്രി�ദോഷസ്വോസ്ഥ്യം–വോതപിത്തകഫങ്ങളുെട സ്വസ്ഥത;

ആ�രോഗ്യം.

7. ഞങ്ങളുെട സ്ഥലത്തു–യജ്ഞ�വദിയിൽ. മുദ്ദർഭ–മൂന്നു വിഭോഗമോയി വിരിച്ച ദർഭപ്പുല്ല്.

മൂന്നു �വദികൾ–ഐഷ്ടികം, പോശുകം, െസൌമികം.

8. മുമ്മട്ടിൽ–സർവനത്ര�യോച്ചിതമോംവണ്ണം. വ്യവസ്ഥോപിതൻ–പകലിലുദിയ്ക്കുക, ഇരവി-

ലസ്തമിയ്ക്കുകഎന്നുവ്യവസ്ഥ െചയ്യെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നവൻ.

9. കൂട്–ഇരിപ്പിടം. മരക്കഷ്ണങ്ങൾ–ഊന്നുകൾ. കഴുതെയ–കുതിരയ്ക്കു പകരം. ഇെതോന്നും
ഞങ്ങൾക്കോിഞ്ഞുകൂടോ!

10. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അച്ചുതണ്ടി�ന്മൽ പുരട്ടോനോണ്, െനയ്യു കരുതിെവയ്ക്കുന്നത്.
11. പതിെനോന്നു ത്രിവർഗ്ഗ�ദവകൾ–മൂന്നുവർഗ്ഗത്തിൽ പതിെനോന്നു�പർ വീതം മുപ്പത്തിമൂ-

ന്നു �ദവന്മോർ. മധു–�സോമനീർ.

12. നല്ല വീരെര കിട്ടിയ്ക്കുന്ന–ധനമുണ്ടോയോൽ വീരരോയ പുത്രഭൃത്യോദികളും ഉണ്ടോയിവരും.

െപോന്തിയ്ക്കുക–െശൌര്യവോന്മോരോക്കുകഎന്നുസോരം.
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സൂക്തം 35.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മുമ്പത്തവ; സവിതോവ്, അഗ്നി, മിത്രൻ, വരുണൻ, രോത്രി, �ദവത-

കൾ.

ഞോൻ നിലനില്പിന്നോയി ആദ്യം അഗ്നിെയ വിളിയ്ക്കുന്നു; ഇതിൽ രക്ഷയ്ക്കോയി മി-

ത്രോവരുണെര വിളിയ്ക്കുന്നു; ജഗത്തിെന വിശ്രമിപ്പിയ്ക്കുന്ന രോത്രിെയ വിളിയ്ക്കുന്നു; പോല-

നത്തിന്നോയി സവിതൃ�ദവെനയും വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
ഇരുണ്ട �ലോകത്തിലൂ�ട വീണ്ടും വീണ്ടുംആവിർഭവിച്ച്, അമൃതെനയും മർത്ത്യ-

�നയും സ്വസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിർത്തുന്നസവിതോവോയ �ദവൻ ഭുവനങ്ങെള തൃക്കണ്-

പോർത്തുെകോണ്ടു െപോന്നിൻ�തരിലൂ�ട വരുന്നു. (2)
യജിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്ന �ദവൻ ചോയ്പിലൂ�ട എഴുന്നള്ളുന്നു; മുകളിലൂ�ട എഴുന്നള്ളു-

ന്നു; രണ്ടു െവള്ളക്കുതിരകളുമോയി എഴുന്നള്ളുന്നു. സവിതോയ �ദവൻ സർവപോപ-

ങ്ങ�ളയും �പോക്കിെക്കോണ്ടു ദൂരത്തുനിന്നു വെന്നത്തുന്നു. (3)
യജിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്ന ചിത്രഭോനുവോയ സവിതോവ്ഇരുണ്ട �ലോകങ്ങളിൽ െവ-

ളിച്ചം വീശോൻ, ചുററും നടക്കുന്നതും പലതരംസ്വർണ്ണെക്കോത്തുപണികൾ െചയ്തതും

സ്വർണ്ണക്കുറ്റികളുള്ളതുമോയ വമ്പിച്ച �തരിൽ �കറുന്നു. (4)
െപോന്നിൻനുകത്തണ്ടുള്ള�തർ വലിയ്ക്കുന്നകോൽ െവളുത്തവയോയ ശ്യോവങ്ങൾ

ജനങ്ങൾക്കു െവളിച്ചം നല്കന്നു. പ്രജകൾ മോത്രമല്ല, സർവഭുവനങ്ങളും സദോ മറ്റു

�ദവകളുെട സവിതോവിൻെറ സന്നിധിയിൽ നിലെക്കോള്ളുന്നു. (5)
പ്രകോശിയ്ക്കുന്ന�ലോകങ്ങൾമൂന്നുണ്ട്: രെണ്ടണ്ണംസൂര്യെന്റഅടുക്കൽ; ഒന്നുയമ-

�ലോകെത്തയ്ക്കുെകോണ്ടു�പോകുന്നത്. അമൃതങ്ങൾ, ഒരു �തർആണിെയഎന്ന�പോ-

െല,സവിതോവിെനഅവലംബിച്ചുനില്ക്കുന്നു. അതറിയുന്നവൻഇവിെട പറയെട്ട! (6)
ഗഭീരമോയി ചലിയ്ക്കുന്നതും, പ്രോണെന നല്കുന്നതും, �വ�ണ്ടടത്തു സു�ഖന

എത്തിയ്ക്കുന്നതുമോയ രശ്മി അന്തരിക്ഷോദികെള െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ആ സൂര്യൻ

ഇ�പ്പോൾ (രോത്രിയിൽ) എവിെട? ആർക്കറിയോം: ഏതു വോനത്തോണ്, അവെന്റ

രശ്മി വ്യോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ? (7)
ഭൂമിയുെട എട്ടു ദിക്കുകെളയും �ഭോഗയുക്തങ്ങളോയ മൂന്നു �ലോകങ്ങെളയും, എഴു

സിന്ധുക്കളെളയുംപ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നസുവർണ്ണ�നത്രനോയ �ദവൻ,സവിതോവു �ഹോ-

തോവിന്നോയി വരണീയങ്ങളോയ രത്നങ്ങളുെമടുത്ത്ഇവിെട വന്നു�ചരെട്ട! (8)
സ്വർണ്ണപോണിയുംവിശ്വദർശിയുമോയസവിതോവുവോനൂഴികളുെടഇടയിൽനട-

െകോള്ളുന്നു; �രോഗോദിബോധെയ നീക്കുന്നു; സൂര്യങ്കലണയുന്നു; ഇരുട്ടകറ്റുന്ന �തജ-

സ്സിെന വോനിൽ പരത്തുന്നു. (9)
സ്വർണ്ണപോണിയും, പ്രോണദോതോവും, ശരിയ്ക്കു െകോണ്ടുനടക്കുന്നവനും,സുഖപ്രദ-

നും, ധനവോനുമോയ �ദവൻഇ�ങ്ങോെട്ടഴുന്നള്ളെട്ട; രോത്രി�തോറും സ്തുതിയ്ക്കുെപ്പട്ടു, �ദ്രോ-

ഹികളോയ യോതുധോനെര അകറ്റിെക്കോണ്ട്ഇരുന്നരുളെട്ട! (10)
സവിതോ�വ, പ�ണ്ട അന്തരിക്ഷത്തിൽ നന്നോയി നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ടവയും െപോ-

ടിയില്ലോത്തവയുമോണ�ല്ലോ, അങ്ങയുെട മോർഗ്ഗങ്ങൾ; �ദവ, അങ്ങ് ആ സുഗമമോർ-

ഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട ഇന്നു വെന്നത്തി, ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കണം; ഞങ്ങെളപ്പറ്റി �ദവക�ളോട്

അധികം പറയുകയുംെചയ്യണം! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
2. ഇരുണ്ട �ലോകം–അന്തരിക്ഷം; അതു സൂ�ര്യോദയത്തിന്നുമുമ്പ്ഇരുളടഞ്ഞതോയിരിയ്ക്കുമ-

�ല്ലോ. അമൃതൻ–മരണമിലോത്ത �ദവന്മോർ. മർത്ത്യൻ–മരണമുള്ള മനുഷ്യർ. തൃക്ക-

ണ്പോർത്തുെകോണ്ടു–പ്രകോശിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു.

3. ചോയ്പ്–ആകോശത്തിെന്റഅററം.

4. കുററികൾ–�തരിന്നു പൂട്ടിയ കുതിരകളുെട കഴുത്തിനിരുവശവും നിയന്ത്രണത്തിന്നോയി

ഇടുന്നവ.

5. ശ്യോവങ്ങൾ–സൂര്യോശ്വങ്ങളുെട �പർ. ജനങ്ങൾ–ജനിയ്ക്കുന്നവ, പ്രോണികൾ. പ്രജകൾ–
മനുഷ്യർ. സവിതോവ്–�പ്രരകനോയസൂര്യൻ.

6. രെണ്ടണ്ണം–�ദ്യോവും ഭൂവും. ഒന്നു–നടുവിെല അന്തരിക്ഷ�ലോകം.മരിച്ചവർ അന്ത-

രിക്ഷമോർഗ്ഗത്തിലൂെടയ�ത്ര, യമ�ലോകത്തിെലയ്ക്കു �പോകുന്നത്. അമൃതങ്ങൾ–

ചന്ദ്രനക്ഷത്രോദി�ജ്യോതിസ്സുകൾ. ആണി–അച്ചുതണ്ടുകുററി. അത്–സവിതൃസ്വരൂപം.

ആരുമില്ല, അറിഞ്ഞവൻ.

7. സു�ഖന എത്തിയ്ക്കുന്നതും–െവളിച്ചം വീശുന്നതുെകോണ്ട്, ആളുകൾക്കു നിർബോധം നട-

ക്കോം. ആ–തോദൃശരശ്മിയുള്ള. സവിതവിെന്റകിരണം രോത്രിയിൽഎവിെട വ്യോപിയ്ക്കുന്നു

എന്ന്ആർക്കുംഅറിഞ്ഞുകൂടോ.

8. സിന്ധുക്കൾ=നദികൾ,സമുദ്രങ്ങൾ,സുവർണ്ണ�നത്രൻ=സ്വർണ്ണമയങ്ങളോയ, നല്ലനിറ-

മുള്ളവയോയ, കണ്ണുക�ളോടു കൂടിയവൻ. �ഹോതോവിന്നോയി–യജമോനന്നു െകോടുക്കോൻ.

9. സ്വർണ്ണപോണി–സ്വർണ്ണഭൂഷിതകരൻ; അെല്ലങ്കിൽ, യജമോനർക്കു െകോടുക്കോൻ കന-

കം കയ്യിെലടുത്തവൻ. സൂര്യങ്കൽ–സവിതോവും സൂര്യനും ഒന്നുതെന്ന. മൂത്തി�ഭദമനുസ-

രിച്ചോണ്, രണ്ടോക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്.

10. ശരിയ്ക്കു–െവളിച്ചം പരത്തുന്നതിനോൽ. ഇ�ങ്ങോട്ട്–യജനസ്ഥലെത്തയ്ക്ക്. യോതുധോനർ=

രോക്ഷസർ.

11. അധികം–ഞങ്ങെളപ്പറ്റി മതിപ്പുണ്ടോകത്തക്കവണ്ണം.
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സൂക്തം 36.

�ഘോരെന്റ മകൻ കണ്വൻ ഋഷി; ബൃഹതി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (മോകന്ദമഞ്ജരി)

�ദവെര�ത്തടുന്ന ഭൂരിപ്രജകളോയ്

�മവുന്ന നിങ്ങൾക്കോയ്,സ്സൂക്തം െചോല്ലി,

അന്യരും വോഴ്ത്തും മഹോനോകുമഗ്നി�യോ–

ടന്യൂനം യോചിച്ചുെകോൾവൂഞങ്ങൾ. (1)

�ലോകെരടുത്തൂ, കരു�ത്തറ്റുമഗ്നിെയ;-

പ്പൂജിയ്ക്കോം, നിെന്നഹവിസ്സോെലങ്ങൾ;

ഇന്നിതിെലങ്ങെളപ്പോലിച്ചരു�ളണ–

മന്നദോതോ�വ, കനിഞ്ഞു ഭവോൻ! (2)

ദൂതനും സർവവിജ്ഞോനനുമോകിയ

�ഹോതോവോം നിെന്ന വരിപ്പൂഞങ്ങൾ.

നോനോഗതികൾ, മഹോനോം നിൻ ദീപ്തികൾ:

വോനത്തുെമത്തുന്നൂ, നിൻകതിർകൾ. (3)

മിത്രോവരുണോര്യമോക്കളോം �ദവരോൽ

വർദ്ധിതൻ, പ�ണ്ട തദ്ദൂദനോം നീ;

അത്രഭവോെന യജിയ്ക്കുന്ന മർത്ത്യങ്ക–

െലത്തിപ്പൂ, നീയ�ഗ്ന, വിത്തെമല്ലോം! (4)

പ്രീതിെപ്പടുത്തി പ്രജോഗൃഹം പോലിയ്ക്കും

�ഹോതോവോം ദൂതനോണ�ഗ്ന, ഭവോൻ;

�ചർന്നിരിയ്ക്കുന്നു ഭവോങ്ക�ല, �ദവകൾ

െചയ്ത നിരത്യയകർമ്മെമല്ലോം! (5)

നിന്നിൽത്തോന�ല്ലോ െപോഴിപ്പൂ ഹവിെസ്സല്ലോം,

ധന്യയുവതമനോകുമ�ഗ്ന;

ഇന്നും യജിയ്ക്ക നീ നോെളയു,െമങ്ങളിൽ

നന്ദിച്ചു,ദ്വീര്യരോം �ദവന്മോെര (6)

തോ�ന വിളങ്ങുമോ നിെന്നത്തോനിങ്ങെന

തോണുപതിഞ്ഞുപോസിച്ചു മർത്ത്യൻ

സപ്തവഷട്കോരംെകോണ്ടുജ്ജ്വലിപ്പിപ്പു,

ശത്രുവർഗ്ഗെത്തക്കടപ്പോന�ഗ്ന! (7)

വൃത്രെന�പ്പോരിൽ െവന്നൂ,ഴിവോനന്തരി–

ക്ഷെത്തപ്പരത്തിനോര�ല്ലോ, പോർപ്പോൻ;

െപയ്യുകോ,ഹൂതൻ നീ വിത്തങ്ങൾകണ്വങ്കൽ,–

�പ്പ�പ്പോരിൽക്കൂററിടുമശ്വം�പോെല! (8)

സ്വസ്ഥതപുണ്ടിങ്ങിരിയ്ക്ക, മഹോനോം നീ;

കത്തുക, �ദവരിൽക്കൂ�ററും നീ;

പോറിയ്ക്ക, ചോരുവോം ധൂമെത്തപ്രോശസ്ത്യം
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�ചരും മഖോർനോമ�ഗ്ന, ഭവോൻ! (9)

�ദവന്മോർ �കെക്കോണ്ടുവ�ല്ലോ, മനുവിന്നോയ്,–

പ്പോവക, സംപൂജ്യനോയ നിെന്ന;

വന്ദ്യോതിഥ്യന്വിതൻ വിത്തോർത്ഥി കണ്വനു;-

മിന്ദ്രനു;-മന്യരോം �സ്തോതോക്കളും. (10)

ആെരയർക്കങ്കൽനിന്നോഹരിച്ചോളിച്ചോ–

നോര്യോതിഥ്യന്വിതനോയ കണ്വൻ,

കത്തിജ്ജ്വലിപ്പിതോ,യഗ്നിതൻ രശ്മികൾ;

വർദ്ധിപ്പിപ്പുതോകീ,യൃക്കവെന! (11)

സമ്പത്തുതന്നോലു,മന്നവോന�ഗ്ന, നീ;-

യുമ്പരോയ്ക്കൂട്ടുെകട്ടുണ്ട�ല്ലോ �ത;

െചോെല്ക്കോണ്ട �ചോറിെന്റ രോജോവോകുന്നു നീ;-

യഗ്ര്യൻ നീെയങ്ങൾക്കുനല്ക െസൌഖ്യം! (12)

െപോങ്ങിനിന്നീടുകഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോ–

നിന്നു നീ,യോദിത്യ�ദവൻ�പോെല:

െപോങ്ങിനിന്നന്നങ്ങൾ നല്കോൻ വിളിയ്ക്കുന്നൂ

ഞങ്ങളും, �ന�തയ്ക്കും കർമ്മികളും. (13)

െപോങ്ങിനിന്നംഹസ്സിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക നീ–

െയങ്ങെള; നീറ്റുക തിനികെള;

ജീവിപ്പോൻ, സോധിപ്പോൻ, െപോങ്ങിയ്ക്കുെകങ്ങെള;–

�ദ്ദവരിെലത്തിയ്ക്കുക,സ്മദ്ധനം. (14)

രക്ഷിയ്ക്ക രക്ഷസ്സിൽനിന്ന�ഗ്ന, ഞങ്ങെള;

രക്ഷിയ്ക്ക, ദുഷ്പിശുക്കങ്കൽനിന്നും;

രക്ഷിയ്ക്ക, ഹിംസ്ര–ജിഘോംസുക്കളിൽനിന്നു,–

മക്ഷീണദീധി�ത, സദ്യുവോ�വ! (15)

തല്ലിച്ചതയ്ക്ക, തരോ�ത്തോെനത്തപ്തോം�ശോ;

വല്ലോെതഞങ്ങെള �ദ്രോഹി�പ്പോനും

ശസ്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു ചടപ്പിയ്ക്കു�വോനുമോം

ശത്രു െചറ്റോളോയ്വെരോെല്ലങ്ങളിൽ! (16)

അഗ്നി�യോടർത്ഥിച്ചൂ സദ്വീര്യമോം ധന;-

മഗ്നി കണ്വന്നു െസൌഭോഗ്യം നല്കി;

അഗ്നി രക്ഷിച്ചു സഖോക്കെള,ദ്ദോനത്തോ–

ലഗ്ര്യോതിഥ്യോഢ്യെന, �സ്തോതോെവയും! (17)

ദൂരോൽ വിളിയ്ക്ക നോമഗ്നിപോർശ്വസ്ഥരോ–

മുഗ്ര�ദവ–യദു–തുർവശെര;

ശ്രീനവവോസ്തു–തുർവീതി–ബൃഹദ്രഥ-

ന്മോെരയിെങ്ങത്തിയ്ക്കുക,�ച്ചോരഘ്നൻ! (18)

നോനോജനങ്ങൾക്കോയ്, �ജ്യോതിസ്സോമങ്ങെയ
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സ്ഥോനത്തുവോഴിച്ചോന�ഗ്ന, മനു;

കത്തിജ്ജ്വലിച്ചു കണ്വങ്കൽ മ�ഖോത്ഥനോയ്,

മർത്ത്യർ വണങ്ങും നീ തർപ്പണത്തോൽ. (19)

അ�ഗ്ന, നിൻജ്വോലകൾ ദീപ്തങ്ങൾ, ശക്തങ്ങ–

ളു,ഗ്രങ്ങ�ള,വർക്കുമ�ജ്ഞയങ്ങൾ;

നീറോക്കുെകെന്നന്നും, െകല്പൂററ രോക്ഷസ–

ന്മോെരയും തിന്മന്മോ�രയുെമല്ലോം! (20)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. �ദവെര�ത്തടുന്ന (�ദവന്മോെര യജ്ഞത്തിൽ വരുത്തോനോഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന) ഭൂരിപ്രജകളോ-

�യ്മവുന്ന (വളെര ആളുകളിൽ െപട്ടവരോയ) നിങ്ങൾക്കു (ഋത്വിഗ്യജന്മോനന്മോർക്കു)�വ-

ണ്ടി. അന്യൂനം–പ്രകർ�ഷണ.

2. �ലോകർ–അനുഷ്ഠോതോക്കൾ. കരു�ത്തറ്റും (ബലവർദ്ധനനോയ) അഗ്നിെയ എടുത്തു–

യഥോസ്ഥോനം െവച്ചു ജ്വലിപ്പിച്ചു ബോക്കി പ്രത്യക്ഷം: നിെന്ന–അെയ. ഇതി-

ൽ–യജ്ഞത്തിൽ.

3. ദൂതൻ–�ദവന്മോരുെട ദൂതൻ. സർവവിജ്ഞോനൻ=സർവജ്ഞൻ. വരിപ്പു–യോഗനിർവഹണത്തിന്ന്.

നോനോഗതികൾ=നോനോപ്രകോ�രണ ചരിയ്ക്കുന്നവ. ദീപ്തികൾ=ജ്വോലകൾ. കതിർകൾ=

രശ്മികൾ.

4. വർദ്ധിതൻ–വളർത്തെപ്പട്ടവൻ, ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. തദ്ദൂതൻ-അവരുെട ദൂതൻ.

അത്രഭവോൻ–ഇവിടുന്ന്, അങ്ങ്.

5. പ്രജോഗൃഹം–അനുഷ്ഠോതോക്കളുെട ഗൃഹം. നിരത്യയം=ശോശ്വതം.
6. ധന്യയുവതമൻ=െസൌഭോഗ്യവോനുംഅതിയുവോവുമോയിട്ടുള്ളവൻ, ഉദ്വീര്യർ=വീര്യ�മറിയവർ.
7. തോ�ന–പരോ�പക്ഷയില്ലോെത,സ്വത�വ. ഇങ്ങെന–ഹവിസ്സർപ്പിച്ചും മറ്റും. ശത്രുവർഗ്ഗെത്തക്കടപ്പോൻ–

അങ്ങെയആരോധിയ്ക്കുന്നവൻ ശത്രുക്കെള ജയിക്കും.

8. വൃത്രെന–�ദവകൾത്വത്സോഹോയ്യത്തോൽ�പോരിൽെവന്ന്. പോർപ്പോൻ–പ്രോണികൾക്കു

വസിപ്പോൻ. ആഹൂതൻ=വിളിയ്ക്ക(ആവോഹിയ്ക്ക)െപ്പട്ടവൻ. കണ്വങ്കൽ–എങ്കൽ.

�പ�പ്പോരിൽ–�പക്കെള വീെണ്ടടുക്കോനുള്ള യുദ്ധത്തിൽ. കൂറ്റിടും(ശബ്ദിയ്ക്കുന്ന)

അശ്വം എങ്ങെന അഭീഷ്ടം സോധിയ്ക്കു�മോ, അങ്ങെന അങ്ങ് എെന്റ അഭീഷ്ടം സോധി-

പ്പിയ്ക്കുക.

9. ഇങ്ങ്–ദർഭയിൽ. പ്രോശസ്ത്യം–�മന്മ. മഖോർഹൻ=യജനീയൻ.
10. വന്ദ്യോതിഥ്യന്വിതൻ=വന്ദ്യരോയ അതിഥിക�ളോടുകൂടിയവൻ. �കെക്കോണ്ടു എന്ന ക്രി-

യോപദം ഉത്തരോർദ്ധത്തിലും എടുക്കണം.

11. ആഹരിച്ച്=െകോണ്ടുവന്ന്. ആളിച്ചോൻ=ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചോൻ. ആര്യോതിഥ്യന്വിത-

ൻ–പൂജ്യനോയ അതിഥിക�ളോടു കൂടിയവൻ. ഈ ഋക്ക്–ഞങ്ങളുെട സ്തുതിഗോഥ.

അവെന–അഗ്നിെയ. വർദ്ധിപ്പിപ്പൂതോക–വദ്ധിപ്പിയ്ക്കുമോറോകെട്ട.

12. അന്നവോൻ=അന്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ. �ത=അങ്ങയ്ക്ക്. അഗ്ര്യൻ– ഗുണങ്ങൾെകോണ്ടു
മുമ്പൻ.
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13. നീ െപോങ്ങിനിന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അന്നം തരോൻ, നിെന്ന ഞങ്ങളും, �ന �തയ്ക്കും (യൂപ-

ത്തി�ന്മൽ െനയ്യു�തയ്ക്കുന്ന) കർമ്മികളും (ഋത്വിക്കുകളും) വിളിയ്ക്കുന്നു. ഈഋക്കുംഅടുത്ത

ഋക്കും യൂപ�ത്തോ�ടോ യൂപസ്ഥിതനോയഅഗ്നി�യോ�ടോ ഉള്ളതോണ്.

14. അംഹസ്സ്=പോപം. തീനികെള നീറ്റുക–എന്തും തിെന്നോടുക്കുന്ന രോക്ഷസെര ഭസ്മീകരി-

യ്ക്കുക. സോധിപ്പോൻ–�ലോകയോത്ര നിറ�വറ്റോൻ. െപോന്തിയ്ക്കുക=ഉന്നതരോക്കുക. അസ്മ-

ദ്ധനം (ഞങ്ങളുെട ധനം, ഹവിസ്സ് ) �ദവനിെലത്തിയ്ക്കുക (�ദവകൾക്കു െകോണ്ടുെകോടു-

ക്കുക).

15. രക്ഷസ്സ്=രോക്ഷസൻ. ദുഷ്പിശുക്കൻ=ദുഷ്ടനോയ പിശുക്കൻ. ഹിംസ്രജിഘോംസുക്കൾ=
ഹിംസിയ്ക്കുന്നവരും, ഹനിയ്ക്കോെനോരുങ്ങുന്നവരും. അക്ഷീണദീധി�ത=മഹത്തോയ �ശോ-

ഭയുള്ളവ�ന. സദ്യുവോ�വ=നല്ല (ഏററവും) യുവോവോയിരിയ്ക്കുന്നവ�ന.

16. തരോ�ത്തോെന–തരോനുള്ളതു(കടം)തരോതിരിയ്ക്കുന്നവെന. തപ്തോം�ശോ=ചുടുരശ്മികളുള്ളവ�ന.

ശസ്ത്രങ്ങൾ (ആയുധങ്ങൾ) െകോണ്ടു ചടപ്പിയ്ക്കു�വോനും (പ്രഹരിയ്ക്കുന്നവനും) ആയ ശത്രു

ഞങ്ങളിൽആളോയ് വെരോല്ല (ഞങ്ങെള കഷ്ടെപ്പടുത്തോൻ ശക്തനോകരുത് ).

17. അർത്ഥിച്ചൂ–കണ്വൻ യോചിച്ചു. സദ്വീര്യം=നല്ല വീര്യ�ത്തോടുകൂടിയത്. െസൌഭോഗ്യം–

സമ്പത്തും മറ്റും. സഖോക്കൾ–ഞങ്ങളുെട മിത്രങ്ങൾ. ദോനം–ധനോദികൾെകോടുക്കൽ.

അഗ്ര്യോതിഥ്യോഡ്യെന–�ശ്രഷ്ഠരോയ അതിഥിക�ളോടുകൂടിയവെന, ഋഷിെയ. �സ്തോതോവ്

=സ്തുതിയ്ക്കുന്നവൻ. യജമോനൻ.

18. അഗ്നിപോർശ്വസ്ഥർ=അഗ്നിസമീപവർത്തികൾ. ഉഗ്ര�ദവൻ, യദു, തുർവശൻ, നവവോ-

സ്തു, തുർവീതി, ബൃഹദ്രഥൻ എന്നിവർ രോജർഷികള�ത്ര. അ�ച്ചോരഘ്നൻ–�ചോരന്മോെര

ഹനിയ്ക്കുന്നഅഗ്നി.

19. സ്ഥോനത്തു–യജ്ഞസ്ഥലത്ത്. കണ്വങ്കൽ–കണ്വനോയഎെന്റഅടുക്കൽ. മ�ഖോത്ഥൻ

=യോഗംമൂലമുണ്ടോയവൻ.

20. തിന്മന്മോർ–വിശ്വഭക്ഷകർ.
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സൂക്തം 37.

കണ്വൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; മരുദ്ഗണം �ദവത.

അശ്വവർജിതരോ�യ്ത്തരിൽ�ശ്ശോഭിയ്ക്കുന്നൂ മരുത്തുകൾ;

തോയോടുമശ്ശക്തികെളപ്പറ്റിപ്പോടുക, കണ്വ�ര! (1)

പുള്ളിമോ�മ്പടകള,ലങ്കോരം, ചുരിക, ചീററവും

ഇവെയോത്തുപിറ�ന്നോരോണ�ല്ലോ, സ്വപ്രഭരോമവർ. (2)

ഞോനിങ്ങുത�ന്ന �കൾക്കുന്നുണ്ട,വർതൻ ചോട്ടുവോെറോലി:

നോനോഭംഗി വരുത്തുെന്നോന്ന�ല്ലോ, �പോരില�തററവും! (3)

പുകൾ മിന്നും പ്രബലരിൽ,സ്സഹിപ്പോൻ �പോന്നശൂരരിൽ,

�ദവന്മോ�രകിയ ഹവിസ്സർപ്പിപ്പോൻ നിങ്ങൾ പോടുവിൻ! (4)

അഹിംസ്യമോയ്�ഗ്ഗോതതിയിൽത്തോയോടുന്നൂ മരുദ്ബലം;

വയറ്റിൽ വോയ്ച പോലി�ന്റതോമ�ത്തജസ്സു വോഴ്ത്തുവിൻ! (5)

മൂപ്പോർക്കു, വോനൂഴി കുലുക്കുന്ന �നതോക്കൾ നിങ്ങളിൽ?

വൃക്ഷോഗ്രം�പോലുലച്ചീടുന്നുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങെളങ്ങു�മ! (6)

ഊക്കും കുറുമ്പുമുെള്ളോന്നോം നിങ്ങൾതൻ�പോക്കിനോയ്നരൻ

തൂണ്നോട്ടി വീട്ടിന്നു: െതറി�ച്ചയ്ക്കുമ�ല്ലോ, മഹോദ്രിയും! (7)

ആെഞ്ഞടുെത്തറിയുെന്നോന്നോം നിങ്ങൾതൻ�പോക്കിൽ �മദിനി

വിറച്ചു�പോകുന്നു, ഭയോൽ മുത്തൻ രോജോവു�പോലപ�വ! (8)

ഈറ്റില്ലമിളകില്ല,മ്മ പക്ഷിയോത്രോപ്രവർത്തിനി;

ക്ര�മണ രണ്ടോയ്നില്ക്കുന്നിെതമ്പോടുമിവർതൻബലം! (9)

ആവോഗ്ജനകർതൻ �പോക്കിൽ െവള്ളം െപോങ്ങിപ്പരക്കയോൽ

മു�ട്ടോളമോണ്ടു �പോയ്െക്കോണ്ടോർ�പക്കളുമ്പോരവെത്തോ�ട. (10)

തടിച്ചുനീണ്ട നീർ തൂകോെത്തോരധൃഷ്യഘനെത്തയും

അതീവ ചിന്നിച്ചിതറിയ്ക്കുന്നൂ ഗതികളോലവർ! (11)

�ഹ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾക്കുണ്ട�ല്ലോ െകല്പ,െതോന്നിനോൽ

�പ്രരിപ്പിപ്പിൻ പ്രജകെള; �പ്രരിപ്പിപ്പിൻഘനങ്ങെള! (12)

ഈമരുത്തുക്കൾനടെകോള്ളു�മ്പോൾ വഴിയിെലങ്ങു�മ

സംസോരിയ്ക്കും സഹിതരോയ്;�ക്കൾക്കുന്നുണ്ടോമതെങ്ങോരോൾ! (13)

ദ്രുതവോഹസ്ഥരോയ്ശ്ശീഘ്രം �പോകുവിൻ: കണ്വർ നിങ്ങെള

പരിപൂജിയ്ക്കു;–മവരിൽത്ത�ന്നസന്തൃപ്തി െകോള്ളുവിൻ! (14)

ഹവ്യം �വ�ണ്ടോളമുണ്ട�ല്ലോ; ഞങ്ങൾ നിങ്ങെടയോളുകൾ;

ആയുസ്സു മുഴുവൻ നല്കുകി,ങ്ങു ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുവോൻ! (15)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
1. അശ്വവർജിതർ–മരുത്തുക്കൾക്കു കുതിരിയില്ല�പോൽ. തോയോടും–യ�ഥഷ്ടം ക്രീഡിയ്ക്കു-

ന്ന. അശ്ശക്തികൾ–ബലിഷ്ഠരോയ മരുത്തുക്കൾ. കണ്വ�ര–കണ്വ�ഗോത്രക്കോ�ര. കണ്വ-

പദത്തിന്നു �മധോവി എന്നുംഅർത്ഥമുണ്ട്.

2. പുള്ളിമോ�മ്പടകള�ത്ര, അവരുെട വോഹനങ്ങൾ. അലങ്കോരം=ആഭരണം. ചീററം–
ശബ്ദവി�ശഷം. സ്വപ്രഭർ=തനതോയ �ശോഭയുള്ളവർ. ഒരുതരം വോളോണ്, ചുരിക.

3. അത്–ചമ്മട്ടിെയോച്ച.
4. സഹിപ്പോൻ–ആക്രമണങ്ങെള തടുക്കോൻ. �ദവന്മോ�രകിയ–�ദവന്മോരുെട അനുഗ്രഹ-
ത്തോൽ കിട്ടിയ.

5. അഹിംസ്യം=ഹിംസിയ്ക്കോവുന്നതല്ലോത്തത്; �തോൽവി പററോത്തത്. �ഗോതതിയി-

ൽ=�പക്കൂട്ടത്തിൽ; മരുത്തുക്കളുെട അമ്മയോയ പൃശ്നിയുെടയും മറ്റും ഇടയിൽ.

മരുദ്ബലം–മരുത്തുക്കളുെട ബലം (ആക്രമണനിവോരണശക്തി). അവരുെട �തജസ്സ്

�ഗോക്ഷീരപോനജനിതമ�ത്ര.

6. മൂപ്പ്–കോരണവസ്ഥോനം. നിങ്ങൾ എങ്ങും എന്തും വൃക്ഷോഗ്രെമന്ന�പോെല ഉലയ്ക്കു(ഇള-

ക്കു)ന്നുണ്ട�ല്ലോ; ആ നിങ്ങളിൽആർക്കോണ്കൂടുതൽപ്രോയം?

7. കുറുമ്പ്–എന്തിെനയും കുലുക്കോെമന്ന ഗർവ്. നിങ്ങൾതൻ�പോക്കിനോയ്–നിങ്ങളുെട

ഗതിെയ തോങ്ങോൻ; നിങ്ങളുെട ഗതിയോൽ വീടു കുലുങ്ങി വീഴുെമന്ന �പടിയോൽ, വീട്ടി-

െന്റ ഉറപ്പിന്നോയി മനുഷ്യൻ തൂണ് നോട്ടി. അവെന്റ �പടി െവറുെതയല്ല: മഹോദ്രിയും

നിങ്ങളുെട �പോക്കിൽ െതറിച്ചു�പോ�യയ്ക്കും!

8. മുത്തൻ (വോർദ്ധക്യോദിയോൽ െകല്പില്ലോത്ത) രോജോവു�വരിഭയത്തോെലന്ന�പോെല ഭൂ-

മി വിറച്ചു�പോകുന്നു.

9. മരുത്തുക്കളുെട ഈററില്ലം–ആകോശം; അതിെനത്തെന്ന അമ്മയോയും കല്പിച്ചിരിയ്ക്കു-

ന്നു. ആകോശം ചലനരഹിതവും പക്ഷികൾ പറന്നു നടക്കുന്നതുമോണ�ല്ലോ. രണ്ടോ-

യ്–ദ്യോവോപൃഥിവികളിൽ �വർതിരിഞ്ഞ്.

10. വോഗ്ജനകർ–വോക്കുകെള ഉൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ: അണ്ണോക്കിലും ചുണ്ടിലും മറ്റും സഞ്ച-
രിയ്ക്കുന്ന വോയുക്കളോലോണ�ല്ലോ, മനുഷ്യർക്കു വോക്കുകൾ പുറെപ്പടുന്നത്. മു�ട്ടോളെമ-

ത്തിയ െവള്ളത്തിലോണ്, �പക്കൾ �മച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ നിന്നു �പോയത്.

11. നീർ തൂകോത്ത–മഴെപയ്യോത്ത. അധൃഷ്യഘനം=അധൃഷ്യമോയ �മഘം. അതീവ=

ഏററവും.

12. പ്രജകെള (പ്രോണികെള) �പ്രരിപ്പിപ്പിൻ–സ്വസ്വകർമ്മങ്ങളിലിറക്കുവിൻ. ഘനങ്ങെള
(�മഘങ്ങെള മഴെപയ്യോൻ) �പ്രരിപ്പിപ്പിൻ.

13. സഹിതരോയ്(കൂടി�ച്ചർന്നു) സംസോരിയ്ക്കും; അത്ഒരോൾ (ആരോനും) �കൾക്കുന്നുണ്ടോ-
വോം. ശബ്ദം പുറെപ്പടുന്നതിെന സംസോരിയ്ക്കലോക്കി കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

14. ദ്രുതവോഹസ്ഥരോയ്–�വഗവത്തുക്കളോയ വോഹനങ്ങളിൽ �കറിയിരുന്ന്.

15. ഹവ്യം �വ�ണ്ടോളമുണ്ട�ല്ലോ–നിങ്ങൾക്കു മതിവരുംവെര തരുവോൻ ഹവിസ്സ് ഞങ്ങൾ

ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്കുക–ഞങ്ങൾക്കുതരുവിൻ.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

സ്തുതിയോൽ പ്രീതരോയ്നിങ്ങള,ച്ഛൻ മകെനയോംവിധം

എെന്നോെന്നടുക്കും തൃക്കയ്യിൽ,ദ്ദർഭപ്പുൽ െകോയ്തഞങ്ങെള? (1)

എെങ്ങ,ന്നു �പോം നിങ്ങൾ? മന്നിൽനിന്നല്ലോ വോനിൽനിന്നുതോൻ

�പോവിെന;-ങ്ങു വിളി�യ്ക്കണ്ടൂ നിങ്ങെള,�ഗ്ഗോക്കൾ�പോല�വ? (2)

എങ്ങു, മോരുത�ര, നിങ്ങളുെട നവ്യതരം ധനം?

എങ്ങു, �ശോഭനവസ്തുക്ക?–െളങ്ങു, െസൌഭോഗ്യെമോക്കയും? (3)

മർത്ത്യന്മോരോയിരിയ്ക്കോ�മ, നിങ്ങൾ പൃശ്നിതനൂജ�ര;

എന്നോലമർത്ത്യനോയ്ത്തീരും, ഭവോന്മോെര സ്തുതിപ്പവൻ! (4)

സ്തുതിപ്പവൻ ഭവോന്മോർക്കു, പുല്ലു മോനിന്നു�പോല�വ

െകോള്ളോവുന്നവനോക�ട്ട; �പോെകോലോ, കോലനൂർക്കവൻ! (5)

െപരുംെകല്പുളള ദുർദ്ധർഷയോകും നിര്യതി ഞങ്ങെള

�ദ്രോഹിച്ചീെടോല്ല; വീഴെട്ടയവൾ തൃഷ്ണുെയോെടോപ്പ�മ! (6)

മരുസ്ഥലത്തിലും രുദ്രത്രോതരദ്ദീപ്തിശോലികൾ

കരുത്തർ കോററുകൂടോ�ത െപയ്യുന്നു മഴ; വോസ്തവം! (7)

മിന്നലു,മ്പയിടും �പ�പോലിടിെവെട്ടോലി�യോടു�മ

�ചരുന്നിതീ വർഷദരിൽ, വത്സങ്കൽത്തോയ�പോല�വ! (8)

നീർെകോണ്ട കോർെകോണ്ടലിനോൽപ്പകൽ�നരത്തുമല്ലിെന

ഉളവോക്കുന്നു, ധരെയജ്ജലത്തിൽ മുഴുകിച്ചിവർ! (9)

മരുത്തുക്കെളോലിെക്കോണ്ടോലുടൻ െഞട്ടിവിറച്ചു�പോം,

മന്നിങ്കലുള്ള ഗൃഹവും മർത്ത്യവർഗ്ഗവുെമോക്ക�വ! (10)

�ഹ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുറ�പ്പറിയ കയ്യുമോയ്

നോനോനദികൾതൻ�നർക്കു നടെകോൾവൂ നിരന്തരം! (11)

ഈനിങ്ങൾതൻ �തരു,മുരുൾച്ചുറ്റു,മശ്വവുെമോക്ക�വ

െകല്പുള്ളതോക; വിരുതുണ്ടോകെട്ട വിരൽകൾക്കു�മ! (12)

ഈബ്രഹ്മണസ്പതിെയയും രമ്യമിത്രോഗ്നിമോെരയും

സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ �നർക്കു, െവളിെപ്പടുത്തും വചനങ്ങളോൽ! (13)

ഉണ്ടോക്കിെച്ചോല്ലുവിൻ �ശ്ലോകം; �മഘം�പോെലപ്പരത്തുവിൻ;

ഉക്ഥത്തിെനോത്ത ഗോയത്രസൂക്തവും നിങ്ങൾ പോടുവിൻ. (14)

സ്തൂത്യരും സൃപ്രഭരുമോം മരുത്തൃക്കെള�യവരും

വന്ദിപ്പിനർച്ച െചയ്തി;-ങ്ങു വർദ്ധിയ്ക്കെട്ട നമുക്കവർ! (15)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. മകെനയോംവിധം=മകെന എന്ന�പോെല. എടുക്കും–പരിലോളിയ്ക്കുെമന്നു സോരം. ദർഭ-

പ്പൂൽ െകോയ്ത–നിങ്ങെള യജിപ്പോൻ ദർഭപ്പുല്ലു മുറിെച്ചോരുക്കിയ.

2. നിങ്ങൾ എങ്ങ്–എവിെടയോണ്. എന്നു �പോം–യജ്ഞസ്ഥലെത്തക്ക് എന്നു �പോവും?

�വകിയ്ക്കുരുത്. നിങ്ങെള യജമോനന്മോർ, �ഗോക്കെളന്ന�പോെല, എവിെട വിളി�യ്ക്കണ്ടു?

3. മോരുതർ=മരുത്തുക്കൾ. നവ്യതരം=ഏററവും പുതുതോയ. ധനം–പ്രജകളും പശുക്കളും.

�ശോഭനവസ്തക്കൾ–രത്നോദികൾ. െസൌഭോഗ്യം–ആന, കുതിര മുതലോയവ. എല്ലോെമടു-

ത്ത്ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുവിൻ.

4. പൃശ്നിതനൂജ�ര (പ്രശ്നി എന്നപയ്യിെന്റ പുത്രന്മോ�ര), നിങ്ങൾ മർത്ത്യ (മരണമുള്ളവ)രോ-

യിരിയ്ക്കോം; എന്നോൽ, നിങ്ങെള സ്തുതിയ്ക്കുന്നവൻ (യജമോനൻ) അമർത്ത്യ(മരണര-

ഹിത)നോയി (�ദവനോയി) തീരും.

5. െകോള്ളോവുന്നവനോക�ട്ട–സ്വീകരണീയനോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട. പുല്ലിെന മോൻ ഉ�പക്ഷിയ്ക്കോ-
റില്ല�ല്ലോ. അവൻ കോലനൂർക്കു �പോെകോലോ–�സ്തോതോവിെന ഭവോന്മോർ മരണരഹിത-

നോക്കുകയും െചയ്യണം.

6. നിര്യതി–പോപ�ദവത. തൃഷ്ണെയോെടോപ്പ�മ–ഞങ്ങളുെട തൃഷ്ണയും അവളും ഒപ്പം വീഴെട്ട
(നശിച്ചു�പോകെട്ട).

7. രുദ്രത്രോതർ=രുദ്രനോൽ രക്ഷിയ്ക്കുെപ്പട്ടവർ. ഇക്കഥ പുരോണങ്ങളിലുണ്ട്. ദീപ്തിശോലികൾ
=തിളങ്ങുന്നവർ.

8. ഈ വർഷദരിൽ–മഴ െപയ്യുന്ന മരുത്തുക്കളിൽ. വത്സൻ=കോളക്കുട്ടി. തോയ–അമ്മ,

പയ്യ്.

11. കയ്യ്–ചലന�ഭദങ്ങെള�കകളോക്കിയിരിയ്ക്കയോണ്.
12. അശ്വം–വോഹനെമ�ന്ന അർത്ഥെമടു�ക്കണ്ടു: മരുത്തുകൾക്കു കുതിരയിെല്ലന്നോണ-

�ല്ലോ, മുമ്പുപറഞ്ഞത്. വിരൽകൾക്കുകടിഞോണ്പിടിയ്ക്കുന്നതിൽ വിരുതുണ്ടോയിവരെട്ട.

13. ബ്രഹ്മണസ്പതി–മന്ത്രെത്ത�യോ ഹവിസ്സിെന�യോ പോലിയ്ക്കുന്ന മരുദ്ഗണം. രമ്യമിത്രോ-

ഗ്നിമോർ=രമ്യരോയ (അഴകുള്ള) മിത്രൻ, അഗ്നി എന്നിവർ. െവളിെപ്പടുത്തും–അവരുെട

സ്വരൂപെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുന്ന. ഇത്ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നതോണ്.

14. പരത്തുവിൻ–�മഘം മഴെയഎന്ന�പോെല, നിങ്ങൾ �ശ്ലോകെത്തവിസ്തരെപ്പടുത്തുവിൻ.

ഒത്ത–�യോഗ്യമോയ.

15. അർച്ചെചയ്ത്=പൂജിച്ച്. ഇങ്ങ്–ഈയജ്ഞത്തിൽ.
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കണ്വൻ ഋഷി. ബൃഹതി ഛന്ദസ്സ്. മരുദ്ഗണം �ദവത.

കുലുക്കുന്ന മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ബലം, സൂര്യരശ്മി�പോെല ദൂരത്തുനിന്ന്

ഇ�ങ്ങോെട്ടറിയെപ്പടുന്നുണ്ട�ല്ലോ: അ�പ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുെട യോഗത്തിൽ �ചരും?

ആരുെട �സ്തോത്രം �കൾക്കും? ആരിൽ െചല്ലും? ആെരഅനുഗ്രഹിയ്ക്കും? (1)
നിങ്ങളുെടആയുധങ്ങൾശത്രുക്കെളഅകറ്റോൻെകല്പുള്ളവയോവെട്ട–തടുക്കോൻ

ഉറപ്പുള്ളവയോവെട്ട! നിങ്ങളുെട ബലം സ്തുത്യമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട; മോയോവിയോയ മനു-

ഷ്യ�ന്റത്അങ്ങെനയോകരുത് ! (2)
�നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾസ്ഥോവരെത്തഒടിയ്ക്കുകയും കനത്തതിെന തട്ടിനീക്കുക-

യും െചയ്യുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അ�പ്പോൾ ഭൂമിയിെല വൃക്ഷങ്ങെളയും പർവതപ്ര�ദശങ്ങെള-

യും �വർെപടുത്തിെവച്ചു നടെകോള്ളുന്നു. (3)
ശത്രുസൂദന�ര, നിങ്ങൾക്ക്ഒരു �വരി �ദ്യോവിലുണ്ടോയിട്ടില്ല; ഭൂവിലുമില്ല. രു-

ദ്രപുത്രന്മോ�ര, നിങ്ങൾക്ക്ഒരുമമൂലം നീെള ആക്രമിപ്പോൻ ശക്തി ശീഘ്രം തഴയ്ക്കെട്ട!

(4)
മരു�ദ്ദവക�ള, നിങ്ങൾ മലകെള വിറപ്പിയ്ക്കുന്നു; മരങ്ങെള �വർെപടുത്തുന്നു;

എല്ലോ പ്രജക�ളോടുംകൂടി, കുറുമ്പന്മോെരന്ന�പോെല കുതിയ്ക്കുന്നു! (5)
നിങ്ങൾ �തരുകളിൽ പുള്ളിമോ�മ്പടകെളഅണച്ചുപൂട്ടുന്നു, ചുകന്നപ്രഷ്ടി വലി-

യ്ക്കുന്നു; നിങ്ങളുെട യോത്രയ്ക്കു് അന്തരിക്ഷവും മൂളുന്നു; മനുഷ്യർ �പടിച്ചു, ഭയം പകർത്തു-

ന്നു! (6)
രുദ്രപുത്രന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട മകെന രക്ഷി�യ്ക്കണെമന്നു ഞങ്ങൾ ചി-

െക്കന്നു പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു. മുമ്പു ഞങ്ങെള എന്ന�പോെല, ഇന്നു ഭീതനോയ കണ്വെന

രക്ഷിപ്പോൻ തീർച്ചയോയും വന്നു�ചരുവിൻ! (7)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളോ�ലോ മനുഷ്യരോ�ലോ അയയ്ക്കെപ്പട്ട യോെതോരു ശത്രു

ഞങ്ങെള �നരിടു�മോ, അവെന നിങ്ങൾ അന്ന�ത്തോടും ബല�ത്തോടും നിങ്ങളു�ട-

തോയ രക്ഷ�യോടും �വർെപടുത്തണം! (8)
തികച്ചും യജനീയരും മികച്ച ജ്ഞോനമുള്ളവരുമോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ

കണ്വെന�കെക്കോള്ളുവിൻ;അതുെകോണ്ടുത�ന്ന,നിങ്ങൾപൂണ്ണരക്ഷക�ളോ�ട, മി-

ന്നലുകൾ മഴയിെലന്ന�പോെല, ഞങ്ങളിൽ വന്നണയുവിൻ! (9)
നല്ല ദോതോക്കളോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾതികഞ്ഞഓജെസ്സടുപ്പിൻ: കുലുക്കു-

ന്ന നിങ്ങൾ തികഞ്ഞബലം, �കോപിഷ്ഠനോയ ഋഷി �ദ്വഷിെയ െകോല്ലോൻ അെമ്പ-

ന്ന�പോെലഅയച്ചോലും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
2. മോയോവിയോയ–ഞങ്ങെളചതിയ്ക്കോൻ�നോക്കുന്ന. അങ്ങെനയോകരുത്–നിന്ദ്യമോയിത്തീരെട്ട.

3. സ്ഥോവരം-വൃക്ഷവും മറ്റും. കനത്തത്–കല്ലും മറ്റും. �വർെപടുത്തിെവച്ചു–അവയുെട

ഇടയിലൂ�ട–ഗമിയ്ക്കുന്നു.

4. രുദ്രപുതന്മോ�ര–രുദ്രനോൽവളത്തെപ്പട്ടവ�ര. നീെളആക്രമിപ്പോൻ–എങ്ങുംശത്രുക്കെള

ആക്രമിപ്പോൻ.

5. കുറുമ്പന്മോെരന്ന�പോെല–�സ്വച്ഛയോ പോഞ്ഞുനടന്നുകളിയ്ക്കുന്നു.
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6. പ്രഷ്ടി–അവയിൽെപ്പട്ട ഒരു മോനിെന്റ �പർ. മൂളൽ–അ�പ്പോൾ പുറെപ്പട്ട ശബ്ദംതെന്ന.
ഭയം പകർത്തുന്നു–മറ്റുള്ളവർക്കും ഭയം വരുത്തുന്നു.

7. മുമ്പു ഞങ്ങെള–മുമ്പു കർമ്മസമയങ്ങളിൽ, ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ നിങ്ങൾ വന്നു�ചരു-

കയുണ്ടോയ�ല്ലോ. അതു�പോെല.

8. അവെനനിങ്ങൾ–അവന്നു �ചോറും െകല്പും കിട്ടരുത്; നിങ്ങളുെട രക്ഷ(തുണ)യും ഉണ്ടോ-

കരുത്.

9. ഓജസ്സ്=കരുത്ത്.
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സൂക്തം 40.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ;ബ്രഹ്മണസ്പതി �ദവത. (പോന)

ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, �പർെത്തഴു�ന്നല്ക്ക നീ;

നിെന്നോടർത്ഥിപ്പുഞങ്ങൾ �ദ�വഷികൾ:

ഇങ്ങണക, സുദോനർ മരുത്തുക്ക–

ളി;–ന്ദ്ര, നീെയോരുമിച്ചു ഭുജിച്ചോലും! (1)

നിങ്ക�ല വന്നുരുബലപോലക,

സങ്കടംെചോല്വു മർത്ത്യൻ, മുതൽ �പോയോൽ;

ആസ്ഥയോ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങെള

വോഴ്ത്തു�വോൻ സുവീര്യോശ്വസമ്പന്നനോം! (2)

വന്നണയെട്ട,യോ ബ്രഹ്മണസ്പതി;

വന്നണയെട്ട, സൂനൃതോ�ദവിയും;

നെമ്മെയത്തിയ്ക്ക, �വരിഘ്നർ �ദവകൾ

നല്ലതോം ‘പങ്ക്തിരോധസ’യജ്ഞത്തിൽ! (3)

യോജകന്നുസു�നയമോകും ധന-

�മകി�യോൻ �നടു,മക്ഷയമോമന്നം;

ആയോൾക്കോയ്,െക്കോല�യല്ക്കോെത െകോല്ലുമു-

ദ്വീരയോകുമിളെയ യജിയ്ക്ക നോം! (4)

ഇന്ദ്രമിത്രോവരുണോര്യമ�ദവ-

െരോന്നു�ചർന്നു യോെതോന്നി�ലോ �മവുന്നു,

നന്മ�യോടുക്ഥ�യോഗ്യമോമോ മന്ത്രം

ബ്രഹ്മണസ്പതി െചോല്ലു�മ, തീർച്ചയോയ് ! (5)

മംഗളം നല്കുമത്തിരുമന്ത്ര�മ

ഞങ്ങൾ െചോല്ലോവു �ദവ�ര, യജ്ഞത്തിൽ;

പഥ്യമീ വോക്യെമങ്കിൽ, നൽെച്ചോെല്ലല്ലോ-

െമത്തുമ�ല്ലോ, ഭവോന്മോരിൽ നോഥ�ര! (6)

ആരണഞ്ഞിടും, �ദവകോമങ്കൽ? മ-

ററോരണഞ്ഞിടും, ദർഭ മുറി�ച്ചോനിൽ?

ആൾകെളോത്തുപുറെപ്പട്ട �ഹോതോവുൾ-

പ്പൂകിടുന്നു ധനോപൂർണ്ണമോം ഗൃഹം! (7)

െകെല്പടുക്കുന്നു, െകോൽവൂസരോജനോയ്,

നില്പു െകോൾവൂ ഭയത്തിലും വജ്രവോൻ;

�പ്രരകനില്ല, തോരകനില്ല, വൻ–

�പോരിലുമിവന്നല്പമോം �പോരിലും! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
1. �ദ�വഷികൾ=�ദവന്മോെരഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവർ; �ദവന്മോർഞങ്ങളുെടകർമ്മത്തിൽസന്നി-

ഹിതരോകണെമന്നഭിലഷിയ്ക്കുന്നവർ. സുദോനർ=നല്ല ദോന�ത്തോടു കൂടിയവർ; അത്യുദോ-

രർ. ഒരുമിച്ചു ഭുജിച്ചോലും–ബ്രഹ്മണസ്പതി�യോെടോന്നിച്ചു �സോമം ഭക്ഷിച്ചോലും.

2. ഉരുബലപോലക–വളെര ബലെത്ത പോലിയ്ക്കുന്ന ബ്രഹ്മണസ്പ�ത. മുതൽ �പോയോൽ-

ശത്രുക്കളിൽെപ്പട്ടു തിരിച്ചുകിട്ടോെത വന്നോൽ. സങ്കടംെചോൽവു–�പോയ ധനം കിട്ടുമോ-

റോ�ക്കണ�മ എന്ന�പക്ഷിയ്ക്കുന്നു. സുവീര്യോശ്വസമ്പന്നനോം–നല്ല വീര്യം, അശ്വങ്ങൾ

എന്നിവ�യോടുകൂടിയ ധനവോനോയിത്തീരും.

3. സൂനൃതോ�ദവി=പ്രിയസത്യരൂപയോയ വോ��വത. ഈ �ദവകൾ �വരികെള ഹനി-

ച്ചു, നെമ്മ പങ്ക്തിരോധസ(യ�ഥോക്തഹവിഷ്പങ്ക്ത്യോദിസമൃദ്ധമോയ) യജ്ഞത്തിൽ

എത്തിയ്ക്കെട്ട.

4. സു�നയം=സു�ഖന െകോണ്ടു�പോകോവുന്നത്. ഏകി�യോൻ–െകോടുത്ത യജമോനൻ.

ആയോൾക്കോയ്–ആ യജമോനന്നു�വണ്ടി. െകോല�യല്ക്കോെത െകോല്ലും-ശത്രുക്കളോൽ

ഹിംസിയ്ക്കെപ്പടോെത, അവെര വധിയ്ക്കുന്ന. ഉദ്വീര-ഉൽക്കൃഷ്ടരോയ വീര(ഭട)�രോടുകൂടിയ-

വോൾ. ഇള–മനുപുത്രി.

5. ബ്രഹ്മണസ്പതി �ഹോതൃമുഖസ്ഥിതനോയി, ഇന്ദ്രമിത്രോവരുണോര്യമോക്കളുൾെപ്പട്ട മന്ത്രം

െചോല്ലും, തീർച്ച.

6. ഈ വോക്യം പഥ്യെമങ്കിൽ–ഞങ്ങൾ െചോല്ലന്ന മന്ത്രം നിങ്ങൾക്കു പ്രിയമോെണങ്കിൽ.

നോഥ�ര=�നതോക്ക�ള.

7. �ദവകോമൻ–�ദവകളുെടസോന്നിധ്യംഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ. ആരണഞ്ഞിടും–ബ്രഹ്മണസ്പതിയല്ലോെത.

ദർഭ മുറി�ച്ചോനിൽ–യജമോനങ്കൽ. ആൾകെളോത്തുപുറെപ്പട്ട �ഹോതോവ്(ഋത്വിക്കുകളും

മറ്റുെമോന്നിച്ചു യോഗശോലയി�ലയ്ക്കു പുറെപ്പട്ട യജമോനൻ) ധനം നിറഞ്ഞ ഗൃഹം പൂകുന്നു;

അവൻബ്രഹ്മണസ്പതിയുെട പ്രസോദത്തോൽ വലിയ ധകനോയിത്തീരുന്നു.

8. വജ്രവോൻ–വജ്രധോരിയോയബ്രഹ്മണസ്പതി. സരോജനോയ്–വരുണോദിരോജോക്കന്മോ�രോടുകൂടി.
െകോൽവൂ–ശത്രുക്കെള െകോല്ലുന്നു. ഭയത്തിലും (ആപത്തു �നരിട്ടോലും) നില്പു െകോൾ-

വൂ (�സ്ഥര്യം വിടുകയില്ല). ഇവന്ന് (ബ്രഹ്മണസ്പതിയ്ക്കു) വലിയ �പോരിലും െചറിയ

�പോരിലും �പ്രരക(പ്രവത്തർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നവ)നില്ല; അ�ദ്ദഹം സ്വയം പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു.

തോരകനില്ല (കടത്തിവിടുന്നവൻ, ജയിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ) ഇല്ല; അ�ദ്ദഹം സ്വയം ജയിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 41.

കണ്വൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; വരുണമിത്രോര്യമോദിത്യർ �ദവതകൾ.

പ്രജ്ഞോനർ മിത്രൻ, വരുണനോ,ര്യമോവിവ�രവെന

രക്ഷിച്ചു�പോരു,മോയോൾക്കുകിട്ടും, ശത്രുജയംക്ഷണോൽ! (1)

നിറയ്ക്കും, �കകൾ�പോലോെര; വി�ദ്രോഹികളിൽനിന്നിവർ

രക്ഷിയ്ക്കുമോെര; മോെല�ന്ന്യ തഴയ്ക്കു,മവ�രവരും! (2)

മുടിയ്ക്കും, ദുർഗ്ഗനഗരം; മുടിയ്ക്കു,െമതിരോളെര;

ദുരിതങ്ങെളയും തട്ടിനീക്കും, രോജോക്കളോമിവർ! (3)

മുെള്ളന്നി�യ സുഗമമോക,ധ്വരത്തിൽ വരും വഴി;

ഇതിൽച്ചീത്തഹവിെസ്സോന്നുമുണ്ടോകില്ലോ,ദി�തയ�ര! (4)

നിങ്ങൾ �നതോക്ക�ള, �നരുവഴി�യ്ക്ക െകോണ്ടു�പോം മഖം

ആസ്വോദ്യമോയിത്തീര�ട്ട, ഭവോന്മോർക്കോദി�തയ�ര! (5)

അമ്മർത്ത്യൻ �ദ്രോഹ�മല്കോ�ത രമ്യമോം ധനെമോക്കയും

�ന�ര �നടുന്നു, ത�ന്നോടു �നരോം സന്തതി�യയു�മ! (6)

എവ്വണ്ണം മിത്രവരുണോര്യമോക്കളുെട രൂപവും

തക്കതോം �സ്തോത്രവും നമ്മൾ കല്പി�യ്ക്കണ്ടൂസഖോക്ക�ള? (7)

�ദ�വഷിെയപ്പഴി�പ്പോെന, �ദ്രോഹി�പ്പോെനയുമിയ്യിവൻ

െചോല്ലോ നിങ്ങെളോെട;–മ്പോടും ശുശ്രൂഷിയ്ക്കോം, ധനങ്ങളോൽ! (8)

എറിയോൻ നോലു കവിടിെയടു�ത്തോൻ വീഴ്ത്തു�വോളവും

മറ്റവൻ ഭീതനോമ�ല്ലോ; �തോെന്നോലോ, തിന്മ െചോല്ലുവോൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
1. പ്രജ്ഞോനർ=പ്രകൃഷ്ടുമോയ (മികച്ച)ജ്ഞോനമുള്ളവർ.

2. ഇവർ (മിത്രവരുണോര്യമോക്കൾ) ആെര, ധനംെകോണ്ടു നിറയ്ക്കും; �കകൾ�പോെല–

ഒരോളുെട �കകൾ എപ്രകോരം ധനംെകോണ്ടുവന്ന്, അവെന നിറയ്ക്കു�മോ, അപ്രകോരം.

അവർ-നിറയ്ക്കുെപ്പടുന്നവരും, രക്ഷിയ്ക്കുെപ്പടുന്നവരും. മോെല�ന്ന്യ–ഉപദ്രവം പററോെത.

തഴയ്ക്കും–അഭിവൃദ്ധിെപ്പടും.

3. ദുർഗ്ഗനഗരം–ദുഷ്പ്രോപമോയ (യജമോനെന്റ ശത്രുക്കളുെട) നഗരം. എതിരോളെര–

യജമോനെന്റശത്രുക്കെള. ദുരിതങ്ങെളയുംതട്ടിനീക്കും–യജമോനെന്റപോപങ്ങെളഅക-

റ്റുകയും െചയ്യും.

4. വരും വഴി–നിങ്ങൾഞങ്ങളുെടഅധ്വര(യോഗ)ത്തിെലയ്ക്കു വരുന്ന മോർഗ്ഗം. ആദി�തയർ

=�ദവന്മോർ.

5. �നരുവഴി�യ്ക്ക െകോണ്ടു�പോം മഖം–നിങ്ങൾയഥോവിധി നടത്തിയ്ക്കുന്നഞങ്ങളുെടയോഗം.

6. അമ്മർത്ത്യൻ–നിങ്ങളോൽ അനുഗ്രഹിയ്ക്കുെപ്പട്ട മനുഷ്യൻ. �ദ്രോഹ�മല്ക്കോെത–ആരോലും

ഉപദ്രവിയ്ക്കുെപ്പടോെത. ത�ന്നോടു �നരോം=സ്വതുല്യമോയ.
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7. സഖോക്ക�ള–�സ്നഹിതന്മോരോയ ഋത്വിക്കുക�ള, മിത്രോദികളുെട രൂപം വർണ്ണിപ്പോനും,

�വണ്ടതിൻവണ്ണം സ്തുതിപ്പോനും നമ്മൾ ശക്തരല്ല.

8. �ദ�വഷി=�ദവകോമൻ, യജമോനൻ. ഇയ്യിവൻ–ഞോൻ. നിങ്ങ�ളോടു (മിത്രവരുണോ-
ര്യമോക്ക�ളോടു) െചോല്ലോ (പറയില്ല); നിങ്ങൾതെന്ന അറിഞ്ഞ്ആവെന ശിക്ഷിയ്ക്കണം.

ഞോൻ നിങ്ങെള ധനങ്ങൾെകോണ്ട് എമ്പോടും പരിചരിയ്ക്കുകമോത്രം െചയ്യോം.

9. ഒരുതരം ചൂതുകളി: രണ്ടു കരുക്കൾക്കുപകരം നോലു കവിടികൾ; അവ ഒരോൾ വീഴ്ത്തുന്ന-

തുവെര മറ്റവൻ, ‘ഞോൻ �തോ�ററയ്ക്കു�മോ’ എന്നു ഭയെപ്പടുമ�ല്ലോ. അത്ര ഭയം �വണം,

ഒരോെള ദുഷിയ്ക്കുന്നതിൽ. അതുെകോണ്ടു പഴി�പ്പോെനയും �ദ്രോഹി�പ്പോെനയും ഞോൻ നി-

ങ്ങ�ളോടു പറയില്ല. ഇതിൽപ്പറഞ്ഞകവിടിച്ചൂതുകളി �കരളത്തിലുമുണ്ടോയിരുന്നു.
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സൂക്തം 42.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; പൂഷോവ്�ദവത.

പൂഷോ�വ, �ദവ,വഴിയിൽനിന്നു െകോണ്ടോക്കുെകങ്ങെള:

തടസ്സം നീക്കി നീ മുന്നിൽ നടക്ക, ജലദോത്മജ! (1)

�ദ്രോഹിപ്പോ�നോ, മുതൽ പിടുങ്ങോ�നോ, ദുർവൃത്തനോെമോരോൾ

ഞങ്ങൾക്കുവഴി കോണിയ്ക്കില,ക�റ്റണമയോെള നീ! (2)

ഏവം തടസ്സമുണ്ടോക്കിക്കക്കും െകൌടില്യമൂർത്തിെയ

മോർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വളെര ദ്ദൂരത്തോ�ക്കണ�മ, ഭവോൻ! (3)

ഏ�തോ രണ്ടുനിലക്കള്ളനമ്മട്ടിടർെപടുത്തുകിൽ,

കോലോൽച്ചവുട്ടിനി�ല്ക്കണ,മവെന്റ കനൽെമയ്യിൽ നീ! (4)

അച്ഛന്മോെരസ്സഹോയിച്ചു�പോന്ന തോവകരക്ഷെയ

യോചിപ്പൂഞങ്ങൾപൂഷോ�വ,ജ്ഞോനിൻ, �വരിഘ്ന, നീള�വ! (5)

ഇനി,സ്സമഗ്രെസൌഭോഗ്യ, സ്വർണ്ണോയുധസമൃദ്ധ, നീ

ധനങ്ങൾ തരിെകങ്ങൾക്കു, ദോനം �നർക്കോചരിയ്ക്കുവോൻ! (6)

പൂഷോ�വ, നീെയതിർ�പ്പോെരയകലത്തോക്കി, ഞങ്ങെള

നടത്തുകുത്തമവഴിയ്ക്കി;–തിൽക്കരുതൽ �വണ�മ! (7)

പുഷോ�വ, നല്ല പുല്ലു�ള്ളടെത്ത�യ്ക്ക െകോണ്ടു�പോക നീ:

വഴി�യ്ക്കശോയ്ക പുതുചൂടി;–തിൽക്കരുതൽ �വണ�മ! (8)

കൂട്ടുകോ,ളോക, പൂഷോ�വ, നല്ക, മൂർച്ചവരുത്തുക;

നിറയ്ക്കുെകങ്ങെട വയറി;–തിൽക്കരുതൽ �വണ�മ! (9)

നിന്ദിയ്ക്കുകില്ല പൂഷോെവ,സ്സൂെക്തൌഘത്തോൽസ്തുതിച്ചിടും;

അദ്ദർശനീയ�നോെടങ്ങളർത്ഥിച്ചീടും, ധനങ്ങെള! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. െകോണ്ടോക്കുക–അഭീഷ്ടസ്ഥോനം പ്രോപിപ്പിയ്ക്കുകു; അതിന്നു ഭവോൻ മുമ്പിൽ നടന്നോലും.

ജലദോത്മജ=�മഘത്തിെന്റ മക�ന.

2. വഴി കോണിയ്ക്കിൽ–‘ഇതി�ല �പോകോ’െമന്നു നിർ�ദ്ദശിച്ചോൽ. അയോെള (ആ വഞ്ചക-

െന) അക�ററണം (വഴിയിൽനിന്ന്ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കണം).

4. ഏ�തോ രണ്ടുനിലക്കള്ളൻ–പ്രത്യക്ഷമോയും പ�രോക്ഷമോയും �മോഷണം നടത്തുന്ന

ആരോനും. കനൽെമയ്യിൽ–തീക്കനൽ�പോെല അന്യെര െപോള്ളിയ്ക്കുന്ന �ദഹത്തിൽ,

ഉപദ്രവകരമോയ ശരീരത്തിൽ.

5. അച്ഛന്മോെര–ഞങ്ങളുെട പൂർവന്മോെര.
6. അങ്ങുധനം തന്നോൽ, ഞങ്ങൾ ദോനം വഴി�പോെലഅനുഷ്ഠിയ്ക്കും.

7. ഇതിൽക്കരുതൽ �വണ�മ–ഇതിൽഅങ്ങയ്ക്കുകരുതൽ (ശ്രദ്ധ,ആ�ലോചന) ഉണ്ടോക-
ണം.
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8. നല്ല പുല്ല്–നല്ല ഓഷധികൾ: ഞങ്ങൾക്കു വഴിയിൽ പുതുചൂട് (മുമ്പനുഭവിച്ചിട്ടില്പോത്ത

�ക്ലശെമോന്നും) ഉണ്ടോകരുത്.

9. കൂട്ടുക–കൂടുതൽ (മറ്റഭീഷ്ടുങ്ങളും) തരിക. ആളോക–ഞങ്ങെള അനുഗ്രഹിപ്പോൻ ശക്ത-

നോവുക. നല്ല–ഞങ്ങൾക്കു നല്ലെതോെക്ക തരിക. മൂർച്ചവരുത്തുക–ഞങ്ങെള ഉശിരു-

പിടിപ്പിയ്ക്കുക. നിറയ്ക്കുെകങ്ങെട വയർ–ധോരോളം ആഹോരം ഞങ്ങൾക്കുതരിക.

10. എങ്ങൾ പൂഷോവിെന നിന്ദിയ്ക്കില്ല; �ന�രമറിച്ചു, സ്തുതിയ്ക്കും. അദ്ദർശനീയ�നോ-

ട്–ദർശനീയ(സുന്ദര)നോയഅ�ദ്ദഹ�ത്തോട്.



[മ. 1: അ. 8: സൂ. 43] ഒന്നോം അഷ്ടകം 99

സൂക്തം 43.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; (ഒടുവിെല�ത്തത്അനുഷ്ടപ്പ്). രുദ്രനും മിത്രോവരുണ-

ന്മോരും �സോമനും �ദവതകൾ.

രുദ്രൻ, പ്രജ്ഞോനി, കോമങ്ങൾ െപ�യ്വോൻ, പോരം വളർന്നവൻ;

എന്നോഹൃദിസ്ഥെനപ്പറ്റിെച്ചോല്ലും, നോം സുഖദസ്തവം? (1)

ഈനമ്മളുെട �ഗോക്കൾക്കും പശുക്കൾക്കും ജനത്തിനും

കുഞ്ഞിനും രുദ്രിയം കിട്ടുമോറോക്കീടെട്ട �മദിനി! (2)

രുദ്രനും, മിത്രവരുണന്മോരു,മമ്മട്ടു തുഷ്ടരോയ്

വി�ശ്വ�ദവകളും കല്പി�ച്ചോർക്കുമോറോക നമ്മെള! (3)

ഗോഥോപോലൻ �മധപോലൻ രുദൻസലില�ഭഷജൻ;

അവിടു�ത്തോടു യോചിയ്ക്ക, നമ്മളശ്ശംയുവിൻ സുഖം! (4)

സൂര്യെന�പ്പോെല �തജസ്വി, െപോന്നു�പോെല വിളങ്ങു�വോൻ,

ശരണപ്രദന�ദ്ദഹം, �ദവന്മോരിൽ മികച്ചവൻ! (5)

അവൻ നമ്മുെട �മഷിയ്ക്കും �മഷത്തിന്നും ഹയത്തിനും

നോരീനരർക്കും �ഗോവിന്നും നല്കുന്നൂ, സുഗമം സുഖം! (6)

�സോമ, നീെയോരു നൂറോൾക്കു മതിയോം മുതെലങ്ങളിൽ

നി�ക്ഷപിയ്ക്കുക, ധോരോളം ബലവത്തോകുമന്നവും! (7)

�സോമ�ദ്വഷികൾ പീഡിപ്പിയ്ക്കോെയ്കങ്ങെള, രിപുക്കളും;

ഞങ്ങൾക്കന്നം തരോൻ ചന്ദ്ര, കനിഞ്ഞരുളുെകങ്ങു�മ! (8)

അമർത്ത്യൻ, സൽപദം പുക്കതലവൻ നീ സ്വ�ലോകെര

യജ്ഞസ്ഥരോക്കണം �സോമ; �സോമ, കോണ്ക,വർ ഭൂഷ �ത! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
1. ആ ഹൃദിസ്ഥെനപ്പററി–നമ്മുെട ഹൃദയത്തിലിരിയ്ക്കുന്ന രുദ്രെനപ്പററി സുഖപ്രദമോയ

�സ്തോത്രം നോം എന്നു െചോല്ലം?

2. പശുക്കൾ–മഹിഷോശ്വോദികൾ. കുഞ്ഞിനും–സന്തതിയ്ക്കും. രുദ്രിയം–രുദ്ര�൯റതോയ മരു-

ന്ന്.

3. ഓർക്കുമോറോക–അനൻഗ്രോഹ്യെരന്നു ഗണിയ്ക്കെട്ട.

4. ഗോഥ=സ്തുതി. �മധം=യോഗം. സലില�ഭഷജൻ=സലിലം (ജലം) ആകുന്ന മരു�ന്നോ-

ടുകൂടിയവൻ. രുദ്രനോമോഭിമന്ത്രിതമോയ ജലം �രോഗശോന്തി വരുത്തുമ�ത്ര. ശംയു–

ബൃഹസ്പതി.

5. െപോന്നു�പോെല–എല്ലോവർക്കുംസ്വർണ്ണം�പോെലപ്രിയെപ്പട്ട്. ശരണപ്രദൻ–മനുഷ്യർക്കു
പോർപ്പിടം നല്കുന്നവൻ. അ�ദ്ദഹം–രുദ്രൻ.

6. അവൻ–രുദ്രൻ. �മഷി=െപണ്ണോട്. �മഷം=ആണോട്. ഇെതോെക്കജോ�ത്യകവചനമോ-

കുന്നു.

7. �സോമൻ–ചന്ദ്രൻ. നി�ക്ഷപിയ്ക്കുക–എെന്നയ്ക്കുമോയി തരിക.



100 ഋ�ഗ്വദം [അ. 1: അ. 3]

8. �സോമ�ദ്വഷികൾ=�സോമനീരിെന (യോഗെത്ത) �ദ്വഷിയ്ക്കുന്നവർ.

9. അമർത്ത്യൻ=മരണരഹിതൻ. സൽപദം=ഉത്തമസ്ഥോനം. സ്വ�ലോകെര=സ്വന്തം

പ്രജകെള. യജ്ഞസ്ഥരോക്കണം–യോഗശോലയിൽ നിർത്തണം. അവർ (പ്രജകൾ)

�ത (അങ്ങയ്ക്കു) ഭൂഷ (ഒരലങ്കോരം) ആെണന്നുകോണ്ക (അറിഞ്ഞോലും).



ഋ�ഗ്വദം: ഒന്നോംഅഷ്ടകം
മൂന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 9
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സൂക്തം 44.

കണ്വപുത്രൻപ്രസ്കണ്വൻ ഋഷി; ബൃഹതി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (�കക)

ജോത�വദ�സ്സ, പുലർ�വളതന്നടുക്കൽനി–

ന്നോ,തുംഗനി�കത�നോ�പതമോം നോനോധനം

�ഹോതോവി�നകോൻ െകോണ്ടുവരികിന്നമർത്ത്യ, നീ

പ്രോതരുത്ഥിതരോയ �ദവന്മോെരയുമ�ഗ്ന! (1)

അ�ഗ്ന, നീ നി�ഷവിതൻ, ഹവ്യവോഹനൻ, ദൂത,-

നധ്വരങ്ങൾതൻ തൃ�ത്തരി;–ങ്ങെനയുള്ള ഭവോൻ

അശ്വികെളോടുമുഷ�സ്സോടുമന്വിതനോയി-

ട്ടച്ഛവീര്യമോമന്നം തന്നരുൾെകങ്ങൾ�ക്കറ്റം! (2)

ദൂതനും, വളെര�പ്പർക്കരിമെപ്പട്ടു�ള്ളോനും,

ഖ്യോത�തജസ്സും, ധൂമധ്വജനും, ഗൃഹദനും,

പ്രത്യുഷസ്സിങ്കൽ യജി�പ്പോരുെട യോഗങ്ങളിൽ

വർത്തിയ്ക്കുന്നവനുമോമഗ്നിെയ വരിയ്ക്ക നോം! (3)

ഉത്തമൻ, യുവതമന,തിഥി, �ഹോമോധോരം,

ദത്തഹവ്യരിൽ പ്രീതൻ, ജോത�വദസ്സോമഗ്നി;

അത്തിരുവടിെയഞോനോസ്ഥയോസ്തുതിയ്ക്കു�ന്നൻ:

പ്രത്യുഷസ്സിങ്കൽ�ദ്ദവന്മോരിെലത്തുക�ദ്ദഹം! (4)

�മധോർഹ, മൃതിഹീന, ഹവ്യവോഹോ�ഗ്ന, വിശ്വ-

ത്രോതോ�വ, സുയജ്വോവോമങ്ങെയസ്തുതിപ്പൻഞോൻ! (5)

മോദകജ്വോലൻ, �സ്തോതോവിന്നോയി പ്രശംസ്യൻ നീ

സോധുവോഹുതി �കെക്കോണ്ടറിക സുയുവോ�വ;

പ്രസ്കണ്വന്നുയിർെക്കോൾവോനോ,യുസ്സു വർദ്ധിപ്പിച്ചു,

സൽക്കരിയ്ക്കയുംെചയ്ക ദിവ്യരോം ജനങ്ങെള! (6)

ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നുണ്ട�ല്ലോ പ്രജകളോൽ,

വിശ്വ�വദസ്സോം �ഹോതോവോയ നീ പുരുഹൂത;

അബ്ഭവോന�ഗ്ന വരുത്തീടണമിവിടത്തിൽ,

ക്ഷിപ്രമുന്നതജ്ഞോനന്മോരോയ �ദവന്മോെര: (7)

സവിതോവു,ഷസ്സ,ഗ്നി,യശ്വികൾ, ഭഗൻ, രോെവ-

ന്നിവെര വരുത്തുക, പുലർ�വളകൾ�തോറും;

�സോമനീർ പിഴിഞ്ഞുെവച്ചുജ്ജ്വപലിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ടു,

�ഹ മഹോയജ്ഞ. ഹവിർവോഹന, നിെന്നക്കണ്വർ. (8)

ദൂതനോണ�ല്ലോ, പ്രജോവർഗ്ഗത്തിൽ മഖങ്ങൾക്കു

നോഥനോയരുളുന്ന നിന്തിരുവടിയ�ഗ്ന;

എത്തിയ്ക്കുകിഹ �സോമപോനത്തിന്നു,ഷസ്സിങ്കൽ

നിദ്ര വിട്ട,രുണെനദ്ദർശിച്ച �ദവന്മോെര! (9)

വിശ്വദർശനീയനോമങ്ങ�ഗ്ന, വിഭോവ�സോ,
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വിജ്വലിച്ചരുളുന്നൂ മുൻപുലരികൾ �നോക്കി;

ഗ്രോമെത്തെയല്ലോം രക്ഷിയ്ക്കുന്നു നിന്തിരുവടി,-

യീ മനുഷ്യർക്കുഹിതൻ, യജ്ഞത്തിൽപ്പു�രോഹിതൻ. (10)

ക്രതുസോധകൻ, മോററോർക്കോയുസ്സു കുറയ്ക്കു�വോ,–

നൃതുക്കൾ�തോറും �ഹോമകോരി, നീയ�ഗ്ന, �ദവ;

പ്രതിഷ്ഠിഷ്ക്ക�ട്ട മനു�പോെലങ്ങള,മർത്ത്യനും

പ്രകൃഷ്ടവിജ്ഞോനനും ദൂതനുമോകും നിെന്ന! (11)

മിത്രപൂജകൻ പു�രോഹിതനോമവിടുന്നു

മധ്യവർത്തിയോയ്�ദ്ദവദൂത്യെത്ത വഹിയ്ക്കു�മ്പോൾ

പരിഭ്രോജിയ്ക്കുന്നൂനിൻജ്വോലകള�ഗ്ന, പോര-

മിരമ്പും സമുദ്രത്തിൻ തിരമോലകൾ�പോ�ല. (12)

െചവിയു�ള്ളോനോമ�ഗ്ന, �കൾെക്ക,ഴുന്നള്ളും�നര–

ത്തിവിടു�ത്തോെടോന്നിയ്ക്കും വഹ്നി�ദവ�രോെടോപ്പം

അധ്വരത്തിന്നോയ്വന്നു ദർഭയിലിരിയ്ക്ക�ട്ട,

മിത്രന,ര്യമോവ,ഹർമ്മുഖഗോമികൾ മററും! (13)

ഇ�സ്തോത്രം െചവിെക്കോള്ളക,ഗ്നിയോം നോവു�ള്ളോരും

സത്യവർദ്ധകരുമോം സദ്ദോനർ മരുത്തുക്കൾ;

�സോമനീർ നുകര�ട്ട വരുണൻ ധൃതകർമ്മ–

�സ്തോമനോ,യുഷ�സ്സോടുമശ്വികെളോടുെമോപ്പം! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
1. ജോത�വദസ്സ്=ജനിച്ചവെയ (ജഗത്തിെനെയല്ലോം) അറിയുന്നവൻ; അഗ്നിപര്യോയങ്ങ-

ളിെലോന്ന്. പുലർ�വള=ഉഷസ്സ്. ആതുംഗനി�കത�നോ�പതം=ഉയർന്ന (മികച്ച)

പോർപ്പിട�ത്തോടുകൂടിയത്. �ഹോതോവ്–യജമോനൻ. പ്രോതരുത്ഥിതർ=പ്രഭോതത്തിൽ

ഉണർെന്നണീറ്റവർ. �ദവന്മോെരയും െകോണ്ടുവരിക.

2. നി�ഷവിതൻ–�ലോകരോൽ �സവിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. ദൂതൻ–�ദവകളുെട ദൂതൻ. അധ്വര-

ങ്ങൾതൻതൃ�ത്തർ–യോഗഹവിസ്സിെന വഹിച്ചുെകോണ്ടു�പോയി �ദവകൾക്കു െകോടുക്കു-

ന്ന പള്ളി�ത്തർ. അച്ഛവീര്യം=നിർമ്മലമോയ വീര്യ�ത്തോടുകൂടിയത്.

3. ഖ്യോത�തജസ്സ്=പ്രസിദ്ധമോയ �തജ�സ്സോടുകൂടിയവൻ. ധൂമധ്വജൻ=പുകയോകുന്ന

െകോടിമര�ത്തോടുകൂടിയവൻ. ഗൃഹദൻ=പോർപ്പിടം െകോടുക്കുന്നവൻ. വരിയ്ക്ക–

രക്ഷിതോവോയി വരിയ്ക്കുക; രക്ഷി�യ്ക്കണ�മ എന്നുപ്രോർത്ഥിയ്ക്കുക.

4. യുവതമൻ=ഏററവും യുവോവ്. �ഹോമോധോരം=�ഹോമത്തിെന്റസ്ഥോനം. ദത്തഹവ്യർ

=ഹവിസ്സു െകോടുത്തവർ, യജമോനർ. അ�ദ്ദഹംപ്രത്യുഷസ്സിങ്കൽ (പ്രഭോതത്തിൽ) �ദവ-

ന്മോരിെലത്തുക; �ദവന്മോരുെടഅടുക്കൽ െചന്ന്, അവെര ഇവിെട െകോണ്ടുവരുമോറോക-

െട്ട.

5. �മധോർഹ=യജനീയ. മൃതിഹീന=മരണരഹിത. ഹവ്യവോഹ=ഹവിസ്സിെന വഹിയ്ക്കു-
ന്നവ�ന. വിശ്വത്രോതോ�വ=സർവജഗദ്രക്ഷക. സുയജ്വോവ്=നല്ല യജ്വോവ്.
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6. മോദകജ്വോലൻ=മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന ജ്വോലക�ളോടുകൂടിയവൻ. �സ്തോതോവിന്നോയി–

യജമോനന്നു�വണ്ടി. പ്രശംസ്യൻ=സ്തുത്യൻ. സോധു=വഴി�പോെല. അറിക–ഞങ്ങളുെട

അഭിലോഷം ഗ്രഹിയ്ക്കുക. ദിവ്യരോം ജനങ്ങെള–�ദവകളുെടആളുകെള.

7. വിശ്വ�വദസ്സ്=സർവജ്ഞൻ. പുരുഹൂത–വളെര�പ്പരോൽ വിളിയ്ക്കുെപ്പട്ടവ�ന.

8. മഹോയജ്ഞ=മഹത്തോയ യജ്ഞ�ത്തോടുകൂടിയവ�ന. ആഹവനീയോഗ്നി�യോടു പറയു-

ന്നതോണിത്.

9. നോഥൻ=രക്ഷിതോവ്. അരുണൻ=സൂര്യൻ.
10. വിശ്വദർശനീയൻ=എല്ലോവർക്കും കോണോവുന്നവൻ. മുൻപുലരികൾ �നോക്കി–

കഴിഞ്ഞു�പോയ പ്രഭോതങ്ങളിെലന്ന�പോെല. ഈ മനുഷ്യർ=ഋത്വിക്കുകളും യജമോ-

നനും. പു�രോഹിതൻ–�വദിയുെട കിഴക്കുവശത്തുസ്ഥോപിതൻ.

11. ക്രതുസോധകൻ=യജ്ഞനിഷ്പോദകൻ. �ഹോമകോരി=�ഹോമം െചയ്യുന്നവൻ. മനു�പോെല–

മനു പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കോറുള്ളതു�പോെല.

12. മിത്രപൂജകൻ=�സ്നഹിതന്മോെരസൽക്കരിയ്ക്കുന്നവൻ. മധ്യവർത്തിയോയ്=യജനമധ്യത്തിൽ

സ്ഥിതിെചയ്ത്. �ദവദൂത്യെത്ത വഹിയ്ക്കു�മ്പോൾ–ഹവിസ്സു �ദവന്മോർക്കു െകോടുക്കോൻ

ഏറ്റുവോങ്ങു�മ്പോൾ. പരിഭ്രോജിയ്ക്കുന്നൂ–മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു.

13. �കൾ–ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇവിടു�ത്തോെടോന്നിയ്ക്കും–ആഹവനീയോഗ്നിയോയ അങ്ങ-

യുെടകൂെട�പ്പോരുന്ന. വഹ്നി�ദവർ–മറ്റഗ്നികൾ. അഹർമ്മുഖഗോമികൾ=പ്രഭോതത്തിൽ

(യോഗസ്ഥലെത്തയ്ക്കു) ഗമിയ്ക്കുന്നവർ.

14. സദ്ദോനർ=നല്ല ദോന�ത്തോടുകൂടിയവർ; ഫലം വഴി�പോെല നല്കന്നവർ. ധൃതകർമ്മ-

�സ്തോമനോയ്=കർമ്മസമൂഹെത്ത�കെക്കോണ്ട്.
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സൂക്തം 45.

പ്രസ്കണ്വൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, അങ്ങ്ഇവിെട വസു–രുദ്രോ–ദിത്യ�രയും, �ശോഭന യജ്ഞരോയി െവ-

ള്ളം െപോഴിയ്ക്കുന്ന മററുള്ളവെരയും യജിയ്ക്കക! (1)
അ�ഗ്ന, �രോഹിദശ്വ, �സ്തോത്രംെകോണ്ടു വശീകരിയ്ക്കുെപ്പ�ടണ്ടുന്നവ�ന, �ഹോ-

തോവിന്നുഫലം നല്കുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നു �ദവന്മോെര ഇവിെട െകോണ്ടുവന്നോലും! (2)
കർമ്മങ്ങ�ളറിയ ജോത�വദ�സ്സ, പ്രിയ�മധെന്റയും, അത്രിയുെടയും, വിരൂപ-

െന്റയും, അംഗിരസ്സിെന്റയുെമന്ന�പോെല പ്രസ്കണ്വെന്റ വിളി �കട്ടരുളുക! (3)
െപ്രൌഡകർമ്മോക്കളോയ യജ്ഞപ്രിയർഅധ്വരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ �തജ�സ്സോ�ട

വിളങ്ങുന്നഅഗ്നിെയയോണ�ല്ലോ, രക്ഷയ്ക്കു വിളിയ്ക്കുക. (4)
െനയ്യു �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നവ�ന,ഫലദോതോ�വ,ഈ�സ്തോത്രങ്ങളുംവഴി�പോെല

�കൾക്കുക: ഇവെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, കണ്വപുത്രന്മോർ രക്ഷോർത്ഥംഅങ്ങെയ വിളിയ്ക്കു-

ന്നത്. (5)
ധോരോളം വിവിധോന്നങ്ങളുള്ളവ�ന, ബഹുജനപ്രിയ, അ�ഗ്ന, മനുഷ്യവർഗ്ഗം,

ഹവിസ്സു വഹിപ്പോൻ, ജ്വോലത്തലമുടിയുള്ള നിന്തിരുവടിെയ വിളിച്ചു�പോരുന്നു. (6)
അ�ഗ്ന, ഋതുക്കളിൽ യജിയ്ക്കുന്ന �ഹോതോവും, െചവിയുള്ളവനും, യശ�സ്സറിയ-

വനും, ധോരോളം ധനം നല്കുന്നവനുമോയ നിന്തിരുവടിെയയ�ത്ര, �മധോവികൾ യോഗ-

ങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു�പോന്നത്. (7)
അ�ഗ്ന, �മധോവികൾ �സോമം പിഴിഞ്ഞു, ദോതോവോയ മനുഷ്യെന്റ ഹവിെസ്സടു-

ത്തു, �തജ�സ്സറിയ നിന്തിരുവടിെയഅന്നത്തിന്നോയി വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു. (8)
കടഞ്ഞുണ്ടോക്കെപ്പട്ടവ�ന, ഫലദോതോ�വ, പോർപ്പിടം നൽകുന്നവ�ന, പുലർ-

കോലത്തു പുറെപ്പടുന്നവെരയും മറ്റു �ദവകെളയും ഭവോൻ �സോമപോനത്തിന്നോയി

ഇന്നിവിെട യോഗത്തിൽ വരുത്തക! (9)
അ�ഗ്ന, അഭിമുഖരോയ �ദവകെളയും മറ്റും ഒപ്പം വിളിച്ചു പൂജിയ്ക്കുക: സുഫലപ്ര-

ദോതോക്ക�ള, ഇതോ ഇന്നെല പിഴിഞ്ഞുെവച്ച �സോമം; അതു നുകരുവിൻ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.
1. യജിയ്ക്കുക–പൂജിച്ചോലും.
2. �രോഹിദശ്വ=�രോഹിത്ത്എന്ന കുതിരയുള്ളവ�ന.

3. പ്രിയ�മധോദികൾ നോൽവരും ഋഷിമോർതെന്ന.
6. ജ്വോലത്തലമുടി=ജ്വോലകളോകുന്ന �കശം.

8. അന്നത്തിന്നോയി–ഹവിസ്സുസ്വീകരിപ്പോൻ.

10. സുഫലപ്രദോതോക്ക�ള–നന്നോയി ഫലം നല്കുന്ന �ദവന്മോ�ര. ഇന്നെല പിഴിഞ്ഞുെവച്ച

�സോമത്തിന്നു തി�രോഅഹ്ന്യം എന്ന�ത്ര �പർ.
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സൂക്തം 46.

പ്രസ്കണ്വൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

മുൻവരോ�ത്തോമനയുഷസ്സോകോശത്തിങ്കൽനിന്നിതോ,

ഇരുൾ �പോക്കുന്നു; വോഴ്ത്തോം ഞോൻ ദസ്ര�ര, നിങ്ങെളത്തു�ലോം. (1)

സമുദ്രത്തിൻ തനൂജന്മോർ, മനസ്സോൽദ്ധനവർഷികൾ,

കർമ്മത്തോൽപ്പോർപ്പിടം നല്കു�ന്നോര�ല്ലോ, ദസ്ര�ദവകൾ! (2)

വർണ്ണിയ്ക്കെപ്പട്ട വിണ്ണിങ്കൽ, നിങ്ങൾ �കറിയ �തരിെന

തുരംഗങ്ങൾ വലിയ്ക്കു�മ്പോൾസ്തുതിയ്ക്കും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള. (3)

�നതോക്ക�ള, �ദവകെള, െവള്ളം വറ്റിയ്ക്കുമീശ്വരൻ

പൂരിപ്പിയ്ക്കുന്നുഹവ്യത്തോൽ,ക്കർമ്മദ്രഷ്ടോവു, പൂരകൻ. (4)

ദസ്ര�ര, നിങ്ങൾതൻബുദ്ധി�യ്ക്കെതോെന്നോരുണർ�വകു�മോ,

കുടിപ്പി,നക്കടും�സോമം ഭവോന്മോർ, നുതിതൽപരർ! (5)

�തജസ്സുെകോണ്ടശ്വിക�ള, തിമിരം നീക്കി, ഞങ്ങെള

തൃപ്തരോക്കുന്നതോമന്നം നിങ്ങെളങ്ങൾക്കുനല്കുവിൻ! (6)

ഈഞങ്ങൾതൻ നുതികെളക്കടപ്പോെനോരു �തോണിയിൽ

വെന്നത്തുകി,ങ്ങശ്വിക�ള; പൂട്ടുവിൻ നിങ്ങൾ �തരിെന: (7)

കടൽക്കടവിലുണ്ട�ല്ലോ വഞ്ചി,യോകോശവിസ്തൃതം;

തൃ�ത്തരുമുണ്ടു; നിങ്ങൾക്കിെങ്ങോരുങ്ങി�പ്പോയി �സോമനീർ! (8)

�ചോദിപ്പിൻ കോണ്വ�ര:–‘സൂര്യരശ്മിയും തുെവളിച്ചവും

�മഘസ്ഥോനത്തിതോ! നിങ്ങൾ നില്ക്കോ�നോർക്കുവെതങ്ങുവോൻ?’ (9)

എത്തീ, കതിെരോ,ളിെക്കോൾവോൻ; െപോന്നു�പോലോയ്, ദിവോകരൻ;

കറുത്തു�പോയി തോെനന്നു കഥിച്ചോനഗ്നി, നോക്കിനോൽ! (10)

മോർഗ്ഗം സുഗമമോയ്ത്തീർന്നൂ, സൂര്യന്നല്ലു കടക്കുവോൻ;

വി�ശഷോൽക്കോണുമോറോയീ, വോനിൽനിെന്നോഴുകും കതിർ! (11)

രക്ഷണോർത്ഥെമോരുക്കുന്നു�ണ്ടോ,�രോന്നുമതിഭംഗിയിൽ,

മ�ത്തകും �സോമനീർ �മോന്തുമശ്വികൾക്കോയ്സ്ത�വോന്മുഖൻ. (12)

മനുവിൽ�പ്പോലർച്ചകങ്കൽ �മവും നിങ്ങൾസുഖപ്രദർ

�സോമപോനത്തിനും �സ്തോത്രത്തിന്നുമോയ്വന്നു�ചരുവിൻ! (13)

നീെളച്ചുറ്റും ഭവോന്മോർതൻ പി�മ്പ വരികുഷെസ്സോളി:

ഹവ്യമിച്ഛിയ്ക്കു�വോര�ല്ലോ, നിങ്ങളല്ലുകളിൽസ്വയം. (14)

�സോമമശ്വിക�ള, നിങ്ങളിരു�പരും കുടിയ്ക്കുവിൻ;

നല്കയും െചയ്വിെനങ്ങൾക്കു, നല്ല രക്ഷകളോൽസ്സുഖം! (15)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
1. മുൻവരോത്ത–അർദ്ധരോത്രിയിലും മറ്റും ആവിർഭവിയ്ക്കോത്ത, ഇ�പ്പോൾ മോത്രം വന്ന.

ഓമന=പ്രിയെപ്പട്ട. ദസ്രർ=അശ്വികൾ.

2. സമുദ്രത്തിൻതനൂജന്മോർ–സൂര്യചോന്ദ്രന്മോെരന്ന�പോെല,അശ്വികളും, തദ്രൂപരോകയോൽ

സമുദ്രജോതരോെണന്നുചിലർഅഭിപ്രോയെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

4. െവള്ളം വറ്റിയ്ക്കുമീശ്വരൻ (െവള്ളെത്തആവിയോക്കുന്ന രക്ഷിതോവ്, സൂര്യൻ) ഹവ്യത്തോ-

ൽ (ഞങ്ങളർപ്പിച്ച ഹവിസ്സുെകോണ്ടു) �ദവകെള പൂരിപ്പിയ്ക്കുന്നു (തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു). സൂ-

�ര്യോദയസമയത്തോണ�ല്ലോ, �ഹോമം; അതുെകോണ്ട�ത്ര, സൂര്യന്നു �ദവപൂരകത്വം. നി-

ങ്ങളിരുവരും സൂ�ര്യോദയസമയത്തുവന്നു�ചരണെമന്നു വ്യംഗ്യം.

5. കടും�സോമം–മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോമനീർ. നുതിതൽപരർ=സ്തുതിപ്രിയർ; ഞങ്ങളു-

െട സ്തുതിയോൽ പ്രസോദിച്ചു, �സോമനീർ കുടിയ്ക്കുവിൻ.

6. �തജസ്സ്–രസവീര്യോദി�ജ്യോതിസ്സ്. തിമിരം–ദോരിദ്ര്യമോകുന്ന (ഇരുട്ട് ).

7. നുതികെളക്കടപ്പോൻ–സ്തുതികൾ മുഴുവൻ �കൾപ്പോൻ. ഒരു �തോണിയിൽ സമുദ്രത്തി-

ൽനിന്നു വരുവിൻ. (സമുദ്രമ�ത്ര, അശ്വികളുെട പോർപ്പിടം). ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിപ്പോൻ

�തർ പൂട്ടുവിൻ.

8. നിങ്ങൾക്ക്ഇവിെടവെന്നത്തോൻഒരു�ക്ലശവുമില്ല. ആകോശവിസ്തൃതം=ആകോശം�പോെല

വിശോലം; വഞ്ചിയുെട വി�ശഷണം. ഒരുങ്ങി�പ്പോയി–വരോൻ�വകരുത്.

9. �ചോദിപ്പിൻ–അശ്വിക�ളോടു �ചോദിയ്ക്കുവിൻ. �മഘസ്ഥോനം–അന്തരിക്ഷം. �നരം പുലർ-

ന്നു; നിങ്ങൾ എവിെട നില്ക്കോൻ വിചോരിയ്ക്കുന്നു? ഇവിെട പ്രത്യക്ഷരോകുക എന്നു തോ-

ൽപര്യം.

10. കതിർ=സൂര്യരശ്മി. ഒളിെക്കോൾവോൻ–പ്രഭോത�ശോഭെയ �നടോൻ. കറുത്തു�പോയി–

സൂര്യരശ്മി വന്നോൽ, അഗ്നി നിഷ്പ്രഭനോകുമ�ല്ലോ. നോക്കിനോൽ–ജ്വോലെകോണ്ട്.

11. അല്ലുകടക്കുവോൻ–രോത്രിയുെട അപ്പുറത്ത്ഉദയോദ്രിയിൽ െചല്ലോൻ.

12. രക്ഷണോർത്ഥം–അശ്വികൾ ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ�വണ്ടി. സ്ത�വോന്മുഖൻ–�സ്തോതോവ്,

യജമോനൻ.

13. അർച്ചകങ്കൽ–പരിചരിയ്ക്കുന്നവെന്റ, യജമോനെന്റ അടുക്കൽ. �സ്തോത്രത്തിന്നുമോ-

യ്–�സ്തോത്രം �കട്ടു പ്രസോദിപ്പോനുമോയ്.

14. ചുറ്റും=സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന. നിങ്ങളുെട പിന്നോെലയോവണം, ഉഷ�ശ്ശോഭയുെട വരവ്; മുമ്പിൽ,
നിങ്ങളുെട ആഗമനത്തിെന്റ �ശോഭ; പിമ്പിൽ, ഉഷസ്സിെന്റ �ശോഭ. നിങ്ങൾ പുലർച്ചയ്ക്കു-

മുമ്പു വരണം. എന്തുെകോെണ്ടന്ന്ഉത്തരോർദ്ധത്തിൽ പറയുന്നു.

മൂന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 47.

പ്രസ്കണ്വൻ ഋഷി; ബൃഹതി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (അന്നനട)

ഇതോ, നിങ്ങൾക്കതിമധുരമോം �സോമം,

ക്രതുവിെന വളർത്തിടുമശ്വിക�ള;

കുടിപ്പിനി,ന്നെലപ്പിഴിഞ്ഞതോമിതു;

െകോടുക്കുവിൻ, �ഹോതോവിനു രത്നങ്ങളും! (1)

ത്രി�ലോകചോരിയോയ്ത്തളമരം മൂന്നു–

ള്ള ലഘുെപ്പോൻ�തരിൽ വരിക,ശ്വിക�ള;

ഹവിെസ്സോരുക്കുന്നൂക്രതുവിങ്കൽകണ്വർ

ഭവോന്മോർക്കോയ്;–�ക്കൾപ്പിനവരുെട വിളി! (2)

സ്വദിയ്ക്കുവിനതിമധുരമോം �സോമം,

ക്രതുവിെന വളർത്തിടുമശ്വിക�ള;

ധൃതദ്രവിണരോയ്രഥ�മറിയിഹ

പ്രദോതോവിൻ ചോ�ര വരിക ദസ്ര�ര! (3)

മഖെത്ത, മുദ്ദർഭവിരികളിലിരു–

ന്നഖിലജ്ഞർ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കുവിൻ �തനോൽ;

ഭവോന്മോർക്കോയ്�സ്സോമം പിഴിഞ്ഞശ്വിക�ള,

സുവർണ്ണുരോം കണ്വർ വിളിപ്പു നിങ്ങെള! (4)

വരം നല്കി നിങ്ങൾ, ശു�ഭശർ കണ്വെന–

പ്പരിപോലിച്ച�ല്ലോ, കനിഞ്ഞശ്വിക�ള;

അ�തവിധം രക്ഷിയ്ക്കുവിെനങ്ങെളയും;

ക്രതുവർദ്ധന�ര, കുടിയ്ക്കുവിൻ �സോമം! (5)

ര�ഥ െകോണ്ടുവന്നില്ല�യോ ധനവുമോയ്–

സ്സുദോസ്സിനു ദസ്രോശ്വികൾ നിങ്ങളന്നം;

തിരുവിണ്ണിൽനി�ന്നോ സമുദ്രത്തിൽനി�ന്നോ

പുരുകോമ്യം ധനമണപ്പിെനങ്ങളിൽ! (6)

അരികത്തോയ്വരോ,മകലത്തോയ്വരോ,-

മിരിപ്പതു നിങ്ങളയി നോസത്യ�ര;

അവിെടനിന്ന,ർക്കകരങ്ങ�ളോെടോപ്പ–

മരിയ �ത�രറി വരുവിെനങ്ങളിൽ! (7)

ഭവോന്മോെരെക്കോണ്ടുവരെട്ട യജ്ഞത്തിൽ,–

സ്സവന�സവികൾ കുതിരകൾ �ന�ര;

സുദോനനോം ശുഭക്രിയന്നു �ചോറുമോയ്

സ്ഥിതിെചയ്വിൻ, ദർഭകളിൽ �നതോക്ക�ള! (8)

പ്രദോതോവിന്നോയിദ്ധനം െകോണ്ടു�പോരു–

ന്ന�തതി�ലോ നിങ്ങൾസദോ നോസത്യ�ര;

വരുവിനോ,സ്സൂര്യപ്രഭമോയ �തരിൽ,



110 ഋ�ഗ്വദം [അ. 1: അ. 4]

നറും�തനോം �സോമരസം നുകരുവോൻ! (9)

വിഹി�തോക്ഥോർക്കരോയ്ത്തു�ലോം രക്ഷെയ്ക്കങ്ങൾ

വിളിപ്പു നിങ്ങെളദ്ധനോഢ്യോശ്വിക�ള;

സദോ കണ്വരുെട പ്രിയസദസ്സിങ്കൽ

മധുെവത്ര നകർന്നിരിയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. �ഹോതോവ്–യജമോനൻ. രത്നങ്ങൾ–രമ്യധനങ്ങൾ.
2. തളമരം=െകട്ടുകുററി.
3. സ്വദിയ്ക്കുവിൻ=നുകരുവിൻ. ധൃതദ്രവിണരോയ്–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻധനെമടുത്ത്. ഇഹ–

ഇന്ന്. പ്രദോതോവ്–ഹവിസ്സു നല്കുന്നവൻ, യജമോനൻ.

4. അഖിലജ്ഞ(സർവജ്ഞ)രോയ നിങ്ങൾ മുദ്ദർഭവിരികളിൽ (മൂന്നിടത്തോയി വിരിച്ച ദർഭ-

യിൽ) ഇരുന്നു, മഖെത്ത (യോഗെത്ത) �തനോൽ (�തനിെന്നോത്ത �സോമരസംെകോണ്ടു)

നനയ്ക്കുവിൻ. സുവർണ്ണർ=നല്ല നിറം (�ശോഭ) ഉള്ളവർ.

5. ശൂ�ഭശർ–സൽക്കർമ്മപോലകരോയ നിങ്ങൾ.
6. ര�ഥ=�തരിൽ. ധനവുമോയ്=ധന�ത്തോടുകൂടി. സുദോസ്സ്–ഒരു രോജോവ്. സമുദ്രം–

അന്തരിക്ഷെമന്നുസോയണോചോര്യർ. പുരുകോമ്യം=വളെരആളുകളോൽ കോമിയ്ക്കെപ്പ�ട-

ണ്ടത്. എങ്ങളിൽഅണപ്പിൻ–ഞങ്ങൾക്കു െകോണ്ടുവന്നുതരുവിൻ.

7. അരിയ=പ്രിയെപ്പട്ട, �ശോഭനമോയ. അർക്കകരങ്ങ�ളോെടോപ്പം (സൂ�ര്യോദയസമയത്ത്)

എങ്ങളിൽ (ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ) വരുവിൻ.

8. സവന�സവികൾ–പതിവോയി യോഗങ്ങളിൽ െചല്ലുന്നവ. സുദോനനോം ശുഭക്രിയന്നു–

�ചോറുമോയ്–നല്ല ദോന�ത്തോടുകൂടിയ സൽക്കർമ്മിയ്ക്കു, യജമോനന്നു, െകോടുപ്പോൻഅന്ന-

�ത്തോടുകൂടി. സ്ഥിതിെചയ്വിൻ–ഇരിയ്ക്കുവിൻ.

9. പ്രദോതോവിന്നോയി–യജമോനന്നു െകോടുപ്പോൻ. സദോ–പതിവോയി. നറും�തനോം–

മധുമധുരമോയ.

10. വിഹി�തോക്ഥോർക്കരോയ്–ഉക്ഥം, അർക്കം എന്നീ �സ്തോത്രങ്ങൾ െചോല്ലി. ധനോഢ്യോ-
ശ്വികൾ=സമ്പ�ത്തറിയ അശ്വികൾ. സദസ്സ്=യജ്ഞസ്ഥോനം. മധു–�സോമരസം.

അതിൻവണ്ണം, ഇ�പ്പോഴും നുകരുവിൻ.
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സൂക്തം 48.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഉഷസ്സ്�ദവത. (കോകളി)

�ദ്യോവിൻമകളോമുഷ�സ്സ, വിഭോവരി,

�ദവി, നീെയൌദോര്യമോർന്നു ധനെത്തോടും

പീവരോന്നെത്തോടും, സമ്പെത്തോടുംകൂടി–

യോവിഷ്കരിയ്ക്കുെകങ്ങൾക്കുപുലരിെയ! (1)

സ്വെത്തോെക്ക നല്കും ഗവോശ്വോഢ്യമോർ നിങ്ങ–

െളത്ര വെന്നത്തീ, ജനത്തിൻ െപോറുപ്പിനോയ് !

സത്യപ്രിയം െചോല്ലുെകെന്നക്കുറിെച്ച,ങ്ക–

െലത്തിയ്ക്ക, ധന്യർതൻ വിത്തം പുലരി, നീ! (2)

സ്വോഗമനത്തിെലോരുക്കിയ �തർകെള,–

സ്സോഗരത്തിൽദ്ധനകോംക്ഷികൾ�പോല�വ

�നർക്കു നടത്തിച്ചുെകോണ്ടുഷസ്സോം �ദവി

പോർക്കോൻ തുടങ്ങീ; പരത്തീ െവളിച്ചവും. (3)

നിന്നോഗമത്തിലുഷ�സ്സ, പ്രദോനത്തി–

നുന്നുന്നു, വിജ്ഞരോ�മവർതൻ മോനസം;

അന്നരന്മോരുെട �പെരടുത്തുപുക-

ഴ്ത്തുന്നു കണ്വൻ, മഹോ�മധോവിയിെപ്പോ�ഴ! (4)

വൃദ്ധത ജീവികൾ�ക്കകുമുഷസ്സോെക

വൃത്തി �ചർപ്പോെനോ,രു വീട്ടമ്മ�പോല�വ

വന്നു�ചരുന്നു; കോലു�ള്ളോർ നി�കതത്തിൽ–

നിന്നിറങ്ങുന്നു; പറക്കുന്നുപക്ഷികൾ. (5)

കോലുറപ്പിയ്ക്കോത്തു�ഷോ�ദവി നല്ലോെള

�വലയ്ക്കിറക്കുന്നു, യോചകന്മോെരയും;

�ഹ വോജിനീവതി, നിൻപുലർ�വളയിൽ–

�പ്പോവോതടങ്ങിയിരിയ്ക്കോ, പറവകൾ. (6)

സൂരനുദിയ്ക്കുമിടത്തിെനക്കോളതി–

ദൂരത്തുനിെന്നോ,രുനൂറു രഥങ്ങളിൽ

മോനുഷ�ലോകത്തിെല�യ്ക്കഴുനള്ളുന്നു,

�ചണുറ്റ െസൌഭോഗ്യെമോക്കുമുഷസ്സിവൾ! (7)

�ദ്യോവിന്മകളോം സു�നത്രി, പണക്കോരി,

ജീവികെളല്ലോം വണങ്ങുമുഷസ്സിവൾ

തൂെവളിച്ചം പരത്തുന്നു; തുരത്തുന്നു

മോൽ വളർ�പ്പോെരയും വി�ദ്വഷികെളയും! (8)

�ദ്യോവിന്മകളോമുഷ�സ്സ, കുളിർമെയ-

പ്പോവുന്ന കോന്ത്യോ വിളങ്ങുെകമ്പോടു�മ,

കൂരിരുൾ നീക്കി, പ്രതിദിനം ഞങ്ങൾക്കു
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വോരുററ െസൌഭോഗ്യെമത്തിച്ചുെകോണ്ടു നീ! (9)

അല്ലകററുന്നസു�നത്രിയോം നിങ്കലോ–

ണ�ല്ലോ, ജഗത്തിെന്റ �ചഷ്ടയും ജീവനും;

ഇെങ്ങത്തുകോ, നീ വിഭോവരി, വൻ�തരി–

െല;–ങ്ങൾ വിളിപ്പതു �കൾക്കനോനോധ�ന! (10)

�കെക്കോള്ളുമോറോകുഷ�സ്സ, മനുഷ്യരു–

ണ്ടോക്കും വിചിത്രമോമന്നം കനിഞ്ഞുനീ;

നിെന്നസ്തുതിയ്ക്കുന്ന യജഞപ്രവൃത്തരോം

ധന്യെരെക്കോണ്ടോക്കുക,ധ്വരത്തിങ്കൽ നീ! (11)

�വ്യോമത്തിൽനിന്നിങ്ങുഷ�സ്സ, വരുത്തുക,

�സോമപോനത്തിനു വോ�നോെരെയോക്കയും;

എത്തിയ്ക്ക, നീ ബഹു�ഗോവോജികെളയും

സ്തുത്യസുവീര്യമോമന്നവുംഞങ്ങളിൽ! (12)

ആരുെട �തജസ്സു കല്യോണകോരിയോയ്

�വരിവിധ്വംസിയോയ്ക്കോണെപ്പടുന്നി�തോ;

നമ്മൾക്കുനല്കെട്ട വിത്തമുഷസ്സവൾ

ശർമ്മദം, വിശ്വവ�രണ്യം, ശുഭോത്മകം! (13)

അന്നവും രക്ഷയും �തടി, മഹിതയോം

നിെന്നയ�ല്ലോ തു�ലോം വോഴ്ത്തി, പൂർവർഷിമോർ;

െകോണ്ടോടുകമ്മട്ടുഷ�സ്സ, െതളിെഞ്ഞോളി–

െക്കോണ്ടു, സമ്പെത്തടുെത്ത,ങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രവും! (14)

തൂെവളിച്ചത്തോലു�ഷോ�ദവി, സോമ്പ്രതം

�ദ്യോവിൻപടികൾ തുറന്നിങ്ങു വന്നനീ

തന്നരുൾെകങ്ങൾക്കു, നിർബോധവിസ്തീർണ്ണ-

സുന്ദര�ഗഹവും, �ഗോയുതമന്നവും! (15)

തന്നരുൾെകങ്ങൾക്കുഷ�സ്സ, പലതരം

കുന്നിച്ച വിത്തവും, �ഗോനികരെത്തയും;

വ�ന്ദ്യ, സമസ്തോരിമർദ്ദിയോം കീർത്തിയും

തന്നരുൾകന്നവും, നീ വോജിനീവതി! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. ധനെത്തോടും പീവരോന്നെത്തോടും സമ്പെത്തോടുംകൂടി–ഞങ്ങൾക്കു തരോൻ ധനെത്തോ-

ടും തടിച്ച (മഹത്തോയ) അന്നെത്തോടും, സമ്പെത്തോടും (ഗവോശ്വോദി െയോടും)കൂടി, പു-

ലരിെയആവിഷ്ക്കരിയ്ക്കുക (പ്രഭോതെത്തപ്രത്യക്ഷമോക്കുക, പ്രഭോതത്തിൽ വന്നു�ചരുക).

വിഭോവരി എന്നത്ഉഷസ്സിെന്റ മെററോരു �പരോണ്.

2. സ്വെത്തോെക്ക നല്കും=സർവസമ്പദ്ദോത്രികൾ. നിങ്ങൾ ഉ�ഷോ�ദവതമോർ. എത്ര

വെന്നത്തീ–വളെര പ്രോവശ്യം വന്നിരിയ്ക്കുന്നു. ധന്യർ=ധനവോന്മോർ.
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3. സ്വോഗമനത്തിൽ–തോൻ �പോരു�മ്പോൾ. ധനകോംക്ഷികൾ�പോല�വ-കച്ചവടക്കോർ

സോഗരത്തിൽ �തോണികെളെയന്ന�പോെല.

4. ആഗമം=ആഗമനം. ഉന്നുന്നു–തോൽപര്യെപ്പടുന്നു. ഇെപ്പോ�ഴ–നീ വന്ന സമയത്തുത-

െന്ന. ദോനവും ദോതൃസ്തുതിയും പ്രഭോതത്തിൽത്ത�ന്ന െചയ്യെപ്പടുന്നത്ഉഷസ്സിെന്റപ്രഭോ-

വെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

5. വൃദ്ധത ജീവികൾ�ക്കകും–ഓ�രോ പുലരിയിലും ആയുസ്സിെന്റ ഓ�രോ അംശം കുറഞ്ഞു,

ജീവികൾ വോർദ്ധകമടയുന്നു. ആെക വൃത്തി �ചർപ്പോൻ–എല്ലോടത്തും സ്വച്ഛത വരു-

ത്തോൻ. വീട്ടമ്മ-ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയ്ക്കുന്ന ഗൃഹിണി. കോലു�ള്ളോർ നി�കതത്തി-

ൽനിന്നിറങ്ങുന്നു–മനുഷ്യരും മറ്റും ഉറക്കംവിട്ടു പോപ്പിടങ്ങളിൽനിന്നു സ്വന്തം സ്വന്തം

�ജോലികൾക്കോയി പുറെപ്പടുന്നു.

6. കോലുറപ്പിയ്ക്കോത്ത–നില്ക്കോെത �വഗം �പോയ്ക്കളയുമ�ല്ലോ, പുലർകോലം. യോചകന്മോെര-

യും �വലയ്ക്കു് (െകോടുക്കുന്നവരുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ �പോകോൻ) ഇറക്കുന്നു. വോജിനീവതി–

ഉ�ഷോ�ദവതയുെട ഒരു �പർ.

8. സു�നത്രി–അഭിമതഫലെത്ത നന്നോയി െകോണ്ടുവരുന്നവൾ. ഈ ഉഷസ്സു ജഗത്തിന്ന്

ഇഷ്ടെത്തനല്കുന്നു; അനിഷ്ടെത്തനീക്കുന്നു.

9. കുളിർമ–ആഹ്ലോദം.
10. വിഭോവരി–ഉഷഃപര്യോയം. നോനോധ�ന=വിവിധങ്ങളോയ ധനങ്ങ�ളോടുകൂടിയവ�ള.
11. മനുഷ്യർ-യജമോനനും മറ്റും. ധന്യർ–സുകൃതികൾ. അധ്വരം–ഹിംസോരഹിതമോയ യോ-

ഗം.

12. �വ്യോമം–അന്തരിക്ഷം. വോ�നോർ=�ദവകൾ. സ്തുത്യസുവീര്യം=സ്തുത്യവും നല്ല വീര്യ-
�ത്തോടുകൂടിയതും.

13. ശർമ്മദം=സുഖപ്രദം. വിശ്വവ�രണ്യം=സർവോഭികോമ്യം. ശുഭോത്മകം=�ശോഭനരുപം.
മൂന്നും വിത്തത്തിെന്റ വി�ശഷണം.

14. മഹിത=പൂജിത. സമ്പത്ത്–ഞങ്ങൾതന്നഹവിസ്സ്.

15. �ദ്യോവിൻപടികൾ–ഇരുട്ടടഞ്ഞിരുന്ന കിഴക്കും പടിഞ്ഞോറുമോകുന്ന ദിഗ്ഭോഗങ്ങൾ.

�ഗോയുതം=�ഗോക്ക�ളോടുകുടിയത്; അന്നെത്തയും �ഗോക്കെളയും.

16. സമസ്തോരിമർദ്ദി=ശത്രുക്കെളെയല്ലോം നശിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. വോജിനീവതി–ഉ�ഷോ�ദവത.
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സൂക്തം 49.

പ്രസ്കണ്വൻ ഋഷി: അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സു �ദവത. (കോകളി)

പൂതമോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട വരികിങ്ങു,

മീ�ത വിളങ്ങുന്ന വോനിങ്കൽനിന്നു നീ:

നിെന്നെയത്തിയ്ക്കെട്ട, �സോമവോൻതൻ ഗൃഹം-

തന്നിലുഷ�സ്സ, തുടുപ്പോർന്ന �ഗോവുകൾ! (1)

�ദ്യോവിൻകുമോരി, നീ �കറുമോറുള്ളതു

െസൌവർണ്ണമോ�മതു െസൌഖ്യദ�ത്തരി�ലോ;

കല്പിച്ചതിലൂെട വന്നു�ചർന്നീടുകി,–

ന്നി�പ്പോളുഷ�സ്സ, സുഹവ്യപ്രദങ്കൽ നീ! (2)

െവണ്നിറം വീശുമുഷ�സ്സ, തിരുവടി

വന്നു�ചരുന്നതു കണ്ടോൽെത്തരുെതെര

�പോക്കു തുടങ്ങും, ദിഗന്തങ്ങളിൽനിന്നു

നോല്ക്കോലിയുമിരുകോലിയും പക്ഷിയും. (3)

കൂരിരുൾ �പോക്കിയുഷ�സ്സ, കതിർകളോൽ–

പ്പോരിൽ െവളിച്ചം പരത്തി ലസിപ്പു നീ;

�സ്തോത്രവചസ്സുകൾെകോണ്ടബ്ഭവതിെയ

വോഴ്ത്തുന്നു കണ്വർ, ധനോവോപ്തിവോഞ്ഛയോൽ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
1. �സോമവോൻ=�സോമ�ത്തോടുകൂടിയവൻ, യജമോനൻ. തുടുപ്പോർന്ന �ഗോവുകൾ–ചുകന്ന

�പക്കള�ത്ര, ഉഷസ്സിെന്റ വോഹനം.

2. െസൌവർണ്ണം=സ്വർണ്ണുമയം. സുഹവ്യപ്രദങ്കൽ–നിനക്കു നല്ല ഹവിസ്സു തരുന്ന യജ-

മോനെന്റഅടുക്കൽ.

4. ധനോവോപ്തിവോഞ്ഛ=ധനം കി�ട്ടണെമന്നഅഭിലോഷം.
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സൂക്തം 50.

പ്രസ്കണ്വൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; സൂര്യൻ �ദവത.

എടുത്തുെപോക്കുന്നു, ജഗത്തിന്നു കോണോയ്വരുംവിധം,

ആജ്ജോത�വദസ്സോയുള്ളസൂര്യ�ദവെന രശ്മികൾ! (1)

അ�ച്ചോരർ�പോെല മോയുന്നു രോക്കളും തോരകങ്ങളും,

െവളിച്ചം പോരിൽ വീശുന്നസൂര്യനിെങ്ങഴുനള്ള�വ! (2)

ഇവെന്റയടയോളങ്ങൾ കിരണങ്ങൾ ജനങ്ങെള

ക്ര�മണതൃക്കണ്പോർക്കുന്നൂ; കത്തുമഗ്നികൾ�പോല�വ! (3)

വി�ശ്വകദൃശ്യൻ, തരണിയ�ല്ലോ, �ജ്യോതിഷ്കരൻ ഭവോൻ;

അന്തരിക്ഷപ്പരപ്പോെക�ശ്ശോഭിപ്പിയ്ക്കുന്നുസൂര്യ, നീ. (4)

�ദവപ്രജകൾതൻ മുന്നിൽ മനുഷ്യരുെട മുന്നിലും

ഉദിച്ചു�പോരുന്നു ഭവോൻ, വോർവിണ്ണിൻ മിഴിമുന്നിലും! (5)

�ഹ പോവക, െവളിച്ചത്തോലിജജനോവോസഭൂമിെയ

ക്രമോൽ ക്രമോൽസ്സമീക്ഷി�പ്പോന�ല്ലോ, വരുണനോം ഭവോൻ! (6)

വിശോലമോം ദ്യു�ലോകത്തിൽ വി�ശഷോലണയുന്നുനീ,

സൂര്യ, രോപകൽ നിർമ്മിച്ചും ഭൂതജോതെത്ത �നോക്കിയും! (7)

�തരി�ലഴു ഹരിത്തുക്കൾ വഹിയ്ക്കുന്നൂപ്രകോശക,

കതിർ�ക്കശങ്ങളൂടയ ഭവോെന�ദ്ദവ, ഭോസ്ക്കര! (8)

�തർക്കു പൂട്ടുന്നു, വീഴ്ത്തോെത പോയു�മഴശ്വമോതെര;

സ്വയ�മ �ചരുമവയോെലഴുനള്ളുന്നു ഭോസ്കരൻ. (9)

ഇരുളിൻമീ�ത മുന്തിയ

�തജസ്സിെന �നോക്കിയുപചരിയ്ക്കുക നോം,

�ദവകളിൽെവച്ചു �ദവനു–

മുത്തമ�തജസ്സുമോയ കതിരവെന! (10)

ഇെപ്പോഴുതുദിച്ചുെപോങ്ങി

�ദ്യോവിൽ�ക്കറും പ്രിയപ്രകോശൻ നീ

�പർത്തുശമിപ്പിച്ചരുളുക,

ഹൃ�ദ്രോഗവുമർക്ക, പച്ചനിറവും �മ. (11)

െവയ്ക്കോവു, തത്തകളി�ലോ

ശോരികകളി�ലോ ഇവെന്റ പച്ചനിറം;

അരിതോരമരങ്ങളിലും

െകോ�ണ്ടല്പിയ്ക്കോ,മിവെന്റ പച്ചനിറം; (12)

സർവബലെത്തോടുെമോെത്ത,ൻ–

ശത്രുവിെനെക്കോല്ലുവോനിതോ, സൂര്യൻ

നന്നോയുദിച്ചുയർന്നോൻ;

എന്നോൽ, ഞോൻഹിംസിയോയ്ക ശത്രുവിെന! (13)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. ജോത�വദസ്സ്=ജനിച്ചതിെന (ജീവ�ലോകെത്ത) എല്ലോം അറിഞ്ഞവൻ.

2. രോക്കൾ=രോത്രികൾ. സൂര്യനുദിയ്ക്കുന്ന�തോ�ട �ചോരൻ ഒളിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. തോരകങ്ങൾ=

നക്ഷത്രങ്ങൾ,

4. തരണി–സൂര്യപര്യോയങ്ങളിെലോന്ന്. വളെര വഴി കടക്കുന്നവൻഎന്നുപദോർത്ഥം:

“�യോജനോനോം സഹ�സ്ര �ദ്വ �ദ്വ ശ�ത �ദ്വ ച �യോജ�ന

ഏ�കന നിമിഷോർ�ദ്ധന ക്രമമോണ, ന�മോസ്തു �ത.”

എന്ന പദ്യം ഇവിെട സ്മരണീയം. �ജ്യോതിഷ്കരൻ=�ജ്യോതിസ്സിെന (പ്രകോശെത്ത)

ഉണ്ടോക്കുന്നവൻ.

5. �ദവപ്രജകൾ=മരുത്തുക്കൾ. വോർവിണ്ണ്=വിശോലമോയ സ്വർഗ്ഗം. സൂര്യെന �നോക്കുന്ന

ആർക്കും �തോന്നുമ�ല്ലോ, ‘എെന്റ മുമ്പിലോണ്, ഉദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നെത’ന്ന് !

6. പോവക=ശുദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നവ�ന. വരുണൻ–അനിഷ്ടനിവോരകൻ. സമീക്ഷിയ്ക്കുക=

�നോക്കുക; പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുകഎന്നുസോരം.

7. ദ്യു�ലോകം–അന്തരിക്ഷം. രോപകൽ=രോത്രികളും പകലുകളും. ഭൂതജോതം=ജീവജോലം.
8. ഹരിത്തുക്കൾ=അശ്വങ്ങൾ;അെല്ലങ്കിൽരശ്മികൾ. കതിർ�ക്കശങ്ങൾ=കിരണങ്ങളോകുന്ന

തലമുടി.

9. അശ്വമോതെര=െപണ്കുതിരകെള. അവ സ്വയ�മ �ചരുന്നവയോണ്; െകോണ്ടു വന്നു

പൂ�ട്ടണ്ട. എഴുനള്ളുന്നു–യോഗശോലയിെലയ്ക്കു വരുന്നു; അവിെടയ്ക്ക്ഹോവിസ്സർപ്പിയ്ക്കണം.

10. �തജസ്സിെന–സൂര്യെന്റ ദീപ്തിെയ.
11. പ്രിയപ്രകോശൻ–ഏവർക്കും പ്രിയെപ്പട്ട പ്രകോശ�ത്തോടുകൂടിയവൻ. �മ=എെന്റ. ഹൃ-

�ദ്രോഗവും പച്ചനിറവും (�ദഹത്തിൽ വന്നുകൂടിയ�വവർണ്യവും) ശമിപ്പിച്ചരുളുക.

12. എെന്റ പച്ചനിറം തത്തകൾക്കും മറ്റു�മ �ചരു; മനുഷ്യന്നു �ചരില്ല. അതിനോൽ ഇതു

ശമിപ്പിച്ചരുളുക.

13. ശത്രുവിെന (�രോഗെത്ത)ഞോൻഹിംസിയോയ്ക (ഹിംസിയ്ക്കോതിരിയ്ക്കുെട്ട); എെന്റ ശത്രൂവി-

െന�പ്പോലും ഞോൻ ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ല. സൂര്യൻതെന്നഎെന്റ�വവർണ്യ�രോഗെത്ത ശമി-

പ്പിച്ചരുളെട്ട.
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സൂക്തം 51.

അംഗിരസ്സിെന്റപുത്രൻസവ്യൻ ഋഷി; ജഗതിയുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

(�കക)

ആ �മഷൻ പുരുഹൂതനൃക്കിനു വി�ല്പോൻ, വിത്ത-

�സ്തോമോബ്ധിയിന്ദ്രന്നിമ്പം വളർപ്പിൻ, സ്തുതികളോൽ;

ആരുെട കർമ്മം െവയിൽ�പോല�വ നരർക്കിഷ്ടം,

സ്ഫോരോനുഭവനോമോ വിപ്രെനപ്പൂജിയ്ക്കുവിൻ! (1)

ഭദ്രോഭിഗമനനോം െക�ല്പറുമിന്ദ്രൻതങ്ക–

െലോത്തകോവലോയ്നിന്നോർ ദക്ഷരോം മരുത്തുക്കൾ;

മദഹർത്തോവോയ്വോനെത്തോളി വീശുന്ന ശത–

ക്രതുെവ �പ്രരിപ്പിച്ചൂ സൂനൃ�തോക്തിയും ചോ�ര. (2)

അംഗിരസ്സുകൾക്കോയിത്തുറന്നൂ �ഗോത്രെത്തനീ–

യ;–ത്രിെയശ്ശതദ്വോരങ്ങളിൽനിന്നയച്ചൂ നീ;

സ്വത്തുമന്നവും െകോണ്ടുവന്നുനീ വിമദന്നോയ്;

നൃത്തമോടിച്ചൂ �പോരിൽ വജ്രെത്ത, വോസ്തവ്യന്നോയ്! (3)

തുറന്നൂ െവള്ളത്തിെന്റ പോഴടപ്പുകെള നീ;

ഗിരി�മൽ നി�ക്ഷപിച്ചൂ, ദോനവരുെട ധനം;

വൃത്രനോം വി�ദ്രോഹിെയെക്കോന്നു നീ കരുത്തോ�ല;

പ്രത്യക്ഷമോകുംവണ്ണും �കററി, സൂര്യെന വോനിൽ! (4)

സ്വധെയസ്വന്തം െതളിവോയി�ല തൂകി�പ്പോന്ന

ധൃതമോയെരബ്ഭവോൻ മോയയോൽപ്പറപ്പിച്ചൂ;

പിപ്രുവിൻ പുരങ്ങെളെപ്പോതുക്കീ, ദയോലു നീ;

ദസ്യുയുദ്ധത്തിലൃജിശ്വോവിെനസ്സംരക്ഷിച്ചൂ ! (5)

അഭിരക്ഷിച്ചൂ ഭവോൻ കുത്സെനശ്ശൂഷ്ണ�പ്പോരി–

ല;–തിഥിഗന്തവ്യന്നോയ്െക്കോന്നു ശംബരെനയും;

കൂററനർബുദൻതങ്കൽച്ചവുട്ടി�ക്കറീ കോലോൽ;

മോററോെര മഥിപ്പതിൽശ്രദ്ധോലു, ഭവോൻ പ�ണ്ട! (6)

നില്പുണ്ടുപിന്മോറോ�ത നിഖിെലൌജസ്സും നിങ്കൽ;

നിൻതിരുമനം �സോമപോനത്തിനിമ്പംെകോൾവൂ;

വജ്രമുണ്ട�ല്ലോ–ഞങ്ങൾക്കോറിയോം–നിൻതൃക്കയ്യിൽ;

വി�ച്ഛദിച്ചരുൾക നീ �വരിതൻ വീെറല്ലോ�മ! (7)

മോന്യന്മോെരയും കള്ളന്മോെരയുമറിഞ്ഞിട്ടു

മോററോെരശ്ശിക്ഷിച്ചടക്കുക, നീ യജ്ഞസ്ഥന്നോയ്;

�പർത്തുണർത്തുകയജമോനെനസ്സുശക്തൻനീ;

വോഴ്ത്തോവൂ മഖങ്ങളിൽ, ത്വൽക്കർമ്മമിെതല്ലോം ഞോൻ! (8)

കീഴടക്കുന്നൂയജ്ഞപ്രവൃത്തന്ന,യജ്ഞെര;

വീഴിപ്പൂ സ്തുതി�പ്പോരോല,�സ്തോതോക്കെളയിന്ദ്രൻ;
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മുതിർന്നു വീണ്ടും മുതിരുന്ന വിണ്െപരുമോെള

സ്തുതിച്ചിട്ട�ല്ലോ, വമ്രൻ വരുത്തീ ഭൂസോരെത്ത! (9)
െകല്പിനോൽശ്ശൂക്രൻ മൂർച്ചകൂട്ടി നിൻെകല്പിെന്ന�പ്പോ–

ളെപ്പോളത്തീക്ഷ്െണൌജസ്സോൽ നടുങ്ങി, �ദ്യോവും ഭൂവും;

നിറവു വരും നിെന്നഹവിസ്സിെന്നത്തിയ്ക്ക�ട്ട,

നിനച്ചോൽ�ച്ചരും വോതോശ്വങ്ങളത്യുദോരോത്മൻ! (10)
ശുക്രനിച്ഛിെയ്ക്ക,സ്സമം സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടോലിന്ദ്രൻ

വക്രഗോമികളോയ രണ്ടശ്വങ്ങളിൽ�ക്കറും;

ഉഗ്രനംബുദത്തിൽനിെന്നോഴുക്കീ ജലങ്ങെള;–

യുൽക്കടങ്ങളോം ശുഷ്ണപുരങ്ങൾ ചിതറിച്ചൂ! (11)
�സോമപോനത്തിന്നോയ് നീ സ്വയ�മ �തരിൽ�ക്കറു,–

മോ�മോദപ്രദങ്ങൾ �ത, ശോര്യോതസംഭോരങ്ങൾ;

മറ്റു �സോമെത്ത�പ്പോ�ല�കെക്കോള്ളുകിവയും നീ;-

യറ്റു�പോകോത്തയശസ്സുളവോം, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ�ത്ത! (12)
�സോമനീർ െതയ്യോറോക്കി സ്തുതിച്ച കക്ഷീവോനോ–

മോ മഹോന്നരുളി, നീ വൃചയോതരുണിെയ;

�മനയോയ്, വൃഷണശ്വന്നിന്ദ്ര, നീ സുകർമ്മോ�വ;

നൂനമധ്വരങ്ങളിൽ �സ്തോതവ്യ,മിെതല്ലോ�മ! (13)
അംഗിരസ്സുകെളവർ നുതിയോൽ നോട്ടീ യൂപ–

മസ്സുധീകെളയിന്ദ്രൻ തോങ്ങിനോൻ, വറുതിയിൽ;

മോടിെന,ക്കുതിരെയ,�ത്തരിെന,സ്സമ്പത്തിെന–

�ത്തടു�വോനോണി�പ്പോഴും, ധനദോതോവോമിന്ദ്രൻ! (14)
വൃഷ്ടികർത്തോവും സ്വയംദീപ്തനും സെത്യൌജസ്സും

പുഷ്ടിമോനുമോമവിെടയ്ക്കിതോ, നമസ്കോരം!

ഇന്ദ്ര, �പോരിതിൽ വീരോന്വിതരോം ഞങ്ങൾ, ഭവോൻ

തന്ന നൽഗൃഹത്തിങ്കൽപ്പോർക്കോവൂ, ബുധരുമോയ് ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
അംഗിരസ്സ്എന്ന ഋഷി ഇന്ദ്രതുല്യനോയ ഒരു പുത്രെന കോംക്ഷിച്ചു �ദവതകെള ഉപോസിച്ചു-

തുടങ്ങി. അ�പ്പോൾ, ഇന്ദ്രൻ, സ്വതുല്യനോയ ഒരുവൻ ഉണ്ടോകരുെതന്നു കരുതി, തോൻതെന്ന

അംഗിരഃപുത്രനോയി ജനിച്ചു; ആ പുത്രന�ത്ര, സവ്യൻ.

1. ആ �മഷൻ–ഇന്ദ്രൻ ഒരോടോയിച്ചമഞ്ഞു �മധോതിഥി എന്ന ഋഷിയുെട �സോമം കുടി-

ച്ചുകളഞ്ഞു; അ�പ്പോൾ ആ ഋഷി ഇന്ദ്രെന ആെടന്നു വിളിച്ചു. അതിനോൽ ഇന്ദ്ര-

ന്നു �മഷെമന്ന �പർ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. ഋക്കിനു വി�ല്പോൻ–ഋക്കോകുന്ന വിലയ്ക്കു

തെന്നത്തോൻ വില്ക്കുന്നവൻ; �സ്തോതോവിന്നു വശഗനോയിത്തീരുന്നവൻ. സ്ഫോരോനുഭവ-

ൻ–പ്രവൃ�ദ്ധോപ�ഭോഗൻ. വിപ്രൻ=�മധോവി.

2. ഭദ്രോഭിഗമനൻ=�ശോഭനമോയ യോത്ര(�ജത്രയോത്ര)�യോടുകൂടിയവൻ. വൃത്രയുദ്ധത്തി-

ൽ മറ്റു �ദവകെളല്ലോം പിന്മോറിക്കളഞ്ഞു; എന്നോൽ ദക്ഷരോയ (സമർത്ഥരോയ) മരു-

ത്തുക്കൾഇന്ദ്രെന്റ രക്ഷകരോയി നിന്നു. മദഹർത്തോവ്–ശത്രുക്കളുെട ഗർവടക്കുന്നവൻ.
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സൂനൃ�തോക്തി=പ്രിയസത്യയോയ വോ��വി. �പ്രരിപ്പിച്ചു–‘ഭഗവൻ, പ്രഹരിയ്ക്കുക’ എന്നു-

ത്സോഹെപ്പടുത്തി.

3. �ഗോത്ര(�മഘ)െത്ത തുറന്നു–മഴെപയ്യിച്ചു. അെല്ലങ്കിൽ, �ഗോത്രെത്ത (�പണികളോൽ

അപഹൃതമോയ �ഗോസമൂഹെത്ത) തുറന്നു (െവളിെപ്പടുത്തി); അസുരന്മോരോൽ ശതദ്വോര-

യന്ത്രങ്ങളിലിടെപ്പട്ടഅത്രിെയ (അത്രിഎന്നഋഷിെയ) �മോചിപ്പിച്ചയച്ചു. വിമദൻ–ഒരു

ഋഷി. വോസ്തവ്യന്നോയ്–സ്തുതിച്ചുനില്ക്കുന്നവന്നു�വണ്ടി.

4. െവള്ളത്തിെന്റ പോഴടപ്പുകെള–�മഘങ്ങെള. ദോനവരുെട (വൃത്രോദികളുെട) ധനം

�കവശെപ്പടുത്തി, ഗിരി�മൽ (സ്വോവോസസ്ഥോനമോയ പർവതത്തിൽ) നി�ക്ഷപിച്ചു.

പ്രത്യക്ഷമോകുംവണ്ണം–അതുവെര, കനത്ത മൂടലിലോയിരുന്നു, സൂര്യൻ.

5. സ്വധ–ഹവിസ്സ്. െതളിവോയി�ല–െതളിഞ്ഞ വോയിൽത്തെന്ന; അഗ്നിയിലല്ല. ധൃതമോ-

യർ–മോയോവികൾ, അസുരർ. മോയ–ജ�യോപോയജ്ഞോനം. പിപ്രു–ഒരസുരൻ; അവ-

നോൽ ഉപദ്രവിയ്ക്കുെപ്പട്ട ഋജിശ്വോവിെന (എന്ന യജമോനെന) സംരക്ഷിച്ചു. ദസ്യുയുദ്ധം–

ദസ്യുക്ക�ളോടുള്ള യുദ്ധം.

6. കുത്സൻ–ഒരു ഋഷി. ശുഷ്ണ�പ്പോരിൽ–ശുഷ്ണൻ എന്ന അസുരെന െകോല്ലോൻ െചയ്ത യു-

ദ്ധത്തിൽ. അതിഥിഗന്തവ്യന്നോയ്–ദി�വോദോസെന രക്ഷിപ്പോൻ �വണ്ടി. അർബുദൻ–

ഒരസുരൻ.

7. വി�ച്ഛദിയ്ക്കുക–മുറിയ്ക്കുക, നശിപ്പിയ്ക്കുക. വീറ്=വീര്യം.
8. അറിഞ്ഞിട്ട്–തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്. യജ്ഞസ്ഥന്നോയ്–യജമോനന്നു�വണ്ടി. മോററോെര–

യജ്ഞവി�രോധികെള. യജമോനെന �പർത്തുണർത്തുക–യജ്ഞംയഥോവിധിഅനുഷ്ഠി-

പ്പിച്ചോലും.

9. അയജഞെര (യജ്ഞംെചയ്യോത്തവെര, അസുരെര) യജ്ഞപ്രവൃത്തന്നു കീഴടക്കുന്നു;

യജമോനന്ന് ഉപദ്രവം �നരിടോതോക്കുന്നു. വീഴിപ്പൂ–വധിയ്ക്കുന്നു. മുതിർന്നു വീണ്ടും

മുതിരുന്ന–മുമ്പുത�ന്ന വളർന്നവനോെണങ്കിലും, വീണ്ടും വളരുന്ന. വമ്രൻ–ഒരു ഋഷി.

ഇ�ദ്ദഹം ഇന്ദ്രപ്രസോദത്തോല�ത്ര, ഭൂമിയുെട സോരഭൂതമോയ സംഭോരെത്ത യജ്ഞത്തി-

ന്നു വരുത്തിയത്.

10. നിറവു വരും–മുമ്പറഞ്ഞ തീെക്ഷ്ണൌജസ്സുെകോണ്ടു നിറയുന്ന. ഹവിസ്സിന്ന്–ഞങ്ങളുെട

ഹവിസ്സശിപ്പോൻ. എത്തിയ്ക്കു�ട്ട–ഇവിെട െകോണ്ടുവരെട്ട. നിനച്ചോൽ �ചരും–

വിചോരിച്ചോല�പ്പോൾ �തരി�നോടു �ചർന്നുനില്ക്കുന്ന. വോതോശ്വങ്ങൾ–കോററിെന്നോത്ത

ഗതി�വഗമുളള കുതിരകൾ. അത്യുദോരോത്മൻ–രക്ഷണീയെര അനുഗ്രഹിയ്യുന്നതിൽ

ഉദോരബുദ്ധി�യറിയവ�ന.

11. സമം=ഒപ്പം. വക്രഗോമികൾ=വളഞ്ഞുപോയുന്നവ. രണ്ടശ്വങ്ങളിൽ–രണ്ടു കുതിരകെള

പൂട്ടിയ �തരിൽ. ഉഗ്രൻ–ശത്രുക്കൾക്കു ക്രൂരൻ. ഉൽക്കടങ്ങൾ–അഭിവൃദ്ധി�യറിയവ.

ശുഷ്ണപുരങ്ങൾ-ശുഷ്ണോസുരെന്റ നഗരങ്ങൾ.

12. ശോര്യോതസംഭോരങ്ങൾ–ശോര്യോതെനന്ന രോജർഷിയുെട യോഗവിഭവങ്ങൾ. �ത=

അങ്ങയ്ക്ക്. ആ�മോദപ്രദങ്ങൾ–അങ്ങെയ ആ�മോദിപ്പിയ്ക്കും. ഇവ-ശോര്യോതസംഭോരങ്ങൾ.

ശോര്യോതയജ്ഞെത്തസ്സംബന്ധിച്ച്ഒരിതിഹോസമുണ്ട്.

13. കക്ഷീവോനോമോ മഹോന്ന്–ഇ�ദ്ദഹം, ദീർഗ്ഘതമെസ്സന്ന ഋഷിയ്ക്ക് അംഗരോജമഹിഷീദോ-

സിയിൽ ജനിച്ചവനും, രോജോവിന്ന് ഋഷിയോൽ നല്കെപ്പട്ട പുത്രനുമ�ത്ര. വൃചയോത-

രുണി=വൃചയ എന്ന യുവതി. അരുളി=സ്തുതിയോൽ പ്രസന്നനോയി പ്രദോനംെചയ്തു.

വൃഷണശ്വൻ–ഒരു രോജോവ്. ഇന്ദ്രൻആ രോജോവിെന്റ മകളോയി ജനിച്ചു; അവളുെട �പ-

ര�ത്ര, �മന. �സ്ത്രോതവ്യം=സ്തുതിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടത്.
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14. നുതിയോൽ നോട്ടീ യൂപം–യൂപം(യജ്ഞസ്തംഭം)�പോെല നിശ്ചലമോയസ്തുതി െചോല്ലി. സു-

ധീകൾ=�ശോഭനപ്രജ്ഞർ. വറുതിയിൽ തോങ്ങിനോൻ–ദോരിദ്ര്യം �പോക്കി രക്ഷിച്ചു. മോടി-

െനയും മറ്റും �തടുന്നതു, യജമോനന്മോർക്കുസമ്മോനിപ്പോൻതെന്ന.

15. പുഷ്ടിമോൻ=സമൃദ്ധിമോൻ. വീരോന്വിതർ–വീരഭട�രോടുകൂടിയവർ.
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സൂക്തം 52.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക)

�സ്വരമർച്ചിയ്ക്ക ഭവോനോ, �മഷനോമോവോകും

നൂറു�പെരോപ്പം പുകഴ്ത്തുന്ന വിണ്െപരുമോെള:

ക്രതുവിെന്നോരശ്വം�പോ�ലോടുമിന്ദ്രെന്റ രഥം

സ്തുതിച്ചി�ങ്ങോട്ടു തിരിപ്പിയ്ക്കുവൻ, രക്ഷയ്ക്കോയ് ഞോൻ! (1)

എന്നു, ഹവ്യത്തോലിമ്പം മൂത്തിന്ദ്രൻ ജലം തടു–

ക്കുന്നവൃത്രെനെക്കോന്നു നീർ കി�ഴ്പോെട്ടോഴുക്കി�യോ;

അന്ന,തിെലോരു മല�പോെല നിശ്ചലനോയ്നി–

ന്നുന്നതബലം പൂണ്ടോനോ,യിരം രക്ഷെയോടും! (2)

�വരികൾക്കതി�വരിയിന്ദ്രന�ദ്ദഹം �സോമ-

നീരിനോൽത്തടിച്ചി,മ്പം നല്കി വോഴ്ചന്നൂ വോനിൽ;

അന്നദനോമബ്ഭൂരിവിത്തെനദ്ധീമോന്മോ�രോ–

ടന്വിതനോയ്ഞോൻസൽക്കർ�മ്മച്ഛയോ വിളിയ്ക്കു�ന്നൻ! (3)

വിണ്ടലത്തോരിൽ�ച്ചർന്നീടുന്നു �സോമത്തിൻ നീർകൾ,

തെന്റയോറുകൾ �ന�ര െചന്നം�ഭോധിയിൽ�പ്പോ�ല;

വൃത്രഹത്യയിലോയിന്ദ്രന്നുകോവലോയ്നിന്നോർ,

സദ്രൂപരസപത്നരരിഘ്നർ മരുത്തുക്കൾ. (4)

മത്തുപൂണ്ടടരോടുമിന്ദ്രെന്റ കോവല്ക്കോരോ

വൃത്രങ്കൽക്കുതിെച്ചത്തീ, െവള്ളങ്ങൾകുണ്ടിൽ�പ്പോ�ല;

െതളി�സോമത്തോൽദ്ധൃഷ്ടൻ വജ്രവോൻ വലെനയും

പിളർത്തീ, മൂന്നോമനോ മൂടിെയക്കണക്കിെന! (5)

നീർ തടുത്തോകോശത്തിൻമുകളിൽശ്ശയിച്ച ദു-

ർ�ബ്ബോധവ്യോപനനോകും വൃത്രെന്റഹനുക്കളിൽ

എയ്ത�ല്ലോ ഭവോനിന്ദ്ര, വജ്ര;–മെപ്പോഴുതു നിൻ

�ജ്യോതിസ്സു ചൂെഴപ്പോളീ, തിളങ്ങി ബലവും �ത! (6)

നീെരോഴുക്കുകൾ കയത്തിങ്കലോംവിധം നിങ്കൽ-

�ച്ചരുന്നൂ, തു�ലോം നിെന്നപ്പുകഴ്ത്തും വന്മന്ത്രങ്ങൾ;

ത്വഷ്ടോവു വളർത്തി നിൻ തക്കതോം ബലമിന്ദ്ര;

നിഷ്ഠുെരൌജസ്സോം വജ്രത്തിന്നു മൂർച്ചയും കൂട്ടീ! (7)

ഇന്ദ്ര, സോധിതക്ര�തോ, മർത്ത്യെര നടത്തനോയ്–

െക്കോന്നു വൃത്രെന,െപ്പയ്തൂ മഴയും ഹര്യശ്വൻ നീ;

ഹസ്തത്തിെലടുത്തുനീയിരിമ്പോകിയ വജ്രം;

നിർത്തി സൂര്യെന വോനിൽ,ക്കോണുമോറോകുംവണ്ണം! (8)

അന്നോ,ഹ്ലോദകശ്രീയും, ബലവത്തുമോയ്, വി�ണ്ണ–

റ്റുന്നതോം ബൃഹത്സോമം പോടി വോഴ്ത്തിനോർ ഭീതർ;

നോകരക്ഷികൾ മരുത്തുക്കളുമുയിരോയ്നി-
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�ന്നകിനോരിന്ദ്രന്നിമ്പം, മോനുഷോർത്ഥമോം �പോരോൽ! (9)

�പടിച്ചു പതറി�പ്പോയ് ബലവത്തോകും സ്വർഗ്ഗം–

കൂടിയു,മഹിയോമീ വൃത്രെന്റയലർച്ചയോൽ;

ബോധിതക്ഷിതി�ദ്യോവോമവെന്റ ശിരസ്സിന്ദ്ര,

െകോയ്ത�ല്ലോ ബലോൽ, �സോമമത്തനോം തവ വജ്രം! (10)

എെപ്പോ�ഴോക്ഷിതിയിന്ദ്ര, പത്തിരട്ടിയോയ്ത്തീരു,–

െമെപ്പോ�ഴോ നരെരല്ലോനോൾകളും വലുതോക്കും;

അെപ്പോ�ഴ പുകൾെപ്പടൂ, നിൻബലം മഘവോ�വ:

ത്വൽപ്രഭോവത്തോൽെച്ചയ്യെപ്പട്ടതു വിണ്ണിെന്നോപ്പം! (11)

ഈയന്തരിക്ഷത്തിന്നുമുകളിൽസ്സഹെജൌജ–

സ്സോയി വോ�ഴ്വോ�ന, രിപുധ്വം�സോൽക്ക, രക്ഷയ്ക്കോയ് നീ

ഭൂവിെനത്തീർത്തൂ; ബലത്തിന്നു നീയുപമോനം;

�സവനോർഹമോം വോനും സ്വർഗ്ഗവും �ക�ക്കോ�ണ്ടോൻ നീ. (12)

വോരുററ ഭൂർ�ല്ലോകത്തിന്നുപമോഭൂതൻ ഭവോൻ;

വീരസുന്ദരരുെട വൻനോടിന്നുടയവൻ;

അന്തരിക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞുെള്ളോന്നു, മഹത്ത്വം �ത;

നിന്തിരുവടിെയ്ക്കോപ്പമില്ല, മെററോരോൾ നൂനം! (13)

ഹന്ത, നിൻവ്യപ്തിയ്ക്കൂഴിവോനുകൾ തികഞ്ഞതി–

ല്ല,ന്തരിക്ഷത്തിൻമീ�ത െവള്ളങ്ങൾകണ്ടീലററം;

മത്തോർന്നു മഴയ്ക്കോയ് മല്ലിട്ട നിന്നതിരും ക-

െണ്ടത്തിയില്ല;–ടക്കി നീ മറ്റു പോെരല്ലോം തോ�ന! (14)

അ�പ്പോരിലഭ്യർച്ചിച്ചോരങ്ങെയ മരുത്തുക്ക;–

ള�ദ്ദവെരല്ലോമങ്ങയ്ക്കിമ്പവുമുളവോക്കീ;

എട്ടു�കോെണോക്കും െകോലയോയുധം ശരിയ്ക്കോഞ്ഞു-

വിട്ട�ല്ലോ ഭവോനിന്ദ്ര, വൃത്രെന്റ മൂക്കെത്തയ്ക്കോയ് ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. അധ്വര്യു�വോടു പറയുന്നു: �മഷനോമോവ്=�മഷെനന്ന �പരുള്ളവൻ. ക്രതുവി-

ന്ന്–യോഗസ്ഥലെത്തയ്ക്ക് ഒരു കുതിര�പോെല കുതി�ച്ചോടുന്നവനോണ്, ഇന്ദ്രൻ!

2. അതിൽ–െവള്ളത്തിൽ.

3. �വരികൾക്കതി�വരി–ശത്രുവിജയി എന്നുസോരം. ഇമ്പം–എല്ലോവർക്കുംആഹ്ലോദം

നല്കി. ധീമോന്മോ�രോട്–ഋത്വിക്കുക�ളോട്.

4. വിണ്ടലത്ത്=സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. തെന്റ–അം�ഭോധിയുെട. സമുദ്രമോണ�ല്ലോ,നദികളു-

െട നോഥൻ. വൃത്രഹത്യയിൽ–വൃത്രെന െകോല്ലോൻ െചയ്ത യുദ്ധത്തിൽ. സദ്രൂപർ=

�ശോഭനഗോത്രന്മോർ. അസപത്നർ=ശത്രുവില്ലോത്തവർ; ആർക്കും എതിർത്തുകൂടോത്ത-

വർ എന്നുതോൽപര്യം.

5. െതളി�സോമത്തോൽ–നിർമ്മലമോയ�സോമനീർകുടിച്ചതിനോൽ. ധൃഷ്ടൻ–പ്രഗല്ഭനോയിത്തീർന്ന.

വലൻ–ഒരസുരൻ. മൂന്നോമനോ മൂടിെയക്കണക്കിെന–�ദവകൾക്കു ഹവിസ്സു പററിയ
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�കതുടയ്ക്കോൻഅഗ്നിയിങ്കൽനിന്നു െവള്ളത്തിൽ മൂന്നു�പർ ക്ര�മണ ജനിച്ചു: ഏകത-

ൻ, ദ്വിതൻ, ത്രിതൻ. അവരിൽ ത്രിതൻ കുടിപ്പോൻ െവള്ളം �കോരു�മ്പോൾ കിണററിൽ

വീണു�പോയി. ആതക്കത്തിൽഅസുരന്മോർകിണറടച്ചുകളഞ്ഞു. ആമൂടിെയപിളർത്ത്

അവൻ കിണററിൽനിന്നു �കറി. മൂന്നോമൻ–ത്രിതൻ.

6. ദുർ�ബോധവ്യോപനൻ=ദുർ�ജ്ഞയമോയ വ്യോപന�ത്തോടുകൂടിയവൻ; വൃത്രെന്റ വ്യോപി-

യ്ക്കുൽ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവയ്യോയിരുന്നു. ഹനു=അണക്കട.

7. നിഷ്ഠുെരൌജസ്സ്=നിഷ്ഠുരമോയ (ശത്രുക്കെള ആക്രമിയ്ക്കുന്ന) ഓജ�സ്സോടു(ബല�ത്തോടു) കൂ-

ടിയത്.

8. സോധിതക്ര�തോ=യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചവ�ന. ഹര്യശ്വൻ=ഹരികെളന്ന കുതിരക-

�ളോടുകൂടിയവൻ.

9. ആഹ്ലോദകശ്രീ=ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന�ശോഭ�യോടുകൂടിയത്. വി�ണ്ണറ്റുന്നത്–െചോല്ലുന്നവർക്കു
സ്വർഗ്ഗവോസം നല്കുന്നത്. ബൃഹത്സോമം–�സ്തോത്രത്തിെന്റ �പർ. ഭീതർ–വൃത്രെന �പടി-

ച്ചിരുന്നവർ. നോകരക്ഷികൾ=സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ കോവല്ക്കോർ. ഉയിരോയ്നിന്ന്–മനുഷ്യരിൽ

പ്രോണരൂ�പണ വർത്തിച്ച്. മോനുഷോർത്ഥമോം-മനുഷ്യരുെട നന്മയ്ക്കു�വണ്ടിയുള്ള.

10. ബോധിതക്ഷിതി�ദ്യോവ്=ഭൂമിെയയും ആകോശെത്തയും ഉപദ്രവിച്ചവൻ. �സോമമത്തൻ

=�സോമം കുടിച്ചു മത്തുപിടിച്ചവൻ.

11. അങ്ങയുെട ബലയശസ്സ്ഒതു�ങ്ങണെമങ്കിൽ, ഭൂമി പതിന്മടങ്ങു വലുതോവണം; വർണ്ണി-

യ്ക്കെപ്പടണെമങ്കിൽ, മനുഷ്യരുെട ദിവസങ്ങൾക്കു നീളം കൂടിവരണം. അങ്ങു െചയ്തതു

(വൃത്രവധവും മറ്റും) സ്വർഗ്ഗം�പോെല മഹത്തോകുന്നു.

12. രിപുധ്വം�സോൽക്ക=ശത്രുവധതൽപര. രക്ഷയ്ക്കോയ്–ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പോൻ. ബലത്തി-

ന്നു നീയുപമോനം–ബലവോന്മോെര അങ്ങ�യോടോണുപമിയ്ക്കുക. �സവനോർഹം=�സവ്യം.

13. വീരസുന്ദരർ–വീരരും സുന്ദരരുമോയിട്ടുള്ളവർ, �ദവന്മോർ.
14. അററം–നിൻവ്യോപ്തിയുെട, �തജസ്സിെന്റ,അതിർ. കെണ്ടത്തിയില്ല–വൃത്രോദികൾകണ്ടി-

ല്ല. തോ�ന=ഒററയ്ക്ക്.

15. അഭ്യർച്ചിച്ചോർ=പൂജിച്ചോർ; ‘ഭഗവൻ, പ്രഹരിയ്ക്കുക’ എന്നു സ്തുതിച്ചു. അ�ദ്ദവ-

ർ–മരുത്തുക്കൾ.
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സൂക്തം 53.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക)

സ്വച്ഛമോയ് സ്തുതി�യ്ക്കണമിന്ദ്രനോം മഹോെന നോ,-

മർച്ചകഗൃഹത്തിന്നു �യോജിച്ച െമോഴികളോൽ:

നിദ്രിതരു�ടതു�പോലോശു �നടിനോൻ രത്നം;

വിത്തദന്മോരിൽ �സ്തോത്രം ചീത്തയോവരുത�ല്ലോ! (1)

അശ്വദൻ ഭവോനിന്ദ്ര, �ഗോപ്രദൻ, യവപ്രദൻ,

വസ്വധിപതി, രക്ഷോകർത്തോവു, പുരോതനൻ,

കോമപൂരകൻ, ദോനനോയകൻ, സഖോക്കൾെക്കോ–

�രോമനസ്സഖോവ;–ങ്ങെയ്ക്കങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രമിതോ! (2)

ബുദ്ധിമന്നിന്ദ്ര, ദീപ്തിമത്തര, ബഹുകർമ്മൻ,

സ്വത്തിെതല്ലോ�മ–ഞങ്ങൾക്കറിയോം–നി�ന്റതുതോൻ;

സംഭരിച്ചണയ്ക്കുകി,ങ്ങരി�ജതോ�വ; നിങ്ക–

ലൻെപോ�ട സ്തുതി�പ്പോെന്റ വോഞ്ഛിതമിടിെയ്ക്കോലോ! (3)

ഇസ്സ്വച്ഛഹവിസ്സുമി�സ്സോമവും ഭുജിച്ചൻപോ–

ർന്ന,ശ്വ�ഗോക്കെളത്തന്നു ദോരിദ്ര്യം തടുക്ക നീ:

ഇന്ദ്രന്നു �സോമം നല്കി, �ദ്രോഹിെയ വീഴ്ത്തി,ശ്ശത്രു–

െവന്നി�യ, ശരിയ്ക്കന്ന�ത്തോടു �ചരോവൂഞങ്ങൾ! (4)

ഇന്ദ്ര, സമ്പ�ത്തോ,ടന്ന�ത്തോെടോ,ളിവീശും ബഹ്വോ–

നന്ദകോരിയോം ബല�ത്തോടു �ചരോവൂഞങ്ങൾ;

വീറുറ്റ െകല്പും, മുന്നിലശ്വ�ഗോക്കളും, ഭോസ്സു

�മറിയ നിെന്നൌദോര്യ�ത്തോടു �ചരോവൂഞങ്ങൾ! (5)

എെന്നതിരില്ലോതങ്ങു �പോക്കി സൽപ�ത, സ്തുതി–

യ്ക്കുന്ന കർമ്മിയ്ക്കോയ്പ്പതിനോയിരമുപദ്രവം;

അന്നോ,മോദകരു,മോ ഹവ്യവു,മ�സ്സോമവു–

മങ്ങെയ്ക്കോരിമ്പം നല്കീ, വൃത്രെന വധിയ്ക്കുവോൻ! (6)

ഇന്ദ്ര, ധർഷകനോം നീ �പോർെകോണ്ടു �പോരിൽ�ക്കറും;

െവന്നിടും പുരിെകോണ്ടിപ്പുരിെയക്കരുത്തോൽ നീ;

�വരിെയ വണങ്ങിയ്ക്കും മിത്രമോം വജ്രത്തോൽ നീ;

ദൂരത്തു െകോന്നോന�ല്ലോ, മോയിയോം നമുചിെയ! (7)

വധിച്ചൂ കരഞ്ജെനപ്പർണ്ണയെനയും ഭവോ-

നതിഥിഗ്വനു�വണ്ടി,ക്കതിർ മിന്നിയ �വലോൽ;

ഒറ്റ�യ്ക്ക പിളർത്തിനോന�ല്ലോ നീ,യൃജിശ്വോവോൽ–

ച്ചുറ്റെപ്പട്ടിരുന്നതോം വംഗൃദപുരം നൂറും! (8)

നിസ്സഹോയനോം സുശ്രവ�സ്സോടു �പോരി�ന്നറ്റ

നോലുമീെരട്ടും മോടമ്പികെള ഖ്യോതൻ ഭവോൻ

പതിററോയിരത്തിെത്തോണ്ണൂെറ്റോമ്പതോൾക്കോെരോ-
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ത്തകറ്റിെക്കോണ്ടോന�ല്ലോ, ദുസ്സഹ�ത്തർച്ചക്രത്തോൽ! (9)

സുശ്രവസ്സിെനക്കോത്തൂത്വൽപോലനത്തോൽബ്ഭവോൻ,

ത്വത്സംരക്ഷയോലിന്ദ്ര, തൂർവയോണോഖ്യെനയും;

ആ യുവമഹോരോജോവിന്നധീനരുമോക്കീ,

നീയതിഥിഗ്വെനയു,മോയുെവ, കുത്സെനയും. (10)

ഒടുവിൽ�ദ്ദവത്രോതരോയി, നിൻസഖോക്കളോയ്,

സ്ഫുടസൌഭഗരോയഞങ്ങളങ്ങെയ വീണ്ടും

സ്തുതിപ്പൂ: ഭവോൻമൂലമിന്ദ്ര, �ശോഭോനപുത്രോ–

ന്വിതരോയ്ത്തു�ലോം ദീർഘോയുസ്സു �നടോവൂഞങ്ങൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
1. സ്വച്ഛമോയ്=െവടുപ്പിൽ. അർച്ചകഗൃഹം–യോഗശോല. ഇന്ദ്രൻ അസുരന്മോരുെട രത്നം
(സമ്പത്ത്), ഒരു �ചോരൻ ഉറങ്ങുന്നവരുെട ധനെമന്ന�പോെല നിഷ്പ്രയോസം �നടിയി-

രിയ്ക്കുന്നു;അതിനോൽനമുക്കുധനം തരോൻശക്തനോണ്. ധനദോതോക്കെളസ്തുതിയ്ക്കുന്നതു

നന്നോവണം.

2. വസ്വധിപതി=ധനങ്ങളുെട നോഥൻ. കോമപൂരകൻ–അഭീഷ്ടെമന്തും െകോടുക്കുന്നവൻ.
3. ബുദ്ധിമന്നിന്ദ്ര–ബുദ്ധിമൻ, ഇന്ദ്ര. ദീപ്തിമത്തര=ഏററവും ദീപ്തി (�തജസ്സ്) ഉള്ളവ�ന.

ബഹുകർമ്മൻ=വളെര കർമ്മങ്ങൾ െചയ്തുവ�ന. സ്വത്തിെതല്ലോ�മ–ഇക്കോണുന്ന

സമ്പെത്തല്ലോം. സംഭരിച്ചണയ്ക്കുകിങ്ങ്–ധനം എടുത്ത് ഇവിെട െകോണ്ടുവന്നോലും.

അൻെപോ�ട–�സ്നഹ�ത്തോ�ട.

4. ദോരിദ്ര്യം തടുക്ക–ഞങ്ങളുെട വറുതി നീക്കുക. ഞങ്ങൾ ശരിയ്ക്കന്ന�ത്തോടു �ചരോവൂ–

ഇന്ദ്രെന പൂജിച്ചതിെന്റ ഫലമോയി, ഞങ്ങൾക്ക്ആഹോരസമൃദ്ധി ലഭിയ്ക്കുമോറോകെട്ട.

5. ബഹ്വോനന്ദകോരി=വളെര�പ്പർക്ക്ആനന്ദമുളവോക്കുന്നത്. ഭോസ്സ്=�ശോഭ. ഞങ്ങൾ
അങ്ങയുെടഔദോര്യത്തിന്നു പോത്രീഭവിയ്ക്കെട്ട.

6. പതിനോയിരം–വളെര വളെര. ആ മോദകർ–മരുത്തുക്കൾ.

7. ധർഷകൻ–ശത്രുക്കെള ആക്രമിയ്ക്കുന്നവൻ. �പോർെകോണ്ടു �പോരിൽ�ക്കറും–സദോ യു-

ദ്ധശീലനോണ്. കരുത്തോൽഓ�രോ പുരിെയയും (അസുരനഗരെത്തയും) െവന്നിടും (കീ-

ഴടക്കും). ഇപ്പുരി-ഹസ്തനിർ�ദ്ദശം. ദൂരത്ത്–അകെലെവച്ച്. നമുചി–ഒരസുരൻ.

8. കരഞ്ജനും, പർണ്ണയനും വംഗൃദനും അസുരന്മോർ. അതിഥിഗ്വൻ–ഒരു രോജോവ്. ഋജി-

ശ്വോവും ഒരു രോജോവുതെന്ന. ഇ�ദ്ദഹമോണ്, വംഗൃദെന്റ നഗരം വളഞ്ഞു, യുദ്ധം തുടങ്ങി-

യത്; ഇന്ദ്രൻസഹോയിച്ചു.

9. സുശ്രവസ്സ്–ഒരുരോജോവ്. നോലുമീെരട്ടും–ഇരുപത്. മോടമ്പികൾ=നോടുവോഴികൾ. അവ-
െരയും, അവരുെടഅറുപതിനോയിരത്തിെത്തോണ്ണൂെററോമ്പതു ഭടന്മോെരയും അകറ്റി, സു-

ശ്രവസ്സിനോൽസ്തുതിയ്ക്കുെപ്പട്ടു യുദ്ധോഗതനോയ ഭവോൻ ജയിച്ചു.

10. ത്വൽപോലനം=അങ്ങയു�ടതോയ രക്ഷ; ഇതുതെന്ന, ത്വത്സംരക്ഷയും. തുർവയോണൻ–

ഒരു രോജോവ്. ആയുവമഹോരോജോവിന്ന്–ആയുവോവോയ മഹോരോജോവിന്ന്; സുശ്രവസ്സി-

ന്ന്. അതിഥിഗ്വൻ–മുൻപറഞ്ഞ രോജോവ്. ആയു, കുത്സൻഎന്നിവരും രോജോക്കന്മോർത-

െന്ന.

11. ഒടുവിൽ–യജ്ഞോവസോനത്തിൽ. �ദവത്രോതരോയ്=�ദവകളോൽ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ട്.
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സൂക്തം 54.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

മഘവോ�വ, അങ്ങു ഞങ്ങെള ഈ പോപത്തിലും പടയിലും ചോടിയ്ക്കരു�ത!

അങ്ങയുെട ബലംഅതിക്രമിയ്ക്കോവുന്നതല്ല�ല്ലോ; അതിനോൽഅങ്ങ്ഇടിെവട്ടിെക്കോ-

ണ്ടു നദികെളയും ജലങ്ങെളയും ഇരമ്പിയ്ക്കുന്നു. �ലോകങ്ങൾഎങ്ങെന ഭയെപ്പടോതി-

രിക്കും? (1)
ശക്തിയും ബൃദ്ധിയു�മറിയ ശക്രെന പൂജിയ്ക്കു; �കട്ടോൽഅറിയുന്ന ഇന്ദ്രെനപ്പറ്റി

മോനിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കു. മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നവനും, അതിനോൽത്ത�ന്ന കോമവർഷകനും, ധർ-

ഷകമോയ ബലംെകോണ്ടു ദ്യോവോപൃഥികൾ രണ്ടിെനയും കീഴടക്കിയവനുമോണ�ല്ലോ,

അ�ദ്ദഹം! (2)
ആ �തജസ്വിയോയ മഹോെനപ്പറ്റി സുഖകരമോയ വോക്കുച്ചരിയ്ക്കു. എന്നോൽ,

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രകൃത്യോ ബലവത്തോയ മനസ്സിന്ന്ഒരു ധൃഷ്ടത വരും. അ�ദ്ദഹം

അതികീർത്തിമോനും പ്രോണദോതോവും, �വരിസൂദനനും, അശ്വങ്ങളോൽ പുരസ്തൃത-

നും, കോമവർഷകനും �വഗവോനുമോണ�ല്ലോ! (3)
ഇന്ദ്ര, ഇമ്പവും കൂസലില്ലോയ്മയും പൂണ്ട ഭവോൻ കൂട്ടമിട്ട മോയോവികളുെട �നർക്കു

തീക്ഷ്ണമോയ ഒളിമിന്നുന്നഇടിവോൾഅയച്ച�പ്പോൾ, വമ്പിച്ച �ദ്യോവിെന്റ െകോടുമുടി

കുലുങ്ങി�പ്പോയി! ഭവോൻ സ്വയംആക്രമിച്ചു ശംബരെന പിളർത്തി. (4)
അവിടുന്നോണ�ല്ലോ ഒലികൂട്ടിെക്കോണ്ടു െവള്ളെത്ത വോയുവിെന്റയും പതം വരു-

ത്തുന്നപകലവൻെറയും മുകളിെലത്തിയ്ക്കുന്നത്; പിന്മോറോത്തശത്രുവധപ്രവണമോയ

തിരുവുള്ളംെകോണ്ട്അത്ഇന്നും െചയ്തുവരുന്നു. ആരുണ്ട്, അങ്ങയ്ക്കു മീെത? (5)
ശതക്ര�തോ, നര്യൻ, തുർവശൻ, യദു എന്നിവെര അങ്ങു രക്ഷിച്ചു; വയ്യവംശജ-

നോയ തൂർവീതിെയയും അങ്ങു രക്ഷിച്ചു. യുദ്ധം െച�യ്യണ്ടിവന്ന�പ്പോൾ, രഥോശ്വങ്ങ-

െളയും അങ്ങു രക്ഷിച്ചു. ശംബരെന്റ െതോണ്ണൂെറ്റോമ്പതു നഗരങ്ങൾഅവിടുന്നു തകർ-

ത്തു! (6)
ആർഹവിസ്സു നല്കി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ മനുഷ്യൻ �തജസ്സും വളർച്ചയും �നടി,

സജ്ജനരക്ഷകനോയിച്ചമയും. അന്നമർപ്പിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നവന്ന് അഭീഷ്ടം െകോടുക്കുന്ന

ഇന്ദ്രൻആകോശത്തുനിന്നു �മഘങ്ങെള പിഴിയുന്നു! (7)
ഇന്ദ്ര, ഭവോെന്റബലം നിസ്തുല്യമോകുന്നു;ബുദ്ധിയും നിസ്തുല്യം തെന്ന. യോവചില-

ർ ദോതോവോയ ഭവോെന്റ ഉയർന്നബലെത്തയും പരെപൌരുഷെത്തയും വോഴ്ത്തുന്നു�വോ,

ആ �സോമപോയികൾ കർമ്മത്തോൽ വർദ്ധിയ്ക്കുമോറോകെട്ട! (8)
ഇന്ദ്ര, ഇതോ,അങ്ങയ്ക്കുകുടിപ്പോനോയി, അമ്മി�മൽചതച്ചുപിഴിഞ്ഞവളെര�സ്സോ-

മം, ചമസങ്ങളിൽ; വരിക, ഇവെകോണ്ടുകോമം പൂരിപ്പിയ്ക്കുക; ഞങ്ങൾക്കുധനം തരു-

ന്നതിൽ മനസ്സും െവയ്ക്കുക! (9)
ഒരിരുട്ടു മഴെയ തടുത്തുനിന്നു–വൃത്രെന്റ വയറ്റിലോയി, �മഘം! ആആവരകൻ

ജലെമല്ലോംഅടച്ചുെവച്ചു;എന്നോൽഇന്ദ്രൻഅതിെനക്ര�മണകീഴ്�പ്പോട്ടയച്ചു! (10)
ഇന്ദ്ര, സുഖത്തോൽ വളരുന്ന യശസ്സും, ശത്രുധർഷകമോയി മഹത്തോയി തഴച്ച

ബലവുംഞങ്ങൾക്കു�കവരുത്തുക;ഞങ്ങെള ധനവോന്മോരോക്കി രക്ഷിയ്ക്കുക; വിദ്വോ-

ന്മോെര പോലിയ്ക്കുക; ഞങ്ങൾക്കുനല്ലസന്തോനങ്ങെളയും അന്നവും തന്നരുളുക! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. പടയിലും–പോപത്തിെന്റ ഫലമോയ യുദ്ധത്തിലും.

2. അധ്വര്യുവി�നോടു പറയുന്നു: അറിയുന്ന–ഗുണ�ദോഷങ്ങൾ �വർതിരിച്ചറിയുന്ന.
3. വോക്ക്–സ്തുതി. ധൃഷ്ടത=പ്രഗത്ഭത. അശ്വങ്ങളോൽ പുരസ്കൃതൻ–ഹരികൾ എന്ന രണ്ടു

കുതിരകളോൽ മുന്നിലോക്കെപ്പടുന്നവൻ, ഹരിവോഹനൻ.

4. െകോടുമുടി–മുകൾവശം. ശംബരൻ–ഒരസുരൻ.
5. ഒലി–ഇടിെയോച്ച. പതം വരുത്തുന്ന–കോയ്കെളയും മറ്റും സ്വരശ്മിെകോണ്ടു മൃദൂകരിയ്ക്കുന്ന.

പകലവൻ=സൂര്യൻ. അത്–അങ്ങെന മഴ െപയ്യിയ്ക്കൽ.

6. നര്യനും, തുർവശനും, തുർവീതിയും രോജോക്കന്മോര�ത്ര. രഥോശ്വങ്ങൾ–അവരുെട �തരു-
കളും കുതിരകളും.

7. �മഘങ്ങെള പിഴിയുന്നു–മഴ െപയ്യിക്കുന്നു.
8. ദോതോവ്–യോഗഫലപ്രദൻ.
9. കോമം–അങ്ങയുെട �സോമപോനോഭിലോഷം.
10. ആആവരകൻ–�മഘെത്ത മറച്ച വൃത്രൻ.
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സൂക്തം 55.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്രെന്റ പ്രഭോവം വിണ്ണിെനക്കോളൂം വിസ്തീർണ്ണമോണ്; മഹത്ത്വത്തിന്നു മന്നും

കിടനില്ക്കില്ല! ഭീമനുംബലവോനും മനുഷ്യർക്കു െവയിലുമോയഅ�ദ്ദഹം വജ്രെത്തതീ-

െപ്പോരി പറക്കുമോറു, കോള�പോെല, മൂർച്ചെപ്പടുത്തുന്നു. (1)
ആ ഇന്ദ്രൻ അന്തരിക്ഷസ്ഥനോയിട്ടു, മഹത്ത്വത്തോൽ ജലപൂരെത്ത സമുദ്രെമ-

ന്ന�പോെല സ്വോയത്തമോക്കി, വർഷിച്ചരുളുന്നു. �സോമപോനത്തിൽ, ഒരു കോള�പോ-

െലയോണ�ദ്ദഹം. ആ �യോദ്ധോവു പ�ണ്ടഓജസ്സുമൂലം സ്തുതിയർഹിയ്ക്കുന്നു. (2)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ്ആ �മഘത്തിന്നു െകോെറ്റോടുക്കി. അങ്ങോണ്, വമ്പിച്ച സമ്പത്തി-

െന്റഉടമകൾക്കു�മലോൾ. ഞങ്ങൾതികച്ചുംഅറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു–വീര്യംെകോണ്ടു�ദവ-

തകളിൽ മീെത അവിടുന്നോണ്. എല്ലോക്കർമ്മത്തിന്നും മുൻനിർത്തെപ്പട്ടവനോകുന്നു,

ആ ഉഗ്രൻ. (3)
ആ ഇന്ദ്രെനത്ത�ന്ന വനത്തിൽ നമസ്കർത്തോക്കൾ സ്തുതികളിൽ കുതുകിയോ-

ക്കുന്നു. അവിടുന്നു ജനങ്ങളിൽ സ്വവീര്യം െവടുപ്പിൽ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ആ വൃഷോ-

വു യ�ജ്ഞച്ഛുക്കെളഅനുകൂലിക്കുന്നു; ഇതുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, ഹവിർവർഷിയോയ

ധനവോൻ �ക്ഷമം �നടി, സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നത്. (4)
ആ �യോദ്ധോവുത�ന്ന ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, പരിപോവനമോയ ഓജസ്സെകോണ്ടു

വമ്പിച്ച യുദ്ധങ്ങൾ െചയ്യുന്നു. അവിടുന്നു െകോലയോയുധമോയ വജ്രംഎറി�ഞ്ഞല്പിയ്ക്കു-

ന്ന�തോ�ട, ഇന്ദ്രൻ �തജസ്വിത�ന്നഎന്നുസകലർക്കും ഉറപ്പു വരുന്നു. (5)
ആ യശസ്കോമൻ നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ട നഗരെമോെക്ക ബലത്തോൽ നശിപ്പിച്ചു, ഭൂമി-

�യോളം വളർന്നു. ആ �ശോഭനകർമ്മോവു �ജ്യോതിസ്സുകളുെട മൂടൽ നീക്കി, യജമോന-

ന്നോയി ജലെത്തപ്രവഹിപ്പിച്ചു. (6)
�ഹ �സോമപോയിൻ,അങ്ങയ്ക്കു ദോനത്തിൽതിരുവുള്ളമുണ്ടോകണം. സ്തുതി�ശ്രോ-

തോ�വ, അങ്ങയുെട ഹരികെള ഇ�ങ്ങോട്ടു െതളിച്ചോലും: ഇന്ദ്ര, മിടുമിടുക്കന്മോരോണ-

�ല്ലോ, അങ്ങയുെട സോരഥികൾ; അതിനോൽ �പടിമൂലം എതിരോളികൾ അങ്ങെയ

ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ല. (7)
ഇന്ദ്ര,അക്ഷയമോയധനംഅങ്ങുതൃ�ക്കകളിൽപിടിച്ചിരിയ്ക്കന്നു. �കൾവിെപ്പ-

ട്ട ഭവോനു �തോൽവി പറ്റോത്ത�മക്കരുത്തുണ്ട്. അങ്ങയുെട തിരുവുടൽഈ വിക്ര-

മങ്ങളോൽ, കിണർ�പോെല ചുറ്റെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു; വളെര കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, തിരുെമയ്യിൽ!

(8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. െവയിൽ–െവളിച്ചവും വളർച്ചയും െകോടുക്കുന്നവൻ. കോള�പോെല–കോള െകോമ്പിെന
എന്ന�പോെല.

2. കോള�പോെല–െകോതി�യോ�ട ധോരോളം കുടിയ്ക്കും.
3. െകോെററോടുക്കി–െകോന്നു. മരണോർത്ഥത്തിൽ, ‘അരിെയോടുങ്ങി’ എെന്നോരു െചോല്ലു

മലയോണ്മയിലുമുണ്ട�ല്ലോ. ഉഗ്രൻ–ശത്രുഭീഷണൻ.

4. വൃഷോവ്–ഇന്ദ്രപര്യോയം: അഭീഷ്ടങ്ങെള വർഷിച്ചുെകോടുക്കുന്നവൻ, ഹവിവർഷി-

ഹവിസ്സുകെള ധോരോളം അർപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ; യജമോനൻ.
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5. എറിഞ്ഞ്–ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ.

6. നഗരം–അസുരപുരം. �ജ്യോതിസ്സുകൾ–സൂര്യോദികൾ. മൂടൽ–വൃത്രകൃതമോയആവരണം.
7. ദോനത്തിൽ–ഞങ്ങൾക്കഭീഷ്ടഫലം തരുന്നതിൽ. ഹരികൾ–രണ്ടിന്ദ്രോശ്വങ്ങളുെട �പർ.

8. ധനം–�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടുക്കോൻ. കിണർ�പോെല–െവള്ളം �കോരോൻ െചന്ന

ആളുകളോൽ കിണർ�പോെല.
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സൂക്തം 56.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇതോ,ആ മഹോകർമ്മകുശലൻഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ചമസങ്ങളിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടു-

ള്ള ഒരുപോടന്നംഅമ�റത്തിന്നോയി, അശ്വം െപണ്കുതിരെയെയന്ന�പോെല കല്പി-

െച്ചടുക്കുന്നു;ഹരികെളപ്പൂട്ടിയ പുരുപ്രഭമോയ െപോൻ�തർ നിർത്തിയിട്ടു, കുടിയ്ക്കുകയും-

െചയ്യുന്നു. (1)
ഹവിസ്സു െകോണ്ടുവന്നുനീെള െപരുമോറുന്നവർസ്തുതികളോൽതന്തിരുവടിയിങ്ക-

ൽ, വണിക്കുകൾ സഞ്ചോരത്തിന്നു സമുദ്രത്തിെലന്ന �പോെല െചല്ലുന്നു. ഭവോൻ മി-

കച്ച യോഗെത്ത പരിപോലിയ്ക്കുന്ന ബലവോങ്കൽ പ്രകോശകമോയ �സ്തോത്രത്തോൽ, സു-

ന്ദരിമോർ പർവതത്തിെലന്ന�പോെല െചല്ലുക. (2)
ക്ഷിപ്രകോരിയും മഹോനുമോണ്, തന്തിരുവടി! ഇരുമ്പുചട്ടയിട്ട ആ ദൂഷ്ടദമനൻ

മത്തു പൂണ്ടു, മോയോവിയോയ ശുഷ്ണെന തുറുങ്കിൽ ചങ്ങലയിലിട്ടതു യോെതോന്നുെകോ-

�ണ്ടോ,ആബലം യുദ്ധത്തിൽഇടിവു പററോെത�വരിധ്വംസകമോയി, ഒരുപർവത-

ത്തിെന്റ െകോടുമുടി�പോെല ഉദ്ഭോസിയ്ക്കുന്നു! (3)
യോെതോരുവൻ ധർഷകമോയബലംെകോണ്ടു തമസ്സിെന തട്ടിനീക്കി�യോ, ഭവോ-

നോൽ രക്ഷയ്ക്കോയി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട ആ ഇന്ദ്രെന തിളങ്ങുന്ന ശക്തി, സൂര്യൻ ഉഷസ്സി-

െനെയന്ന�പോെലസമോ�ശ്ലഷിയ്ക്കുന്നു;അ�പ്പോൾ, കൂടലെര നിലവിളിപ്പിയ്ക്കുന്നതന്തി-

രുവടി വിപുലമോയ വധം നടത്തുന്നു! (4)
മറയ്ക്കെപ്പട്ടതിനോൽ കീഴ്�പ്പോട്ടു വീഴോതിരുന്ന സർവജീവനമോയ ജലെത്ത

ഇന്ദ്ര,ഹന്തോവോയ ഭവോൻവോനിൽനിന്നു ദിക്കുകളിൽപ്രതിഷ്ഠിച്ചെത�ന്നോ; മത്തുപി-

ടിച്ച്ഇമ്പം പൂണ്ടു വൃത്രെന യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചെത�ന്നോ; അന്നു നീർമുകിലുകൾക്കു

മുഖം മുഴുെക്ക കുനിഞ്ഞു! (5)
ഇന്ദ്ര, വളർച്ച പൂണ്ട ഭവോൻ �സോമത്തോൽ മത്തുപിടിച്ചു, െവളളെത്തപുറെത്ത-

യ്ക്കിറക്കി; കൂസലില്ലോത്ത ശക്തിെകോണ്ടു വൃത്രെന ചതയ്ക്കുകയുംെചയ്തു. ഇങ്ങെനയോ-

ണ�ല്ലോ, ഭവോൻ വോനിൽനിന്നു ജലെത്തബ�ലന ഭൂവിഭോഗങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചത് ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ–യജമോനെന്റ; ചൂണ്ടി പറയുന്നതോണ്. അശ്വം രത്യർത്ഥം െപണ്കു-

തിരെയസമീപിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

2. ഭവോൻ–�സ്തോതോവി�നോടോണ്, ഇതു പറയുന്നത്. ബലവോൻ–ഇന്ദ്രൻ. പ്രകോശകം–
�ദവതെയ െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്. പർവതത്തിെലന്ന�പോെല–മലയിൽ പൂവറുക്കോെന-

ന്ന�പോെല.

3. ശുഷ്ണൻ–ഒരസുരൻ.
4. തമസ്സിെന–വൃത്രോദികെള. ഭവോൻ–�സ്തോതോവ്.
5. മത്ത്–�സോമപോനത്തോൽ. െവള്ളം തോഴെത്തയ്ക്കു വിടു�മ്പോൾ മുഖം കുനിയുമ�ല്ലോ!
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സൂക്തം 57.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ആരുെട ബല�മോ, കുഴിയിെലെയ്ക്കോഴുകുന്ന െവള്ളം�പോെല നിർത്തോവുന്നത-

ല്ലോത്തത്;ആരുെട വിശ്വവ്യോപിയോയനധം െകല്പിന്നോയി തുറന്നുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു�വോ;

ആ അതിദോതോവിെന, മഹോെന, വിപുലവിത്തെന, അ�മോഘബലെന, തടിച്ചുനീ-

ണ്ടവെനഞോൻആ�വോളം സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (1)
പററലെര പതിപ്പിയ്ക്കുന്ന മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന െപോന്നിൻവജ്രം പർവതത്തിൽ

ഉറങ്ങുകയല്ല�ല്ലോ െചയ്തത്; ഇന്ദ്ര, അ�തോടുകൂടിത്ത�ന്ന, �ലോകെമല്ലോം അങ്ങെയ

യജിപ്പോൻ തുടങ്ങി. യജമോനെന്റ സവനെമോെക്ക, ജലം കുഴിയിെലന്ന�പോെല

ഭവോങ്കൽ വന്നു�ചരുന്നു! (2)
ആരുെട ധോരകവും വിശ്രുതവും ഇന്ദ്രത്വചിഹ്നവുമോയ �തജസ്സ് അന്നത്തിന്നോ-

യി, കുതിര�പോെല ചുററി നടത്തെപ്പടുന്നു�വോ; ആ ഭീമന്നോയി, പരമസ്തുത്യന്നോയി,

�ഹ �ശോഭനയോയ ഉഷ�സ്സ,നീ ഈ അധ്വരത്തിൽ ഹവിസ്സു വഴി�പോെല ഒരുക്കി-

യോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, ബഹുസ്തുത, പ്രവൃദ്ധധന, ഈ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെടയോണ്: അങ്ങെയ

അവലംബിച്ചോണ�ല്ലോ, ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത് .�ഹ സ്തുതി�സവ്യ, അങ്ങല്ലോ-

െത മറ്റോരുമില്ല, �സ്തോത്രവിഷയഭൂതൻ; ഞങ്ങളുെട സ്തുതികെള അങ്ങു പൃഥിവി�പോ-

െല വഹിച്ചരുളിയോലും. (4)
ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടിയുെട കഴിവു വലുതോണ്. ഞങ്ങൾ ത്വദീയരോകുന്നു. മഘവോ-

�വ. നിന്തിരുവടിെയസ്തുതിയ്ക്കുന്നഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിലോഷം പൂരിപ്പിച്ചോലും. വിശോ-

ലമോയ �ദ്യോവും നിന്തിരുവടിയുെട കഴിവു സമ്മതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു;ഈഭൂമി നിന്തിരുവടി-

യുെട ബലത്തിന്നു വണങ്ങുകയുംെചയ്യിരിയ്ക്കുന്നു! (5)
ഇന്ദ്ര, വജ്രോയുധ,ആഉയർന്നുപരന്നപർവതെത്തഭവോൻവജ്രംെകോണ്ടുനുറു-

ക്കി നുറുക്കി, മറയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ജലെത്ത ഒഴുകോൻ കീ�ഴ്പോട്ടയച്ചുവ�ല്ലോ; വോസ്തവത്തി-

ൽ, ഭവോങ്കൽമോത്ര�മയുള്ളു, ബലെമല്ലോം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
1. െകല്പിന്നോയി–�സ്തോതോവിെന്റ ബലത്തിന്നു�വണ്ടി.

2. പർവതത്തിന്നുവൃത്രെനന്നുംഅർത്ഥെമടുക്കോം. അ�തോടുകൂടി–പർവതങ്ങളുെട ചിറക-

രിക�യോ വൃത്രെന െകോല്ലുക�യോ െചയ്തുകഴിഞ്ഞ ഉടൻ.

3. ധോരകം–�ലോകെത്ത നിലനിർത്തുന്നത്. അന്നം–ഹവിസ്സ്. യജ്ഞസ്ഥലങ്ങളിെലോ-

െക്ക െചല്ലുമ�ല്ലോ ഇന്ദ്രെന്റ �തജസ്സ്.

4. ബഹുസ്തുതൻ=വളെര ജനങ്ങളോൽസ്തുതിയ്ക്കുെപ്പട്ടവൻ. പൃഥിവി�പോെല–ഭൂമി ഭൂതജോത-
െത്ത വഹിച്ചു�പോരുന്നതു�പോെല.

5. ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ–യജമോനെന്റ. ഭൂമി ആകോശത്തിെന്റ ചുവട്ടിലോണ�ല്ലോ; അതിെന

വണങ്ങലോക്കി കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

6. പർവതം=�മഘം, അെല്ലങ്കിൽ വൃത്രൻ.
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സൂക്തം 58.

െഗൌതമനോയ �നോധസ്സ്ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ബലത്തോൽ ജനിച്ച മരണരഹിതൻ അ�പ്പോൾത്തെന്ന �നോവിച്ചുകളയും! ആ

�ഹോതോവു, യജമോനെന്റ ദൂതനോക്കെപ്പടു�മ്പോൾസന്മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട ഗമിച്ച്, അന്ത-

രിക്ഷെത്തസൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു; യജ്ഞത്തിൽഹവിസ്സുെകോണ്ടു (�ദവന്മോെര) പരിചരിയ്ക്കുന്നു.

(1)
ആനിർജരൻ, തെന്റ തീററെയ കടന്നുപിടിയ്ക്കുന്നു, വിഴുങ്ങുന്നു; ചിെക്കന്നു വിറ-

കുകളിൽ �കറുന്നു. ആ ദഹനെന്റ മുതുക്ഒരു കുതിര�പോെല കോണെപ്പടും. അ�ദ്ദ-

ഹം �ദ്യോവിെന്റ െകോടുമുടിെയ ഇരമ്പിച്ചുംെകോണ്ടലറും! (2)
ഹവിർവോഹിയും, രുദ്രവസുക്കളോൽപുരസ്കൃതനും, �ഹോതോവും, ശത്രുധനങ്ങെള

കിഴടക്കുന്നവനും, മരണരഹിതനുമോയ �ദവൻ പ്രജകളിൽ ഒരു �തരു�പോെലയോ-

യും, യജമോനരിൽഇരുന്നരുളിസ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നവനോയും, ധനങ്ങെളതുടെരത്തുടെര

നല്കി�പ്പോരുന്നു. (3)
അ�ദ്ദഹം കോററത്തിളകി, കൂററെനോച്ച പുറെപ്പടുവിച്ചു, നോക്കുകൾ പരത്തി,

�തജസ്സുപടർത്തി, നിഷ്പ്രയോസം മോമരങ്ങളിൽകുടിെകോള്ളുന്നു. ഓളുംെവട്ടുന്നനോള-

ങ്ങളുള്ളജരോരഹിതനോയഅ�ഗ്ന, വൃക്ഷങ്ങെള ചുെട്ടരിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ ചിെക്കന്ന്ഒരു

കോള�പോെലയോയിച്ചമയുന്നു. അങ്ങയുെട നടവഴി കറുത്തിരുളുന്നു. (4)
ആജ്വോലോമുഖൻ കോററിനോലിളക്കെപ്പട്ടു കത്തിപ്പടർന്ന്, അക്ഷീണമോയ ജല-

െത്ത �ത�ജോബലംെകോണ്ടോക്രമിച്ചു, കോട്ടിൽ സർവധർഷകനോയി, ഒരു കോള�പോ-

െല �നരിട്ടു പോളുന്നു;ആ പറക്കലിൽ ചരോചരങ്ങൾ �പടിച്ചുചൂളൂന്നു! (5)
അ�ഗ്ന, മനുഷ്യരുെടഇടയിൽ ഭൃഗുക്കൾ�ദവത്വപ്രോപ്തിയ്ക്കോയി,ആളുകൾക്കുവി-

ളിയ്ക്കോവുന്നവനും �ഹോതോവുംഅതിഥിയും വ�രണ്യനും ഒരുസഖോവിെന�പ്പോെലസു-

ഖകരനുമോയ നിന്തിരുവടിെയ, ഒരു �ശോഭനമോയ നിധിെയ എന്ന�പോെല ആധോ-

നംെചയ്തു. (6)
അധ്വരങ്ങളിൽഏഴു �ഹോതോക്കളോയഋത്വിക്കുകൾഅതിയഷ്ടോവോയയോെതോ-

രുവെന �ഹോതോവോയി വരിയ്ക്കുന്നു�വോ;എല്ലോദ്ധനങ്ങളും െകോണ്ടുവരുന്നആഅഗ്നി-

െയഞോൻഅന്നംെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുന്നു; രത്നം യോചിയ്ക്കുകയുംെചയ്യുന്നു. (7)
അ�ഗ്ന, ബലത്തിെന്റ മക�ന, പ്രിയപ്രകോശ, ഇവിെട സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്ക്

അഭംഗങ്ങളോയ സുഖങ്ങൾ കല്പിച്ചുതന്നോലും; അന്നത്തിെന്റ മക�ന, അങ്ങെയ സ്തു-

തിയ്ക്കുന്നവെന ഇരിമ്പിെനോത്ത പോലനങ്ങൾെകോണ്ടു പോപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കുക-

യും െചയ്തോലും! (8)
അ�ഗ്ന, വിശിഷ്ടപ്രകോശ, അങ്ങു സ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്ന് ഒരു ഭവനമോയിബ്ഭവിച്ചോ-

ലും; ധനവോ�ന, ധനവോന്മോെര സുഖിപ്പിച്ചോലും; സ്തുതിയ്ക്കുന്നവെന പോപത്തിൽനിന്നു

രക്ഷിച്ചോലും; ആ കർമ്മോർജിതദ്രവിണൻ നോെളക്കോലത്തും ചീെളന്നു വരുമോറോക-

െട്ട! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. ബലത്തോൽ–അരണിമഥനംമൂലം. �നോവിയ്ക്കുക–െതോട്ടോൽ െപോള്ളിയ്ക്കുക. ദൂത-

ൻ–�ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. അന്തരിക്ഷം മുമ്പുമുെണ്ടങ്കിലും, അതു ദൃഗ്വിഷയമോകു-
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ന്നത്, അവിെട െചന്ന അഗ്നിയുെട �തജസ്സോലോകയോലോണ്, സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു എന്നു പറ-

ഞ്ഞത്.

2. തീററ–തൃണഗുല്മോദികളോയ ദോഹ്യവസ്തുക്കൾ. മുതുക്–പൃഷ്ഠജ്വോലോജോലം. കുതിര–പല
വഴി�യ്ക്കോടുന്നഅശ്വം. ദവോഗ്നിെയ വർണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കയോണ്.

4. നോക്കുകൾ–ജ്വോലകൾ. കോള�പോെല–തിമർക്കുന്നു. കറുക്കുന്നതു, പുകെകോണ്ടോണ്.
5. ജ്വോലോമുഖൻ=ജ്വോലകളോകുന്ന മുഖങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ. ജലം–വൃക്ഷങ്ങളുെട നീര്.

6. ഭൃഗുക്കൾ–ഭൃഗുവിെന്റ �ഗോത്രക്കോരോയ ഋഷിമോർ. നിധിെയ�പ്പോെല–ഒരുഅനർഗ്ഘനി-

ധിെയെയന്ന�പോെല സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചു!

7. രത്നം–രമണീയമോയ കർമ്മഫലം.
8. ബലത്തിെന്റമകൻ–അരണിമഥനത്തോൽജനിച്ചവൻ. അന്നത്തിെന്റമകൻ–ഭക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ട

അന്നമോണ�ല്ലോ, ജഠരോഗ്നിെയ വളർത്തുന്നത്. ഇരിമ്പിെന്നോത്ത–ഉറ�പ്പറിയ.

9. ഭവനം–അനിഷ്ടനിവോരകമോയ വോസസ്ഥോനം. ധനവോന്മോർ–ഹവിസ്സോകുന്ന ധനം

അങ്ങയ്ക്കു സമർപ്പിയ്ക്കുന്നവർ. കർമ്മോർജിതദ്രവിണൻ=കർമ്മങ്ങൾ െകോണ്ടു ധനം �ന-

ടിയവൻ. ചീെളന്നു=ശീഘ്രം.
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സൂക്തം 59.

�നോധസ്സ്ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; �വശ്വോനരോഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന,അങ്ങയയുെടതെന്നശോഖകളോണ്, മറ്റഗ്നികൾ. അങ്ങെയെക്കോ�ണ്ട,

അമർത്ത്യെരല്ലോം സന്തുഷ്ടരോകൂ. �വശ്വോനര, മനുഷ്യെര നിലനിർത്തുന്നവനോകു-

ന്നു ഭവോൻ; അങ്ങു, നോട്ടെപ്പട്ട ഒരു തൂണു�പോെല ജനങ്ങെള തോങ്ങിനില്ക്കുന്നു. (1)
�ദ്യോവിെന്റ ശിരസ്സും ഭൂവിെന്റ നോഭിയുമോകുന്നുഅഗ്നി; അതിനോൽ ദ്യോവോപൃഥി-

വികൾക്കധിനോഥനോണ�ദ്ദഹം. �വശ്വോനര, ആ �ദവനോയ അങ്ങെയ �ദവകൾ

ആര്യന്നു�വണ്ടി �ത�ജോരൂപത്തിൽത്ത�ന്ന ഉൽപോദിപ്പിച്ചു. (2)
ശോശ്വതങ്ങളോയ രശ്മികൾ സൂര്യങ്കെലന്ന�പോെല, ധനങ്ങൾ അഗ്നിയിങ്കൽ

െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അതിനോൽ, പർവതങ്ങളിലും ഓഷധികളിലും െവള്ളത്തിലും

മനുഷ്യരിലുമുള്ളസമ്പത്തിെന്റെയല്ലോം രോജോവോണ്, ഭവോൻ. (3)
ദ്യോവോപൃഥിവികൾ ഇത്ര വലുപ്പം പുണ്ടതു, സ്വപുത്രനോയ �വശ്വോനരന്നു�വ-

ണ്ടിയോയിരിയ്ക്കോം! ആ �ശോഭനഗമനെന, അ�മോഘബലെന, വലിയ �നതോവിെന-

ക്കുറിച്ചു നിപുണനോയ �ഹോതോവ്, ഒരുസോധോരണെനന്ന�പോെല, പലതരം മഹോ-

�സ്തോത്രങ്ങൾ െചോല്ലുന്നു. (4)
�ഹ ജോത�വദ�സ്സ, �വശ്വോനരോ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട മോഹോത്മ്യം സ്വർ�ല്ലോക-

െത്തക്കോളും വിശോലമോകുന്നു. മോനവപ്രജകൾക്ക്അരചനോണവിടുന്ന്. അങ്ങു യു-

ദ്ധംെചയ്ത്, അപഹരിയ്ക്കെപ്പട്ടു�പോയ ധനം �ദവകെള ഏല്പിച്ചു! (5)
യോെതോരു �മഘഹന്തോവിെന മനുഷ്യർ �സവിച്ചു�പോരുന്നു�വോ,ആവൃഷ്ടികർ-

ത്തോവിെന്റ മഹത്ത്വം ഞോൻക്ഷണത്തിൽ പറയോം: �വശ്വോനരോഗ്നി ദസ്യുക്കെള

ഹനിച്ചു; െവള്ളം കീ�ഴ്പോെട്ടോഴുക്കി; �മഘെത്തപിളർത്തി! (6)
മഹിമയോൽ സർവമനു�ഷ്യോൽപത്തി�ഹതുവും വിശിഷ്ടപ്രകോശനും പ്രിയസ-

ത്യഭോഷിയുമോയ�വശ്വോനരോഗ്നി ഭരദ്വോജരിൽയജിയ്ക്കെപ്പടുന്നു; ശോതവ�നയങ്കലും

പുരുണീഥങ്കലും വളെര വളെര സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 59.
1. �വശ്വോനരൻ–എല്ലോനരരിലും ജഠരോഗ്നിരു�പണ�ചർന്നവൻ. തൂണു�പോെല–തൂണ്

വിട്ടിെന്റ �മോന്തോയെത്തഎന്ന�പോെല.

2. നോഭി=െപോക്കിൾ; രക്ഷകൻഎന്നുസോരം. ആര്യൻ–വിദ്വോനോയ മനു.

3. ഓഷധികൾ=സസ്യങ്ങൾ.
4. ദ്യോവോപൃഥിവികളുെട പുത്രനോണ്, �വശ്വോനരെനന്നു മെററോ�രടത്തുപ്രസ്തോവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹോനോയ മകന്നു പോർക്കോൻ ധോരോളംസ്ഥലം �വണെമന്ന്അമ്മമോർ കരുതുമ�ല്ലോ!

ഒരു സോധോരണൻ, അയോൾക്കുപണംെകോടുക്കുന്നപ്രഭുവിെന വോഴ്ത്തുന്നതു�പോെല.

5. മോനവപ്രജകൾ=മനുവിങ്കൽനിന്നു ജനിച്ചവർ. അപഹരിയ്ക്കുെപ്പട്ടു�പോയ–അസുരന്മോർ

കവർന്ന.

6. ഇതിൽ �വദ്യുതോഗ്നിെയപ്പററിയോണ്, പറയുന്നത്. �മഘഹന്തോവ്–െവള്ളെത്ത തടു-

ത്തുനിർത്തിയ �മഘെത്ത െകോന്നവൻ, പിളർത്തവൻ; �വശ്വോനരൻ. �സവിച്ചു–മഴ

കിട്ടോൻ�വണ്ടി. ദസ്യുക്കൾ–കർമ്മങ്ങെള മുടിയ്ക്കുന്ന രോക്ഷസോദികൾ.
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7. ഭരദ്വോജർ–തന്നോമകരോയ ഋഷിമോർ. ശോതവ�നയൻ=ശതവനിയുെട പുത്രൻ. പുരു-
ണീഥൻ–ഒരു രോജോവ്.
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സൂക്തം 60.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

യശസ്വിയും യജ്ഞപ്രകോശകനും പ്രകർ�ഷണ രക്ഷിയ്ക്കുന്നവനും ദൂതനും

സദ്യഃകർത്തോവും രെണ്ടണ്ണത്തിൽനിന്നുജനിച്ചവനുംധനം�പോെലപ്രശസ്തനുമോയ

വഹ്നിെയ വോയു ഭൃഗുവിന്നു മിത്രമോക്കിെക്കോടുത്തു. (1)
കോമിയ്ക്കുന്ന �ദവകളും �ഹോമിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരും–ഇരുകൂട്ടരും–ഈശോസിതോവി-

െന �സവിച്ചു�പോരുന്നു; പൂജ്യനുംപ്രജോപോലകനുംഫലപ്രദനുമോയഈ�ഹോതോവു

സൂര്യെനക്കോളും മുെമ്പ യജമോനരിൽ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (2)
യുദ്ധം വന്ന�പ്പോൾ, മനുവിന്നു പിറന്ന മനുഷ്യരോയ ഋത്വിക്കുകൾഅന്നംസംഭ-

രിച്ചുയോെതോരുവെനഉൽപോദിപ്പിച്ചു�വോ;ഹൃദയത്തിൽനിന്നുജനിച്ചആമോദകജ്വോ-

ലങ്കൽ െചന്നണയെട്ട, വഴി�പോെല കീർത്തിയ്ക്കുന്നതുംഅതിനൂതനവുമോയ നമ്മുെട

സ്തുതി! (3)
കോമിയ്ക്കുന്നവനും പോവകനും പോർപ്പിടം നല്കുന്നവനും വ�രണ്യനും �ഹോതോവു-

മോയ അഗ്നി യജമോനരോയ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കെപ്പടുന്നു: അ�ദ്ദഹം

അരക്കെര അമർക്കുന്നതിൽ മനസ്സു െവയ്ക്കുന്നു, ഗൃഹങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നു. യജ്ഞ-

ശോലയിൽ ധനപോലകനോയി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു; അ�ദ്ദഹംതെന്ന എല്ലോദ്ധനങ്ങളു-

െടയും നോഥൻ. (4)
അതിനോൽ, അ�ഗ്ന, ധനപോലകനും അന്നവോഹിയുമോയ നിന്തിരുവടിെയ

െഗൌതമരോയ ഞങ്ങൾ ഒരു കുതിരെയ എന്ന�പോെല തുടച്ചു, മനന�യോഗ്യങ്ങൾ-

െകോണ്ടുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ആകർമ്മോർജിതദ്രവിണൻ നോെളക്കോലത്തും ചീെളന്നു വന്ന-

ണയെട്ട. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 60.
1. രെണ്ണണ്ണം–രണ്ട് അരണികൾ.
2. കോമിയ്ക്കുന്ന–ഹവിസ്സിെന. സൂര്യെനക്കോളുംമു�മ്പ–സൂ�ര്യോദയത്തിന്നുമുമ്പു കഴിയും,

അഗ്നി�ഹോത്ര�ഹോമത്തിന്ന്, അഗ്നിെയ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുക.

3. ഹൃദയം–ഹൃദയസ്ഥമോയ പ്രോണവോയു. വോയുവിൽനിന്നോണ�ല്ലോ, അഗ്നി ജനിയ്ക്കുന്നത്;

വോയുതെന്ന,പ്രോണൻ. മോദകജ്വോലൻ=മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന (�മോഹനങ്ങളോയ) ജ്വോലക-

�ളോടുകൂടിയവൻ; അഗ്നി.

4. പോവകൻ=ശുദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നവൻ.

5. തുടച്ചു–�കറോൻ തുടങ്ങുന്നവർ കുതിരയുെട പുറം തുടയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല, അഗ്നിയു-
െട ഹവിർവഹനപ്ര�ദശം തുടച്ച്. മനന�യോഗ്യങ്ങൾ=മനനത്തിന്ന്(ചിന്തനത്തിന്)

അർഹങ്ങളോയ �സ്തോത്രങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ–ഞോൻ; ‘ആത്മനി ബഹുവചനം’ പ്ര�യോഗി-

ച്ചിരിയ്ക്കയോണ്.



[മ. 1: അ. 11: സൂ. 61] ഒന്നോം അഷ്ടകം 139

സൂക്തം 61.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

തടിച്ചുനീണ്ടവനോയി, ത്വരോവോനോയി, മഹോനോയി, സ്തുതികൾക്കനുരൂപനോയി,

യോത്രയ്ക്കു തടവില്ലോത്തവനോയിരിയ്ക്കുന്നഈഇന്ദ്രന്നുഞോൻ മികച്ച �സ്തോത്രവും, പൂർ-

വന്മോർ നല്കി�പ്പോന്നഹവിസ്സുകളും, �ചോെറന്ന�പോെല വിളമ്പുന്നു. (1)
ഈ ഇന്ദ്രന്നുതെന്ന ഞോൻ �ചോെറന്ന�പോെല നല്കുന്നു–ശത്രു�രോധിയും

അത്യോവർജകവുമോയ ഒരു �സ്തോത്രോ�ഘോഷം നടത്തുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമുണ്ട്, അന്തഃ-

കരണംെകോണ്ടുംബുദ്ധിെകോണ്ടുംആപഴയസ്വോമിയ്ക്കോയിസ്തുതികൾതുടച്ചുെവയ്ക്കുന്നു!

(2)
ഈഇന്ദ്രന്നോയിത്തെന്ന–ഉപമോനഭൂതനുംധനദോതോവുമോയആപണ്ഡിതെന

മഹത്ത്വെപ്പടുത്തോൻ–അത്യോവർജകങ്ങളോയ വിശുദ്ധ�സ്തോത്രവോക്യങ്ങളോൽ, ഏറ്റ-

വും മഹത്തോയ ഒരോ�ഘോഷംഞോൻ മുഖംെകോണ്ടു നടത്തുന്നു. (3)
ഈ ഇന്ദ്രന്നോയിത്ത�ന്ന ഞോൻ ഒരു �സ്തോമം, സ്വോമിയ്ക്കോയി തച്ചൻ �തെര-

ന്ന�പോെല െതളിച്ചുെകോള്ളുന്നു; ആ സ്തുതിവോഹ്യമോനന്ന്അത്യോവർജകങ്ങളോയ

ഋക്കുകളും,ആ �മധോവിയ്ക്കുസ�വോൽകൃഷ്ടമോയഹവിസ്സുംസമർപ്പിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (4)
ഈ ഇന്ദ്രന്നോയിത്ത�ന്ന, ധ�നച്ഛുവോയ ഞോൻ �സ്തോത്രമന്ത്രെത്ത നോക്കി-

�നോടു, കുതിരെയെയന്ന�പോെല �ചർക്കുന്നു;ആ വീരെന, ദോനനിധിെയ, ശ്ലോഘ്യോ-

ന്നെന, നഗര�ഭദിെയ വന്ദിപ്പോനും തുടങ്ങുന്നു. (5)
ഈ ഇന്ദ്രന്നോയിത്ത�ന്ന, തു�ലോം �ശോഭനകോരിയും സ്തുത്യവുമോയ വജ്രം യു-

ദ്ധത്തിന്നു ത്വഷ്ടോവ്മൂർച്ചെപ്പടുത്തി; ആ െകോലയോയുധമോണ�ല്ലോ, ശത്രുമർദ്ദനനും

അമിതബലനുമോയ തിരു�മനി വൃത്രെന്റ�പോലും മർമ്മെത്തയ്ക്കയച്ചത്. (6)
ആസർവവ്യോപിയും ശത്രുക്കെള തു�ലോം ആക്രമിയ്ക്കുന്നവനുമോയ വജ്രോയുധൻ

ഈ വർഷ�ഹതുവോയ മഹോയജ്ഞത്തിെന്റ സവനങ്ങളിൽ �സോമവും നല്ല ഭക്ഷ്യ-

ങ്ങളും തൽക്ഷണം ഭക്ഷിച്ചരുളി; അസുരസമ്പത്ത്അപഹരിച്ചു; െചന്നു �മഘെത്ത

പിളർത്തി. (7)
ഈഇന്ദ്രന്നോയിത്ത�ന്ന, വൃത്രവധത്തിൽ, �ദവപത്നികൾ ചുറ്റിനടക്കൽ വിട്ട്

അർച്ചന�സ്തോത്രം ഉച്ചരിച്ചു. ഇ�ദ്ദഹംപരന്ന ദ്യോവോപൃഥിവികെള െചറുതോക്കി: അവ

ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മഹിമോവിന്നു മതിയോയില്ല. (8)
ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മഹത്ത്വം �ദ്യോവിെനയും ഭൂവിെനയും അന്തരിക്ഷെത്തയും

കവിച്ചു െപോങ്ങി. സ്വ�തജസ്സുെകോണ്ടുതെന്ന അടക്കം വരുത്തുന്നവനും, എന്തിനും

�പോന്നവനും, മികച്ച ശത്രുക്കളുള്ളവനും, അപ്ര�മയനുമോയ ഇന്ദ്രൻ (�മഘങ്ങെള)

�പോരിന്നിറക്കുന്നു. (9)
തെന്റബലത്തോൽത്തെന്നയോണ്, ഇന്ദ്രൻവരൾച്ചെപടുത്തിയവൃത്രെനവജ്രം-

െകോണ്ടരിഞ്ഞതും, അടയ്ക്കെപ്പട്ട ജലങ്ങെള, �ഗോക്കെളെയന്ന�പോെല തുറന്നുവിട്ട-

തും. അ�ദ്ദഹം ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു സമോനചിത്തനോയി ഫലം �നരിട്ടു െകോടുക്കുന്നു.

(10)
ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ�തജസ്സോലോണ്, വജ്രംെകോണ്ട്അച്ചടക്കംെവച്ചതിനോലോണ്,

സിന്ധുക്കൾഅതിരിൽ നില്ക്കുന്നതു്; ഐശ്വര്യം �നടിയ, യജമോനന്നുഫലം നല്കുന്ന,

ഈശത്രുമർദ്ദനന�ത്ര, തുർവീതിയ്ക്കു നില കിട്ടിച്ചത് ! (11)
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െവമ്പൽെക്കോള്ളുന്നവനുംഅമിതബലനുമോയ തിരു�മനിഈവൃത്രനെന്റ�ന-

�ര വജ്രം വിട്ടോലും; ജലെത്തപുറത്തിറക്കി പ്രവഹിപ്പിപ്പോൻ വിലങ്ങിച്ച വജ്രംെകോ-

ണ്ട്അവെന്റഓ�രോ ഗോത്രസന്ധിെയയും, �ഗോവി�ന്റതിെന�പ്പോെല നുറുക്കിയോലും!

(12)
ഉക്ഥങ്ങൾെകോണ്ടു സ്തുത്യനും െവമ്പൽെക്കോള്ളുന്നവനുമോയ അവിടുന്നു മുമ്പു

കല്പിച്ചുെചയ്തവെയ ഭവോൻ പ്രശംസിയ്ക്കുക: യുദ്ധത്തിന്ന്ആയുധങ്ങൾ െതരുെതെര

അയച്ചുെകോണ്ട്ഇ�ദ്ദഹം ഒരു െകോലയോളിയുെടമട്ടിൽ കൂടലെര െകോെന്നോടുക്കിയ-

�ല്ലോ! (13)
ഇ�ദ്ദഹെത്ത �പടിച്ചു പർവതങ്ങൾ അനങ്ങോതോയി; കണ്ട�തോ�ട ദ്യോവോപൃ-

ഥിപികൾ വിറച്ചു�പോയി. ഈ സുന്ദരോംഗെന്റ ദുഃഖനോശകത്വെത്തപ്പറ്റി �പർത്തും

�പർത്തും പോടിയ �നോധസ്സ് ഉടനടി വീര്യവോനോയിച്ചമഞ്ഞു! (14)
ഏകനും വിവിധധ�നശനുമോയ ഇന്ദ്രന്നു യോെതോന്നു �വണെമന്നു �തോന്നി-

�യോ, അത്ഇവരോൽ നല്കെപ്പട്ടു. സ്വശ്വന്നു മകനോയിപ്പിറന്ന സൂര്യ�നോടു െപോരു-

തുന്നഏതശെനഅവിടുന്നു �സോമനീർ �കെക്കോണ്ടു രക്ഷെപ്പടുത്തി. (15)
ഇന്ദ്ര, രണ്ടശ്വങ്ങെള പൂട്ടുന്നവ�ന, അങ്ങയ്ക്കോയിത്തെന്ന അത്യോവർജകങ്ങ-

ളോയ �സ്തോത്രമന്ത്രങ്ങൾ �ഗോതമ�ഗോത്രക്കോർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇവർക്കു ഭവോൻ

നോനോരൂപമോയ ധനം നല്കിയോലും. ആ കർമ്മോർജിതദ്രവിണൻ നോെളക്കോലത്തും

ചീെളന്നു വന്നണയെട്ട! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 61.
1. ത്വരോവോൻ–കർത്തവ്യങ്ങെള െചയ്തുകഴിയ്ക്കുന്നതിൽ െവമ്പലുള്ളവൻ.

2. നല്കുന്നു എന്നതിെന്റ വിവരണമോണ്, അടുത്ത വോക്യം. അത്യോവർജകം=ഹൃദയെത്ത

തു�ലോംആകർഷിയ്ക്കുന്നത്. തുടച്ചുെവയ്ക്കുന്നു–സംസ്കോരെപ്പടുത്തുന്നു.

3. ഉപമോനഭൂതൻ–മഹോന്മോെര ഇന്ദ്ര�നോടുപമിയ്ക്ക സോധോരണമോണ�ല്ലോ. മുഖംെകോണ്ടു
നടത്തുന്നു–ഉറെക്ക െചോല്ലുന്നു.

4. �സ്തോമം–�സ്തോത്രവി�ശഷം. സ്തുതിവോഹ്യമോനൻ=സ്തുതികളോൽ വഹിയ്ക്കുെപ്പടുന്നവൻ;

സ്തുതികളിൽ �കറിസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവൻ!

5. കുതിരെയ എന്ന�പോെല–യോ�ത്രോദ്യതൻ കുതിരെയ �തരി�നോടു �ചർക്കുന്നതു�പ-

െല. ശ്ലോഘ്യോന്നൻ=ശ്ലോഘനീയങ്ങളോയ അന്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ. നഗര�ഭദി–

അസുരപുരങ്ങെള പിളർത്തുന്നവൻ.

6. �ശോഭനകോരി=നല്ലതു െചയ്യുന്നത്.
7. വർഷ�ഹതു-മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നത്. തൽക്ഷണം–�ഹോമിച്ച ഉടൻതെന്ന.
8. െചറുതോക്കി–ഇതിെന്റ വിവരണമോണ്, അടുത്തവോക്യം.

9. അടക്കം–എതിരോളികൾക്ക്. മികച്ച ശത്രുക്കെള വധിയ്ക്കുന്നതോണ�ല്ലോ, വീരപ്രശസ്തിയ്ക്കു
കോരണമോവുക. �പോരിന്നിറക്കുന്നു–�മഘങ്ങെളെക്കോണ്ടു പരസ്പരം െപോരുതിച്ചു, മഴ

െപയ്യിക്കുന്നു.

10. വരൾച്ചെപടുത്തിയ–െവള്ളെത്ത തടുത്തുനിർത്തിയതിനോൽ, �ലോകം ഉണങ്ങി-

�പ്പോയി. �ഗോക്കെള–�ചോരന്മോർ കട്ടുെകോണ്ടു�പോയി ഒളിപ്പിച്ച. സമോനചിത്ത-

ൻ–ഹവിർദ്ദോതോവിെന്റ മന�സ്സോടു �യോജിച്ച മന�സ്സോടുകൂടിയവൻ.



[മ. 1: അ. 11: സൂ. 61] ഒന്നോം അഷ്ടകം 141

11. സിന്ധുക്കൾ-സമുദ്രങ്ങൾ,അെല്ലങ്കിൽനദികൾ. തുർവീതി–ഒരുഋഷി: ഇ�ദ്ദഹം െവള്ള-

ത്തിൽമുങ്ങി�പ്പോയി; ഇന്ദ്രനോൽകര�യററെപ്പട്ടു. തുർവീതി രോജോവോെണന്നുംഅഭിപ്പോ-

യമുണ്ടു്.

12. ഈഋക്ക്വൃത്രവധത്തിൽ�പ്രരിപ്പിച്ച �സ്തോതോക്കൾപറയുന്നതോണ്. �ഗോവി�ന്റതിെന�പ്പോെല–

കശോപ്പുകോർ നോല്ക്കോലിയുെട അവയവങ്ങെള മുറിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

13. ഇതു �സ്തോതോവി�നോടു പറയുന്നതോണ്: ഉക്ഥം–�സ്തോത്രവി�ശഷം.
15. സ്വശ്വൻ (ഒരു രോജോവ് ) പുത്രകോമനോയിസൂര്യെന �സവിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിന്നുസൂര്യൻത-

െന്ന പുത്രനോയി ജനിച്ചു. ഈ രോജപുത്ര�നോടു യുദ്ധംെച�യ്യണ്ടിവന്ന ഏതശൻ എന്ന

ഋഷി ഇന്ദ്രനോല�ത്ര രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടത്.

നോലോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 62.

�നോധസ്സ്ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (�കക)

�സ്തോത്ര�സവ്യനോം ബലരൂപന്നുസുഖദമോം

�സ്തോത്ര�മോർത്തറിക നോ,മംഗിരസ്സുകൾെക്കോപ്പം;

അത്യോവർജകമോയി സ്തുതി�പ്പോന്നഭ്യർച്ച്യനോം

മർത്ത്യവിശ്രുതന്നുച്ചരിയ്ക്കു, നോം നുതിമന്ത്രം. (1)

െപരി�യോനോമബ്ബലരൂപെന വോഴ്ത്തോൻ നിങ്ങൾ

കരുതിെവപ്പിൻ, നീട്ടിപ്പോടോവും മഹോസോമം:

അവെനപ്പുജിച്ച�ല്ലോ �നടി �ഗോക്കെള,സ്ഥോന-

മറിഞ്ഞിട്ടസ്മത്തോതരംഗിരസ്സുകൾ മുന്നം! (2)

ഇന്ദ്രനം,ഗിരസ്സുകളിവർ െചോന്നയയ്ക്കയോൽ

നന്ദനന്നിര �നടീ സരമെയളുപ്പത്തിൽ:

െകോന്നു തിന്മെന; �നടീ �ഗോക്കെള നിലിമ്പർ�കോൻ;

നിന്നോർത്തുകൂക്കീ, �പക്ക�ളോടുെമോത്ത�ന്നതോക്കൾ! (3)

ശക്ര,സത്രെത്തപ്പത്തുെമോമ്പതും നോളോൽത്തീർത്ത

സദ്ഗതി�തടു�ന്നഴു �മധോവിമോരോലിന്ദ്ര,

സു�സ്തോഭസ്വര�സ്തോത്രകീർത്തിതൻ ഭവോനോർപ്പോ–

ലദ്രി�മഘങ്ങെളയും പിളർത്തീ, വലെനയും! (4)

അംഗിരസ്സുകളോ�ല വോഴ്ത്തെപ്പട്ട,ഭിരൂപ–

നങ്ങുഷ�സ്സോടും ഭോനുമോ�നോടുെമോന്നിച്ചിന്ദ്ര,

അന്ധകോരെത്ത�പ്പോക്കീ രശ്മിയോൽ;–ച്ചുവടുറ–

പ്പന്തരിക്ഷത്തി�ന്നകീ; മന്നിടം നിരപ്പോക്കി! (5)

അന്നുതന്തിരുവടി െചയ്ത�ത തു�ലോം മോന്യം–

സുന്ദരോകോരെന്റയക്കർമ്മ�മ തു�ലോം രമ്യം:

നിനച്ചോന�ല്ലോ �തൻതണ്ണീർകളോൽ, പൃഥിവിതൻ

നിക�ട നിർത്തെപ്പട്ട നോലു നിമ്നഗകെള! (6)

ആയോസികൾക്കില്ല,ർക്കസ്തുതിയോൽ വോഴ്ത്തു�ന്നോർ�ക്ക,

�ധ്യ�യോച്ചനഭസ്ഥനസ്സൽക്കർമ്മി വശെപ്പടൂ;

പെണ്ടന്നുെമോ�രകൂട്ടിൽപ്പോർത്ത വോനൂഴികെള

രണ്ടോക്കിനിർത്തിെക്കോണ്ടതവനോണ,ർക്കൻ�പോെല! (7)

ഭിന്നമോരിരുയുവമങ്കമോർ പ�ണ്ടമുത–

ല്ക്കന്വഹം െവളിെപ്പട്ടു, വോനിലുംക്ഷിതിയിലും

മുറയ്ക്കു ചുററിനടക്കുന്നുണ്ടു, �വ�റ �വ�റ:

കറുമ്പി രജനിയും, െപോെന്നോളിപ്പുലരിയും! (8)

സുകർമ്മം�പോലോയ്ത്തീർന്നസുകർമ്മോവൂർജസ്സൂനു

സഖിത്വം പ�ണ്ടതെന്നസംഭരിച്ചരുളുന്നു:

പക്വമോം ക്ഷീരം പോകെമത്തോത്തപശുവിലും
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െവയ്ക്കുന്നൂ, ഭവോൻ െവണ്പോൽ കൃഷ്ണ–�ശോണകളിലും! (9)

പണ്ടുെതോെട്ടോ�രകൂട്ടിൽ�ച്ചഷ്ടെയന്നി�യ കിട–

െക്കോണ്ട�കവിരലുകളുച്ചലിച്ചുയിർ �നടി

നൂറുനൂർ കർമ്മങ്ങെളപ്പോലിപ്പു രക്ഷോശക്ത്യോ;

ധീരെനശ്ശുശ്രൂഷിപ്പൂ, �ദവപത്നികൾ�പോെല! (10)

നിത്യകർമ്മവും സ്വത്തും �നടോനോയ്മതിമോന്മോ–

െരത്തിനോർ, നമിച്ചർക്കം, ജപിച്ചൂർജസ്വിൻ, നിങ്കൽ;

സദ്രൂപ, ത�ലോടുന്നൂസ്തുതികൾ നിെന്ന,ക്കോമ–

െമോത്തനോഥെനക്കോമംപൂണ്ടപത്നികൾ�പോെല! (11)

പ�ണ്ടെതോട്ടഭിരൂപ, സമ്പത്തുനിൻതൃക്കയ്യി–

ലുണ്ട�ല്ലോ; വിനോശമില്ലി,ടിവില്ലതിന്നിന്ദ്ര;

ഉന്മിഷൽപ്രഭൻ, ധീരൻ, കൃത്യവോനിവിടുന്നു;

കർമ്മവൻ, തരിെകങ്ങൾക്കോ,ത്മകർമ്മത്തോൽ വിത്തം! (12)

ഇന്ദ്ര, നീ നിത്യൻ: ഹരിദ്വന്ദ്വെത്ത �ന�ര നട–

ത്തുന്ന െക�ല്പറും നിെന്നെക്കോ�ണ്ടോരു നവ്യ�സ്തോത്രം

െഗൌതമൻ �നോധെസ്സങ്ങൾക്കോയി നിർമ്മിച്ചോൻ: ക്ഷിപ്രം

പ്രോതരോഗമിയ്ക്കെട്ട,യക്കർമ്മോർജിതദ്രവ്യൻ! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 62.
1. ബലരൂപന്ന്–ഉടെലടുത്ത ബലംതെന്നയോയ ഇന്ദ്രന്ന്. അംഗിരസ്സുകൾെക്കോപ്പം–

അംഗി�രോ�ഗോത്രക്കോർ ചിന്തിച്ചറിഞ്ഞുെവച്ചതു�പോെല. സ്തുതി�പ്പോന്നഭ്യർച്ച്യൻ–

യജമോനനോൽ അർച്ചിയ്ക്കെപ�ടണ്ടുന്നവൻ. മർത്ത്യവിശ്രുതൻ–യജിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ

യജനീയ�ത്വന വിഖ്യോതനോയ ഇന്ദ്രൻ. നുതിമന്ത്രം=മന്ത്രോത്മകമോയ �സ്തോത്രം. നോം–

യജ്ഞപ്രവൃത്തർ.

2. �ഗോക്കെള–പണി എന്നഅസുരൻഅപഹരിച്ച �പക്കെള. സ്ഥോനം–അവെയ ഒളി-

പ്പിച്ചസ്ഥലം. അസ്മത്തോതർ–നമ്മുെട പൂർവന്മോർ.

3. അംഗിരസ്സുകളുെട അഭിപ്രോയമനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ, �പക്കെള ഒളിപ്പിച്ച സ്ഥലം അറി-

ഞ്ഞുവരോൻസരമഎന്ന �ദവശുനിെയ നി�യോഗിച്ചു. ‘എെന്റകുട്ടിയ്ക്കു പോലും മറ്റും െകോടു-

ത്തുെകോണ്ടിരിയ്ക്കോെമ�ന്നറ്റോൽഞോൻ�പോകോ’െമന്നോയിരുന്നു,പട്ടിയുെട മറുപടി; ഇന്ദ്ര-

ൻസമ്മതിച്ചു. അവൾ �പോയി, �പക്കൾനില്ക്കുന്നിടം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ദ്രെനഅറിയിച്ചു.

അങ്ങെന സരമ മകന്ന്ഇര (ഉപജീവനത്തിന്നുള്ള വക) സമ്പോദിച്ചുെവച്ചു. നിലിമ്പ-

ർ�കോൻ–സരമയിൽ നിന്നു �ഗോസ്ഥോനമറിഞ്ഞഇന്ദ്രൻ. തിന്മൻ–വലിയ തീററക്കോര-

നോയഅസുരൻ. അ�ന്നതോക്കൾ–�പക്കെള തിരഞ്ഞുനടന്ന �ദവന്മോർ.

4. സത്രെത്തപത്തുനോൾെകോണ്ടുതീർത്ത(അവസോനിപ്പിച്ച)വർ, ഒമ്പതു നോൾെകോണ്ടവ-

സോനിപ്പിച്ചവർ–ഇങ്ങെനരണ്ടുതരക്കോരോയഏഴു �മധോവിമോരോൽ (�മധോതിഥിപ്രഭൃതി-

കളോയഏഴംഗിരസ്സുകളോൽ). സു�സ്തോഭസ്വര�സ്തോത്രകീർത്തിതൻ=നല്ല �സ്തോഭവുംസ്വ-

രവുമുള്ള �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു കീർത്തിയ്ക്കുെപ്പട്ടവൻ. വലൻ-അസുരെന്റ �പർ.

5. അഭിരൂപൻ=സുന്ദരൻ. ഭോനുമോൻ=സുര്യൻ.
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6. നിർത്തെപ്പട്ട–ഒഴുകോെത നിന്ന. �തൻതണ്ണീർകൾ=�തനിെന്നോത്ത (മധുരങ്ങളോയ)

ജലങ്ങൾ.

7. ആയോസികൾക്ക് (യുദ്ധോദിപ്രയത്നങ്ങൾ െചയ്യുന്നവർക്ക്) ആ സൽകർമ്മി (�ശോ-

ഭനകർമ്മോവോയ ഇന്ദ്രൻ) വശെപ്പടുകയില്ല. യുദ്ധംെകോണ്ടും മറ്റും ഇന്ദ്രെന വശ-

ത്തോക്കുക സോധ്യമല്ല; അതിന്നു സ്തുതിയ്ക്കുകതെന്ന �വണം. �ധ്യ�യോച്ചനഭസ്ഥൻ

=ധ്യോനി�യ്ക്കണ്ടുന്ന ഉന്നതമോയ ആകോശത്തു വസിയ്ക്കുന്നവൻ. ഒ�രകൂട്ടിൽപ്പോർത്ത–

�വറുതിരിയോെതനിന്ന. വോനൂഴികൾ=ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.

8. ഭിന്നമോർ–വ്യത്യസ്തരൂപകൾ. യുവമങ്കമോർ=തരുണിമോർ. രോത്രിെയയും ഉഷസ്സിെന-
യും രണ്ടു യുവതിമോരോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര, ഇെതോെക്ക അങ്ങുതെന്നയോണ്, െചയ്യി-

യ്ക്കുന്നത് !

9. സുകർമ്മം�പോലോയ്ത്തീന്ന–ഉടെലടുത്ത സൽക്കർമ്മെമന്നു �തോന്നുമോറിരിയ്ക്കുന്ന.

ഊർജസ്സൂനു=ബലത്തിെന്റ മകൻ; അതിബലവോൻ എന്നർത്ഥം. സഖിത്വം–

യജമോനന്മോരുമോയിസഖ്യം. പശു-�പക്കൾ; ജോ�ത്യകവചനം. കൃഷ്ണ–�ശോണകളിലും–കറുത്ത

�പക്കളിലും ചുകന്ന �പക്കളിലും െവളുത്ത പോൽ ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു! പോകം-മൂപ്പ്,

വളർച്ച.

10. ഒ�രകൂട്ടിൽ–മനുഷ്യരുെട�കപ്പടത്തിൽ. കിടെക്കോണ്ട=കിടന്ന, വസിച്ച. കർമ്മങ്ങെള–

യജ്ഞത്തിന്നു�വണ്ടുന്ന �ജോലികെള. പോലിപ്പു–ഹോനിവരോെത നടത്തുന്നു. ധീരൻ–

പ്രഗല്ഭനോയ ഇന്ദ്രൻ. ശുശ്രൂഷിപ്പൂ–െതോഴുതു പ്രസോദീപ്പിയ്ക്കുന്നു.

11. നിത്യകർമ്മം–അഗ്നി�ഹോത്രോദി. ഊർജസ്വിൻ-ബല�മറിയവ�ന. സദ്രൂപ=സുന്ദര.
നോഥൻ=ഭർത്തോവ്.

12. ഇടിവ്=ഹോനി. കർമ്മവൻ=കർമ്മങ്ങ�ളോടുകൂടിയവ�ന.
13. ഹരിദ്വന്ദ്വെത്ത=ഹരികൾഎന്ന രണ്ടശ്വങ്ങെള. നിെന്നെക്കോണ്ടു്–അങ്ങെയപ്പറ്റി. പ്രോ-

തഃ=പ്രഭോതത്തിൽ. ആഗമിയ്ക്കുക-വരിക. ഋത്വിക്കുകളുെട പ്രോർത്ഥനയോണിത്.
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സൂക്തം 63.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക)

ഇന്ദ്ര, നീ മഹോനോപ�ദ്വളയിൽ പ്രത്യക്ഷനോയ്

വന്നു തോങ്ങിനോന�ല്ലോ, വോനൂഴികെളെക്കല്പോൽ;

അങ്ങെയ�പ്പടിച്ചുറപ്പറ്റു പോറി�പ്പോയ്, പോ�ട

തുംഗ�ശലോദികളും, സൂര്യരശ്മികൾ�പോ�ല! (1)

വിവിധക്രിയഹരിദ്വയിെയപ്പൂട്ടു�മ്പോ�ഴ

പവിയർപ്പിയ്ക്കും, �സ്തോതോവിന്ദ്ര, നിൻതൃ�ക്കകളിൽ:

അതുമോയ്�ക്കറിെച്ചല്ലും, ബഹ്വരിപുരങ്ങളി–

ലവിടുന്നഭീപ്സിതകർമ്മോ�വ, പുരുഹൂത! (2)

ഇന്ദ്ര, നീ സർ�വോൽക്കൃഷ്ടനൃ,ഭുക്ഷോെവ,തിർ�പ്പോെര

െവന്നിടും രിപുഘ്നൻ നീ; മോനുഷോനുകൂലൻ നീ.

വീഴ്ത്തലും വീറും �ചർന്ന യുദ്ധത്തിൽ, യുവോവോം ശ്രീ

ചീർത്തകുത്സനു�വണ്ടിശ്ശുഷ്ണെനെക്കോന്ന�ല്ലോ നീ! (3)

മിത്രമോയ്പ്പുകൾ �നടിെക്കോടുത്തു ഭവോനിന്ദ്ര:

പുത്രെനക്കുലിശത്തോൽെക്കോന്ന�ല്ലോ, വൃഷോ�വ, നീ;

മറ്റു ദസ്യുക്കെളയും മടക്കിയ�ല്ലോ �പോരിൽ,–

ശ്ശത്രുെവ�സ്വരം െവല്ലും ശൂരനോം വർ�ഷോൽക്കൻ നീ! (4)

മർത്ത്യരിെലോരോളിൽ�ത്തപ്രീതി�കടുണ്ടോയ്വന്നോ-

ല,ദ്ദൃഢോസ്പദെനയും ഹിംസിപ്പോൻ നിനയ്ക്കോ നീ;

ദിക്കുകൾ തുറന്നരുൾെകങ്ങൾതൻ കുതിരകൾ–

ക്കു;–ഗ്രമോം വജ്രംെകോണ്ടു െകോന്നരുൾെക,തിർ�ത്തോെര! (5)

ആനിെന്നയ�ല്ലോ മർത്ത്യന്മോരിന്ദ്ര, വിളിയ്ക്കുന്ന–

തോ,തതവിഭൂതിയോയ്ലോഭവത്തോകും �പോരിൽ;

ആജിയിലോർജി�യ്ക്കണ്ടുെവോന്നോമിബ്ഭവദ്രക്ഷ-

യോഗമിയ്ക്ക�ട്ട, ഞങ്ങൾക്കടരിൽബ്ബലവോ�ന! (6)

നീയ�ല്ലോ കുലിശത്തോൽപ്പിളർത്തീ, പുരുകുത്സ–

ന്നോയിട്ടു യുദ്ധംെചയ്തപ്പുരസപ്തകമിന്ദ്ര;

എരിച്ചൂ കളിയോയ്നീയംഹുവിൻ ധനം തീ�പോ–

ല;–രുളീ പുരോൻ പിെന്ന,പ്പൂരുവോം സുദോസ്സിന്നോയ് ! (7)

വർദ്ധിപ്പിച്ചരുളുക, പൃത്ഥ്വിയിെലല്ലോമിന്ദ്ര,

ചിത്രമോമോഹോരെത്ത�ദ്ദവ, െവള്ളെത്ത�പ്പോ�ല:

ജീവെനഞങ്ങൾക്കിെതോന്നോല�ല്ലോ ഭവോൻ ശൂര,

�കവരുത്തുന്നൂനീെളെയോഴുകും ജലം�പോ�ല! (8)

ഇന്ദ്ര, തീർത്തിരിയ്ക്കുന്നൂ �ഗോതമർ, ധൃതഹരി–

ദ്വന്ദ്വനോമങ്ങയ്ക്കോയി ഹവ്യവും മന്ത്രങ്ങളും:

പ്രോജ്യമോമന്നം െകോണ്ടുവരിെകങ്ങൾക്കോയ്; ക്ഷിപ്രം
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പ്രോതരോഗമിയ്ക്കെട്ട,യക്കമ്മോർജിതദ്രവ്യൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 63.
1. ആപ�ദ്വളയിൽ–അസുരരിൽനിന്ന് ആപത്തുണ്ടോയ സമയത്ത്. സൂര്യരശ്മികൾ–

സൂര്യകിരണങ്ങൾ പോറുന്നതു�പോെല. തുംഗ�ശലോദികളും–ഭൂതജോതംമോത്രമല്ല, മോമ-

ലകൾ�പോലും ഉറപ്പറ്റു (അടിയിളകി) പോറി�പ്പോയ് !

2. വിവിധക്രിയഹരിദ്വയിെയപ്പൂട്ടു�മ്പോ�ഴ–നോനോകർമ്മങ്ങൾ (വിക്രമങ്ങൾ) െചയ്ത രണ്ടു

ഹരികെള �ത�രോടു �യോജിപ്പിയ്ക്കുന്ന സമയത്തുതെന്ന. പവി=വജ്രം. �സ്തോതോ-

വു സ്തുതിയ്ക്കുന്ന�തോ�ട, വജ്രം സ്വയം തൃക്കയ്യിെലത്തും. ബഹ്വരിപുരങ്ങളിൽ–വളെര

ശത്രു(അസുര)നഗരങ്ങളിൽ.

3. ഋഭുക്ഷോവ്–ഇന്ദ്രപര്യോയം: ഋഭുക്ക�ളോെടോന്നിച്ചു വസിയ്ക്കുന്നവൻ, അെല്ലങ്കിൽ മഹോൻ.
വീഴ്ത്തലും (െകോല്ലലും) വീറും (വീര്യപ്രകടനവും) �ചർന്നതോണ�ല്ലോ, യുദ്ധം. ശ്രീ ചീർത്ത-

�ശോഭ (�തജസ്സ്) ഏറിയ. കുത്സൻ–ഒരു ഋഷി.

4. മിത്രമോയ് (സഹോയിച്ചു) കുത്സെന യശസ്വിയോക്കി. കുലിശം=വജ്രം. മടക്കി=

പിന്തിരിപ്പിച്ചു, �തോല്പിച്ചു. �സ്വരം–അനോയോ�സന. വർ�ഷോൽക്കൻ=കോമവർഷണത്തിൽ

തൽപരൻ.

5. അദ്ദൃഢോസ്പദെനയും–അപ്രീതിയ്ക്കു വിഷയമോയ മനുഷ്യൻ ഒരു ദൃഢോസ്പൃദ(’ഉറച്ച പു-

ള്ളി’)നോെണങ്കിൽ�പ്പോലും, അവെന അങ്ങു പീഡിപ്പിയ്ക്കുകയില്ല; കരുത്തരോയ അമിത്ര-

െരഹനിയ്ക്കുകവീരകർമ്മംതെന്നഎങ്കിലും,അത്അവങ്കൽപ്ര�യോഗിയ്ക്കില്ല;അനുഗ്രഹി-

യ്ക്കുക�യ െചയ്യൂ. ഞങ്ങളുെട കുതിരകൾഎല്ലോദ്ദിക്കുകളിലും തടെവന്ന്യ സഞ്ചരിയ്ക്കെട്ട!

6. മർത്ത്യന്മോർ–െപോരുതോെനോരുങ്ങിയ ആളുകൾ. ആതതവിഭൂതി=സമ്പത്തു പരത്ത-

െപ്പട്ടത്; വലിയ ധനവ്യയം വരുമ�ല്ലോ, യുദ്ധത്തിൽ. ലോഭവത്ത്=ലോഭമുള്ളത്; ജയിച്ച-

വർക്കു ധനം വളെര കിട്ടുമ�ല്ലോ. ആജിയിൽ(=യുദ്ധത്തിൽ) അങ്ങയുെട രക്ഷ കൂടി�യ-

കഴിയൂ.

7. പുരുകുത്സൻഎന്നഋഷിയ്ക്കു�വണ്ടി, ത�ദ്വരിക�ളോടു െപോരുതി,അവരുെടഏഴുനഗരം

നശിപ്പിച്ചു. അംഹു എന്നഅസുരെന്റ സമ്പത്തു നിഷ്പ്രയോസം ചുെട്ടരിച്ചു. പുരോൻ (തമ്പു-

രോൻ, അവിടുന്ന് ) സുദോസ്സിന്നു ധനം അരുളി (കല്പിച്ചു നല്കി). പൂരു=ഹവിസ്സുെകോണ്ട്

(അങ്ങെയ) പൂരിപ്പിച്ചവൻ.

8. ചിത്രം=മോനനീയം, വിവധം. െവള്ളെത്ത�പ്പോ�ല–അങ്ങോണ�ല്ലോ മഴെകോണ്ടു െവള്ള-

െത്ത വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ഇത്–ആഹോരം. ജലം�പോെല–ജലം ജീവെന നൽകുന്നതോ-

ണ�ല്ലോ.

9. ധൃതഹരിദ്വന്ദ്വൻ=ഹരിദ്വന്ദ്വെത്ത (രണ്ടശ്വങ്ങെള) �കെക്കോണ്ടവൻ. പ്രോജ്യം=ബഹു.
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സൂക്തം 64.

�നോധസ്സ് ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുകൾ �ദവത. (�കക)

‘സുഷ്ഠുവോയ്സ്തുതിച്ചോലും, വർഷിയും സുയജ്ഞവും

സ്രഷ്ടോവുമോയ മരുദ്വർഗ്ഗെത്ത �നോധ�സ്സ, നീ.’

‘നല്ല�കവിരലുള്ള ധീരൻഞോൻ മനംെകോണ്ടു

െവള്ളം�പോെലോഴുക്കുവൻ, സത്ര�യോഗ്യമോം വോക്യം.’ (1)

രുദ്രപുത്രരോയ്�ദ്യോവിൽനിന്നുസഞ്ജോതരവർ,

സദ്രൂപർ, യുവോക്കന്മോര,രിഘ്നര,നഘന്മോർ,

ശുദ്ധികോരികൾ, സൂര്യ�പ്രോജജ്വലർ, ഭൂതങ്ങൾ�പോ–

ലത്യുഗ്രശരീരന്മോർ, മഴനീരിറ്റിപ്പവർ. (2)

രുദ്രജർ, തരുണന്മോർ, ദോ�നോൽക്ക,രൂട്ടോ�ത്തോെര

മർദ്ദി�പ്പോർ, മലെയ്ക്കോ�ത്തോർ, ഗതിയ്ക്കു തടവ�ററോർ,

നിർജരർ, നഭസ്സിലും മന്നിലുമുറ�പ്പോ�ട

നില്പവെയയുെമോട്ടുക്കിട്ടുലയ്ക്കു�മ െകല്പോൽ! (3)

�ചലുടല്ക്കുളവോക്കീ വിചിത്രോഭരണങ്ങൾ:

ഞോലുന്നുെണ്ടോളിമുത്തുമോലകൾ തിരുമോറിൽ;

മിന്നുന്നു �തോളിൽ�ക്കവോൾ–വോനിൽനിന്നിവെയോടും

തന്നൂർജെസ്സോടുംകൂടിജ്ജനി�ച്ചോരോ, �നതോക്കൾ! (4)

ഐശ്വര്യപ്രദർ, ദുഷ്ടസൂദനർ, കുലുക്കു�വോർ

വോയ്ച െകല്ലിനോൽക്കോററും മിന്നലുമുണ്ടോക്കുന്നു;

�ദ്യോവിെന്റയകിടുകളിളക്കിക്കറക്കുന്നൂ;

ഭൂവിെന നനയ്ക്കുന്നൂ, ജലത്തോൽച്ചൂെഴച്ചുറ്റി! (5)

ഉദ്ദോനർ മരുത്തുക്കൾപകർന്നുെകോടുക്കുന്നൂ

നൽ�ത്തോയം, മഖങ്ങളിൽ യോജകർ തു�ന�പോ�ല;

�മഘെത്ത,ക്കുതിരെയ�പ്പോല�വ െമരുക്കുന്നൂ

�മകനെത്തോലികൂട്ടും കോറിെനക്കറക്കുന്നു! (6)

ജ്ഞോനവും വലുപ്പവും നൽത്തിളക്കവും ശീഘ്ര–

യോനവും മലെയ്ക്കോത്ത െകല്പുമുള്ളവർ നിങ്ങൾ

കോനനം കടിച്ചുടയ്ക്കുന്നു, ഹസ്തികൾ�പോ�ല;

�ശോണെപ്പണ്കുതിരകൾക്കുളവോക്കുന്നൂബലം! (7)

സിംഹം�പോലലറു�വോര,രിശംെകോൾകിൽെക്കല്പോൽ–

സ്സംഹരിപ്പവരം,ഗശ്രീെകോണ്ടു രുരുതുല്യർ,

ശത്രുഘ്നർ, �തോഷിപ്പി�പ്പോർ, പുള്ളിമോൻ–വോെളോെത്തോപ്പ–

െമത്തു�മ വിന നീക്കോൻ, പ്രജ്ഞോനർ, സർവജ്ഞന്മോർ! (8)

െചോടിയ്ക്കിൽെക്കോല്ലും െകല്പോർെന്നോലിെക്കോള്ളിപ്പിൻ, മർത്ത്യ–

ക്കിടയിൽ വരും മരുത്തുക്ക�ള, മന്നും വോനും:

ബന്ധുര�ത്തരിൽക്കോണോം നിങ്ങൾതെന്നോളി, െശൌര്യം
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മുന്തിയ ഗണങ്ങ�ള, മിന്നൽ�പോലു,ടൽ�പോ�ല! (9)

സമ്പ�ത്തോെടോ�രട�ത്ത വോഴു�വോർ, സർവജ്ഞന്മോർ

സമ്പന്നബലർ, തീരോെക്കല്പു,�ള്ളോർ, െപരിയവർ

അമ്പു�കകളിെലടുത്തിട്ടുണ്ടു, രിപുക്കൾതൻ

വമ്പകറ്റു�വോർ, �സോമ�ഭോജികളോ �നതോക്കൾ! (10)

വോരിെയ വളർപ്പവർ, െപോന്നു�തർവട്ടുകളോൽ,

വോരണക്കൂട്ടം�പോ�ല�ശലെത്തയുടപ്പവർ,

ദുർദ്ധർഷർ, ദൃഢെത്തയും വീഴ്ത്തു�വോർ, സ്വയം �നർ�പ്പോർ,

സത്രികൾ, െചൽ�വോർ, സന്ദീപ്തോയുധർ, മരുത്തുക്കൾ. (11)

െചത്തിനീക്കുന്നൂ, സർവം കോണുന്നു, നീ�രന്തുന്നൂ,

ശുദ്ധി �ചർക്കുന്നൂ, െപോടി പോറിപ്പു, വർഷിയ്ക്കുന്നു–

രദ്രജരൃജീഷികളെപ്പരുംമരുത്തുക്കൾ–

െക്കത്തിയ്ക്ക നുതികൾ നോം; െചല്ലുവിൻ, സമ്പത്തിന്നോയ് ! (12)

രക്ഷയോൽ മരുത്തുക്കൾനിങ്ങൾ പോലിച്ച നരൻ

തൽക്ഷണം ജനങ്ങളിൽ മീെതയോയ്വരും, െകല്പോൽ;

വർദ്ധിയ്ക്കും; ഹയങ്ങളോലന്നവു,മോൾക്കോരോ�ല

വിത്തവും സമ്പോദിയ്ക്കും; നല്ല യജ്ഞവും െചയ്യും! (13)

മുന്നിൽ നിർത്തോവും െകല്പൻ, യുദ്ധദുസ്തരൻ, ശ്രീമോ-

നുണ്ണിയുണ്ടോക, മരുത്തുക്ക�ള, ധന്യർെക്കല്ലോം:

സ്തുത്യരും ധനികരും വിശ്വദർശികളുമോം

പുത്ര–െപൌത്രെരപ്പുലർത്തീടോവു, നൂററോെണ്ടങ്ങൾ! (14)

�വരിധർഷണെക്കല്പും വീരരും വോയ്പും �ചർന്ന

നൂറുമോയിരവുമോമക്ഷയദ്രവിണെത്ത

ഏകുെകങ്ങൾക്കു മരുത്തുക്ക�ള; പ്രഭോതത്തിൽ

�വകോെത വെന്നത്തെട്ട,യക്കർമ്മോർജിതദ്രവ്യർ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 64.
1. സുഷ്ഠുവോയ്=നന്നോയി. വർഷി=കോമവർഷകം. സ്രഷ്ടോവ്–പുഷ്പഫലോദികെള ഉൽപോ-
ദിപ്പിയ്ക്കുന്നത്; വോയുവുണ്ടോയോ�ല, പുഷ്പഫലോദികളണ്ടോവുകയുള്ളുവ�ല്ലോ. മരുദ്വർഗ്ഗം=

മരുത്തുക്കളുെട ഗണം. ഋത്വിക്കുകൾ �നോധസ്സിെന �പ്രരിപ്പിച്ചതോണ്, പൂർവോർദ്ധവോ-

ക്യം; ഉത്തരോർദ്ധം, �നോധസ്സിെന്റ മറുപടി. നല്ല�കവിരലുളള–മരുദ്ഗണെത്ത െതോ-

ഴുത്എന്നു സോരം. ധീരൻ=ധീമോൻ. മനംെകോണ്ട്–ആ�ലോചിച്ചുണ്ടോക്കി. വോക്യം–

�സ്തോത്രം.

2. സദ്രൂപർ=അഴകള്ളവർ. ഭൂതങ്ങൾ–ശിവപോർഷദർ. മഴനീരിറ്റിപ്പവർ–കോറ്റു വീശു-
�മ്പോൾ മഴെവള്ളം ഇറ്റുവീഴുമ�ല്ലോ.

3. ഊട്ടോ�ത്തോെര–�ദവകൾക്കു ഭക്ഷണത്തിന്നുഹവിസ്സു െകോടുക്കോത്തവെര.

4. തന്നൂർജസ്സ്=സ്വന്തം ബലം.
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5. കുലുക്കു�വോർ–�മഘോദികെള ഇളക്കുന്നവർ. �ദ്യോവിെന്റയകിടുകൾ–�മഘങ്ങൾ. ജല-
ത്തോൽ–കറെന്നടുത്ത(വർഷ)ജലംെകോണ്ടു ഭൂവിെന നനയ്ക്കുന്നു.

6. ഉദ്ദോനർ–ഉൽകൃഷ്ടമോയ ദോന�ത്തോടുകൂടിയവർ; മികച്ച ദോനശീലർ. യോജകർ (ഋത്വി-

ക്കുകൾ) ഉരുക്കുെനയ്യു വീഴ്ത്തിെക്കോടുക്കുന്നതു�പോെല, മരുത്തുക്കൾ നല്ല െവള്ളം ഭൂമിയ്ക്കു

െപയ്തുെകോടുക്കുന്നു. െമരുക്കുന്നൂ–കുതിരെയനടപഠിപ്പിപ്പോെനന്ന�പോെല, �മഘെത്ത

വർഷംപഠിപ്പിയ്ക്കോൻഇണക്കുന്നു. ഒലികൂട്ടും–ഇടിെവട്ടുന്ന, ഉമ്പയിടുന്ന. കോറിെനപയ്യോ-

ക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

7. �ശോണ(തുടുത്ത)െപ്പണ്കുതിരകൾക്കും (സ്വവോഹനങ്ങൾക്കും) ബലം കൂട്ടുന്ന നിങ്ങൾ

എന്തും തകർക്കുന്നതിൽഅത്ഭുതമില്ല.

8. രുരു=കൃഷ്ണമൃഗം. �തോഷിപ്പി�പ്പോർ-�സ്തോതോക്കെള. പുള്ളിമോൻ–വോൾ=വോഹനമോയ
പുള്ളിമോനുകളും, ചുരികകളും. വിന–യജമോനർക്കു �നരിടുന്ന ഉപദ്രവം. പ്രജ്ഞോനർ=

പ്രകൃഷ്ടമോയ (മികച്ച)ജ്ഞോനമുള്ളവർ.

9. മർത്ത്യർക്കിടയിൽ വരും–ഹവിസ്സു സ്വീകരിപ്പോൻ മനുഷ്യരുെട അടുക്കൽ വരുന്നവ-

രോയ. ഒലിെക്കോള്ളിപ്പിൻ–നിങ്ങളുെട ആഗമനത്തിൽ മന്നും വോനും ശബ്ദോയമോനമോ-

കുമ�ല്ലോ; വന്നു�ചരുവിൻ എന്നു തോൽപര്യം. ബന്ധുര�ത്തർ=ബന്ധുര(സൂതനിരിയ്ക്കുന്ന

സ്ഥോന)�ത്തോടു കൂടിയ �തർ. ഒളി–�തജസ്സ്. ഉടൽ–നിർമ്മലമോയ രൂപം; ഇതും മിന്ന-

ലും പരെക്ക കോണെപ്പടുമ�ല്ലോ.

10. ഒ�രട�ത്ത–സമ്പത്തും മരുത്തുക്കളും ഒരുമിച്ചോണ്വസിയ്ക്കുന്നത്; സമ്പത്തിെന്റ ഉടമ-

കൾ എന്നുസോരം. തീരോെക്കല്പു�ള്ളോർ=ഒടുങ്ങോത്തബലമുള്ളവർ; ഇതു, സമ്പന്നബ-

ലർ എന്നതിെന്റ വിവരണമോകുന്നു.

11. വോരി=െവള്ളം. വട്ടുകൾ=ചക്രങ്ങൾ. വോരണകൂട്ടം=ഗജവൃന്ദം. ദൃഢെത്തയും–

ഉറപ്പിൽ നില്ക്കുന്നവെയ�പ്പോലും. �നർ�പ്പോർ–ശത്രുക്കെള െചറുക്കുന്നവർ. സത്രികൾ

=യജ്ഞവോന്മോർ. െചല്�വോർ-യജ്ഞശോലകളിൽ െചല്ലുന്നവർ.

12. െചത്തിനീക്കുന്നൂ–ശത്രുക്കളുെടബലംപുല്ലും മറ്റുെമന്ന�പോെല �പോക്കുന്നു. നീ�രന്തുന്നൂ–

വർഷജലം വഹിയ്ക്കുന്നു. ഋജീഷികൾ–ഋജീഷ�ത്തോടുകൂടിയവർ. മൂന്നോമെത്ത സവന-

ത്തിൽ മരുത്തുക്കൾക്കോയി െവയ്ക്കെപ്പട്ട �സോമനീർപ്പോത്രമ�ത്ര, ഋജീഷം. നുതികൾ=

സ്തുതികൾ. �ഹ ഋത്വിക്കുക�ള, നിങ്ങൾ സമ്പത്തിന്നോയ്െചല്ലുവിൻ–മരുത്തുക്കളുെട

അടുക്കൽ ധനം യോചിയ്ക്കുവിൻ.

13. വർദ്ധിയ്ക്കും–സന്തതിെകോണ്ടും പശുക്കെളെക്കോണ്ടും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടും. ഹയങ്ങൾ=

കുതിരകൾ.

14. മുന്നിൽനിർത്തോവും–കോര്യങ്ങളിൽ മുൻനിർത്തെപ്പടോവുന്ന; കർമ്മകുശലൻ എന്നർ-

ത്ഥം. യുദ്ധദുസ്തരൻ–യുദ്ധത്തിൽ കടക്കോവുന്ന(ജയിയ്ക്കോവുന്ന)വനല്ലോത്തവൻ. ശ്രീമോൻ

=�തജസ്വി. ധന്യർ-ഹവിസ്സോകുന്ന ധനമുള്ളവർ, യജമോനന്മോർ.

15. വീരർ-വീരപുത്രന്മോർ. വോയ്പ്=അഭിവൃദ്ധി.
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സൂക്തം 65.

പരോശരൻ ഋഷി; ദ്വിപദോവിരോട്ട് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

ധീരന്മോർ ഒ�ര പ്രീതി�യോ�ട, ഹവിസ്സു ഭുജിയ്ക്കുന്നവനും ഹവിസ്സു നയിയ്ക്കുന്നവ-

നുമോയ അങ്ങെയ, മോടിെന കട്ട കള്ളെനെയന്ന�പോ�ല, കോല്പോടുകൾ �നോക്കി

പിന്തുടർന്നു; അങ്ങെന, ഗുഹയിൽക്കിടക്കുന്ന അങ്ങെയ യജനീയെരല്ലോം കെണ്ട-

ത്തി.1 (1–2)
ചോടി�പ്പോയവെന്റ െചയ്തികൾ അ�ന്വഷിപ്പോൻ �ദവകൾ പുറെപ്പട്ടു; എമ്പോടു-

മുണ്ടോയി, തിരച്ചിൽ. ഭൂമി സ്വർഗ്ഗം�പോലോയി! അന്നത്തിെന്റ ഉൽപത്തികോരണ-

മോയ െവള്ളത്തിൽ, അടിയിൽ പ്രത്യക്ഷനോയ അ�ദ്ദഹെത്ത ജല�ദവതകൾ സ്തു-

തിച്ചു മഹത്ത്വെപ്പടുത്തി സംരക്ഷിച്ചു�പോന്നു. (3–4)
അഭിവൃദ്ധി�പോെല രമണീയൻ; ഭൂമി�പോെല വിശോലൻ; ഗിരി�പോെല ഭക്ഷ്യ-

പ്രദൻ; ജലം�പോെലസുഖകരൻ; യുദ്ധത്തിൽ, കുതിര�പോെലഅഴിച്ചുവിടെപ്പട്ടവൻ;

െവള്ളം�പോെല പോയുന്നവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ളവെനആർ തടുത്തുനിർത്തും? (5–6)
അഗ്നി തണ്ണീരിന്നു, െപങ്ങൾക്കോങ്ങെള�പോെല ബന്ധുവോണ്; വനങ്ങെള, രോ-

ജോവു പണക്കോെര എന്ന�പോെല വിഴുങ്ങും; മോരുതനോൽ �പ്രരിതനോയി കോടുകളി-

ൽ കടന്നോൽ, ഭൂമിയുെട �രോമങ്ങൾ വടിച്ചുകളയും! (7–8)
െവളിച്ചംെകോണ്ട്ആളുകൾക്കുതു�ലോംഅറിവുണ്ടോക്കുന്നവൻ; പുലർകോലത്ത്

ഉണരുന്നവൻ; ചന്ദ്രൻ�പോെല ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ; െവള്ളത്തിൽനിന്നു െവളി-

െപ്പട്ടവൻ; കിടക്കുന്നപശു�പോെല െമലിഞ്ഞവൻ; പിെന്ന തടിച്ചവൻ; അകലത്തും

ഒളിവീശുന്നവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ളവൻെവള്ളത്തിൽ, ഇരിയ്ക്കുന്നഒരുഹംസം �പോെല

ജീവിയ്ക്കുകയോയി! (9–10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 65.
1–2. ധീരന്മോർ–�ദവന്മോർ. നയിയ്ക്കുന്നവൻ–�ദവകൾക്കോയി െകോണ്ടു�പോകുന്നവൻ. യജനീ-

യർ=�ദവന്മോർ. അഗ്നി ഒരു െകോല്ലം ഗുഹ (െവള്ളത്തിെന്റഅടി)യിൽ ഒളിച്ചു തോമസി-

ച്ചു�പോൽ.

3–4. അഗ്നിെയ തിരഞ്ഞുനടക്കുന്ന �ദവകെളെക്കോണ്ടു ഭൂമി സ്വർഗ്ഗം �പോലോയി.

5–6. ഗിരി�പോെല ഭക്ഷ്യപ്രദൻ–ഫലമൂലങ്ങൾ വളെരയുണ്ടോകുമ�ല്ലോ, മലയിൽ. അഴിച്ചുവിട-
െപ്പട്ടവൻ–ശത്രുക്കെള െചെന്നതിർക്കുന്നവൻ.

7–8. തണ്ണീരിന്നു ബന്ധുവോണ്–അതിലോണ�ല്ലോ ഇ�പ്പോൾ പോർക്കുന്നത്. �രോമങ്ങൾ–

സസ്യങ്ങൾ. വടിച്ചുകളയും–ചുെട്ടരിയ്ക്കും.

9–10. അറിവുണ്ടോക്കുന്നവൻ–രോത്രിയിൽ വസ്തുജ്ഞോനമുണ്ടോകുന്നത്, അഗ്നിയുെട പ്രകോശ-

ത്തോലോണ�ല്ലോ. പുലർകോലത്ത് ഉണരുന്നവൻ–പ്രഭോതത്തിൽ കർമ്മികൾഅഗ്നിെയ

ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ–�ഭോക്തോക്കെള. പിെന്ന–െവള്ളത്തിൽ

കോണെപ്പട്ടതിന്നു�ശഷം.

1 ഈഋക്കുകൾഈരടികളോണ്; നോലടികൾക്കോണ്, 1–2 എന്ന്കൂട്ടി അക്കമിട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്.
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സൂക്തം 66.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ധനം�പോെല പൂജനീയൻ; സൂര്യൻ�പോെല കോട്ടിെക്കോടുക്കുന്നവൻ; ആയുസ്സ-

�പോെല അതിപ്രിയൻ; പുത്രൻ�പോെല സദോ ഹിതൻ; അശ്വം�പോെല വഹിയ്ക്കുന്ന-

വൻ; പോൽ�പോെല പ്രീതിദൻ; തിളങ്ങുന്നവൻ; വിളങ്ങുന്നവൻ;–കോടുകളിൽ �കറു-

ന്നു. (1–2)
�ക്ഷമം പുലർത്തുന്നവൻ; ഗൃഹം�പോെല ഗന്തവ്യൻ; യവം�പോെല ഉപ�ഭോഗ-

�യോഗ്യൻ; മോററലെര െവല്ലുന്നവൻ; ഋഷി�പോെല സ്തുതിയ്ക്കുന്നവൻ; പ്രജകളിൽ പ്ര-

ശസ്തൻ; കുതിര�പോെല ഇമ്പം പൂണ്ടവൻ–അന്നം തന്നരുളുമോറോകെട്ട! (3–4)
ദുഷ്പ്രോപ�തജസ്സും, യജ്ഞം�പോെല സദോഹിതനും, ഗൃഹത്തിൽ ഭോര്യ�പോെല

എല്ലോവർക്കുംഒരലങ്കോരവും, വിചിത്രനുംആളുകൾക്ക്ഒരുെപോന്നിൻ�തരു�പോെല

യുദ്ധങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്നവനുമോയ തന്തിരുവടി പ്രകോശിയ്ക്ക�മ്പോൾ സൂര്യൻ�പോെല-

യോയിത്തീരുന്നു! (5–6)
ഇറക്കെപ്പട്ട �സന�പോെലബലംവഹിയ്ക്കുന്നു;എയ്യെപ്പട്ടതലപ്പുമിന്നുന്നശരം-

�പോെല �ശോഭിയ്ക്കുന്നു; കന്യകമോർക്കുപ്രോയം കൂടുന്നു; വിവോഹിതകെള �പോററുന്നു–

യമൻത�ന്ന, ജനിച്ചവെയല്ലോം; ജനിയ്ക്കോൻ�പോകുന്നവയും, യമൻതെന്ന! (7–8)
ആഉജ്ജ്വലനോയ നിന്തിരുവടിയിങ്കൽഞങ്ങൾസ്ഥോവരവും ജംഗമവുെമടുത്തു,

മോടുകൾ െതോഴുത്തിെലന്ന�പോെല വന്നണയുന്നു. ഒഴുകുന്ന ജലം�പോെല, അവി-

ടുന്നു ജ്വോലകെള ഉയർത്തിപ്പടർത്തുന്നു. ആകോശത്ത്ആ ദർശനീയെന രശ്മികൾ

തഴുകുന്നു! (9–10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 66.
1–2. കോട്ടിെക്കോടുക്കുന്നവൻ–�ലോകത്തിെല വസ്തുക്കെള. വഹിയ്ക്കുന്നവൻ–�സവകെര.

3–4. സ്തുതിയ്ക്കുന്നവൻ-�ദവകെള. പ്രജകൾ–മനുഷ്യർ.
5–6. വിചിത്രൻ=നോനോവർണ്ണൻ. പ്രകോശിയ്ക്കു�മ്പോൾ–രോത്രിയിൽ.
7–8. ഇറക്കെപ്പട്ട–യുദ്ധരംഗത്തിൽ. കൂട്ടുന്നു–വിവോഹസമയത്ത്അഗ്നിയിൽ മലരും മറ്റും

�ഹോമിയ്ക്കുന്ന�തോ�ട, കന്യകമോർ പത്നികളോയിത്തീരുമ�ല്ലോ; ഇതു പിടിച്ചോണ്, കന്യ-

കമോർക്കു പ്രോയം കൂടുന്നു എന്നു പ്രതിപോദിച്ചത്. �പോറ്റുന്നു–അനുഷ്ഠിതയോഗോദിഫലം

നല്കി രക്ഷിയ്ക്കുന്നു. യമൻ-ഇന്ദ്ര�നോെടോപ്പം ജനിച്ചവൻ; അഗ്നി.

9–10. സ്ഥോവരം–െനല്ലും മറ്റുമോകുന്ന ആഹുതിദ്രവ്യം. ജംഗമം–പശുഹൃദയവും മറ്റുമോകുന്ന

ആഹുതിദ്രവ്യം.
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സൂക്തം 67.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

വനങ്ങളിൽ ജനിയ്ക്കുന്നു; മനുഷ്യരിൽ സഖോവോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നു; ക്ഷിപ്രകോരി-

െയ, രോജോവു ദൃഢഗോത്രെനെയന്ന�പോെല �കെക്കോള്ളുന്നു; രക്ഷകൻ�പോെല

നിർവഹിയ്ക്കുന്നു; കർമ്മകോരൻ�പോെല നന്മപുലർത്തുന്നു–ആ �ഹോതോവോയ ഹവ്യ-

വോഹനൻപ്രസോദിച്ചരുളെട്ട! (1–2)
അവിടുന്നു ഹവിസ്സുകെളോെക്ക കയ്യിൽെവച്ചു ഗുഹയിലിരുന്നതിനോൽ, �ദവ-

കൾ ഭയത്തിലോണ്ടു; ഹൃദയത്തോൽ നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ട മന്ത്രങ്ങൾ െചോല്ലിയ�പ്പോളോണ്,

ആ കർമ്മധോരകരോയ �നതോക്കന്മോർഅ�ദ്ദഹെത്തകെണ്ടത്തിയത്. (3–4)
സൂര്യെനന്ന�പോെല അ�ദ്ദഹം ഭൂമിെയയും അന്തരിക്ഷെത്തയും നിലനിർത്തു-

ന്നു; സത്യമന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു �ദ്യോ�യോവിെന ഉറപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അ�ഗ്ന, സർവോന്ന-

സഹിതനോയഅങ്ങുമോടുകളുെട �മച്ചിൽപ്പുറങ്ങെളതു�ലോം രക്ഷിയ്ക്കുമോറോകണം; ഗു-

ഹയിൽനിന്നു ഗുഹയിെലയ്ക്കു �പോയ്െക്കോൾക! (5–6)
ആയജ്ഞനിർവോഹകൻ ഗുഹയിലിരുന്നത്ആർഅറിയുന്നു�വോ; ആർസമീ-

പിയ്ക്കുന്നു�വോ;ആർയജ്ഞെമോരുക്കി, �സ്തോത്രങ്ങൾ �കോർക്കുന്നു�വോ;അവർെക്കോ-

െക്കഅ�ദ്ദഹംഅ�പ്പോൾത്ത�ന്ന ധനങ്ങൾകല്പിച്ചരുളും! (7–8)
ആർഓഷധികളുെടവളർച്ചതടയുന്നു;പ്രജകെളഅമ്മമോരുെടവയററിൽത്ത-

�ന്ന നിർത്തുകയും െചയ്യുന്നു; െവള്ളത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ പോർത്ത ആ സർവോന്നയു-

ക്തനോയജ്ഞോനപ്രദെന, ധീരന്മോർ ഗൃഹെത്തഎന്ന�പോെല പൂജിച്ചു, കർമ്മമനു-

ഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു! (9–10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 67.
1–2. നിർവഹിയ്ക്കുന്നു–കോര്യം സോധിയ്ക്കുന്നു. ഹവ്യവോഹനൻ–�ദവന്മോരുെട അഗ്നി.
3–4. ഭയത്തിലോണ്ടു–ഭക്ഷണം കിട്ടോഞ്ഞതിനോൽ.

5–6. ഗുഹയിെലയ്ക്കു–മോടുകൾ �മയോത്തസ്ഥലെത്തയ്ക്കു.

7–8. �കോർക്കുക–നിർമ്മിയ്ക്കുക.
9–10. പ്രജകെള–പുഷ്പഫലോദികെള. അമ്മമോർ–ഓഷധികൾ.
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സൂക്തം 68.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അവിടുന്നു ഹവിസ്സുകെളടുത്തു കോച്ചിക്കുറുക്കി, ആകോശെത്തയ്ക്കു �പോകുന്നു;

സ്ഥോവരജംഗമങ്ങളിലും രോത്രികളിലും െവളിച്ചം വീശുന്നു. ഇവയുെട മോഹോത്മ്യ-

ങ്ങെള വ്യോപിച്ചുനില്ക്കുന്നതു, �ദവകളിെലല്ലോംെവച്ചു്ഈഒരു �ദവനോണ�ല്ലോ! (1–2)
�ദവ, അങ്ങ് ഉണക്കുമരത്തിൽനിന്നു കത്തിപ്പുറെപ്പട്ടോല�പ്പോൾ എല്ലോവരും

അങ്ങയ്ക്കോയി യജ്ഞമനുഷ്ഠക്കുന്നു. അവെയല്ലോം മരണരഹിതനോയ അങ്ങെയ സ്തു-

തിച്ചു, വന്ദ്യവും സത്യവുമോയ �ദവത്വം പ്രോപിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു! (3–4)
െചന്നോൽസ്തുതി, െചന്നോൽ യോഗം; ഇതുമൂലം അവിടുന്നുസർവോന്നയുക്തനോ-

കുന്നു. അവിെടയ്ക്കോയിസകലരുംകർമ്മങ്ങളുംഅനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങയ്ക്ക്ആർനല്കുന്നു-

�വോ, ആർ നല്കോൻ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ രണ്ടു�പർക്കുംഅറിഞ്ഞുധനം െകോടുപ്പോൻ

അങ്ങു ദയെചയ്യണം! (5–6)
അങ്ങു മനുവിെന്റ സന്തോനങ്ങളിൽ �ഹോതോവോയിസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു; അങ്ങുത-

െന്നയോണ്, അവർക്കും ധനങ്ങൾക്കും ഉടയവൻ. �രതസ്സുശരീരത്തിൽ ഏകീഭവി-

�യ്ക്കണെമന്ന്ഇച്ഛിച്ചഅവർ; സ്വന്തം മിടുക്കന്മോ�രോടു �ചർന്നു െനടുനോൾ ജീവിച്ചിരി-

യ്ക്കുന്നു! (7–8)
അവിടുെത്ത ശോസനം, മക്കൾ അച്ഛ�ന്റതു�പോെല സത്വരം �കൾക്കുന്നവർ

കർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു. അവർക്ക് ആ പ്രഭൂതോന്നൻ യജ്ഞഗൃ�ഹോത്സുകൻ, പടിവോ-

തിലോയ സമ്പത്തു കല്പിച്ചുെകോടുക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹമ�ത്ര ആകോശത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ

പതിച്ചത് ! (9–10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 68.
3–4. ഉണക്കുമരം–അരണി.
5–6. െചന്നോൽ–െചല്ലു�ന്നടെത്തോെക്കഎന്നുതോൽപര്യം. നല്കുന്നു–ഹവിസ്സ്.

7–8. മനുവിെന്റസന്തോനങ്ങൾ–മനുഷ്യർ, യജമോനർ. �രതസ്സുശരീരങ്ങളിൽഏകീഭവിയ്ക്കുക–
പുത്രനുണ്ടോവുക. സ്വന്തം മിടുക്കന്മോർ–കർമ്മകുശലരോയ സ്വപുത്രന്മോർ. ത്വദനുഗ്രഹ-

ത്തോൽഅവർക്കുപുത്രന്മോർ പിറന്നു.

9–10. സത്വരം–അനുഷ്ഠോനത്വര�യോ�ട. പ്രഭൂതോന്നൻ=വളെര അന്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ.

പടിവോതിൽ–യജ്ഞത്തിെലയ്ക്കു കടക്കോൻ, യജ്ഞോനുഷ്ഠോനത്തിന്ന്; സമ്പദ്രഹിതർ

എങ്ങിെന യോഗം െചയ്യും?
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സൂക്തം 69.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ആശുഭ്രവർണ്ണൻ, ഉഷസ്സിെന്റ ജോരൻ �പോെലപ്രകോശം പരത്തുന്നു;സൂര്യെന്റ

�തജസ്സു�പോെല വോനൂഴികളിൽ വ്യോപിയ്ക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി, ആവിർഭവിയ്ക്കുന്ന�തോ-

�ട െവളിച്ചം വീശുന്നു; �ദവകൾക്കുപുത്രനോയിട്ടു, പിതോവോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നു! (1–2)
സ്രഷ്ടോവും ദർപ്പരഹിതനുംഅഭിജ്ഞനുമോയഅഗ്നി,�പക്കളുെടഅകിടു�പോ-

െല അന്നങ്ങൾക്കു സ്വോദു വരുത്തുന്നു; നോട്ടിെല ഉപകോരി�പോെല ക്ഷണിയ്ക്കെപ്പട്ടു,

ധൃഹത്തിൽ, നടുവിൽ, രസിപ്പിച്ചുെകോണ്ടുസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. (3–4)
പുത്രൻ�പോെല, പിറന്ന അഗ്നി ഗൃഹത്തിൽ രസിപ്പിയ്ക്കുന്നു; കുതിര�പോെല

ഇമ്പം പൂണ്ടു �പോരോളികെള കടക്കുന്നു; ഞോൻ ആളുക�ളോടുകൂടി ഒ�ര സ്ഥോനത്തു-

ള്ളവെര വിളിയ്ക്കു�മ്പോൾ, തോൻത�ന്നഎല്ലോ�ദ്ദവന്മോരുമോയിച്ചമയുന്നു! (5–6)
അങ്ങയ്ക്കുള്ളവയോയഈകർമ്മങ്ങൾക്ക്ഉപദ്രവെമോന്നും വരോറില്ല: ഈആളു-

കൾക്ക്അങ്ങുഫലം നല്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ. അങ്ങയ്ക്കുള്ളആകർമ്മം മുടക്കെപ്പടുെമങ്കിൽ,

അങ്ങുസമോനസംഖ്യെരോെടോന്നിച്ചു വിഘ്നകോരികെളആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുമ�ല്ലോ! (7–8)
ഉഷസ്സിെന്റ ജോരൻ�പോെല വിശിഷ്ടപ്രകോശനും കണ്ടറിയെപ്പട്ടവനുമോയ

അഗ്നി ഇവെന അറിയുമോറോകെട്ട! അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ രശ്മികൾ സ്വയം വഹിപ്പോൻ

പടിയ്ക്കൽ െചല്ലുന്നു; പിെന്ന, അവെയല്ലോം ദർശനീയമോയആകോശെത്തയ്ക്കു തിരിയ്ക്കു-

ന്നു. (9–10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 69.
1–2. ഉഷസ്സിെന്റ ജോരൻ–സൂര്യൻ. ജോരൻ=ജര (വോർദ്ധക്യം) വരുത്തുന്നവൻ, പുത്രൻ-

പുത്രൻ�പോെല പ്രിയൻ. പിതോവ്–അച്ഛെനന്ന�പോെല (ഹവിസ്സുെകോണ്ടുെകോടുത്തു)

പോലിയ്ക്കുന്നവൻ.

3–4. സ്രഷ്ടോവ്–സർവകർത്തോവ്. �പക്കളുെട അകിട്–പോൽ; �ഗോരസം �ചർത്തോൽ

അന്നങ്ങൾക്കുസ്വോദു കൂടുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല, പചനഗുണംെകോണ്ടുസ്വോദു വരുത്തുന്നു.

ഗൃഹം–യജ്ഞശോല. ജ�നോപകോരിെയ വി�ശഷോവസരങ്ങളിൽ നോട്ടുകോർ ക്ഷണിയ്ക്കു-

മ�ല്ലോ; യജമോനന്മോർ അഗ്നിെയ യജ്ഞത്തിനുക്ഷണിച്ചവരുത്തുന്നു.

5–6. കടക്കുന്നു–പിന്നിടുന്നു; ജയിയ്ക്കുന്നു. ആളുകൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. ഒ�രസ്ഥോനത്തുള്ളവെര–

സഹവോസികളോയ �ദവന്മോെര. എല്ലോ �ദവന്മോരും, അഗ്നിതെന്ന.

7–8. ഈ ആളുകൾ–കർമ്മോനുഷ്ഠോതോക്കൾ. സമോനസംഖ്യർ–എണ്ണം (സപ്തഗണങ്ങൾ

എന്നതു)െകോണ്ടു തുല്യർ; മരുത്തുക്കൾ.

9–10. കണ്ടറിയെപ്പട്ടവൻ–മറ്റു�ദവതകൾമനുഷ്യർക്കുപ്രത്യക്ഷരല്ല�ല്ലോ. ഇവൻ–യജമോനൻ.

വഹിപ്പോൻ–ഹവിസ്സിെന. പടിയ്ക്കൽ–യജ്ഞഗൃഹദ്വോരത്തിൽ.
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സൂക്തം 70.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

നോം വളെരയന്നം �നടോവൂ! ബുദ്ധിെകോണ്ടു തലവനും സുപ്രഭനുമോയ അഗ്നി,

�ദവകളുെട കർമ്മവും മനുഷ്യരുെട ജന്മവും മുഴുെക്കപോർത്തറിഞ്ഞുെകോണ്ട്, എല്ലോ-

ററിലും വ്യോപിച്ചരുളുന്നു. (1–2)
അ�ദ്ദഹം െവള്ളത്തിെന്റ ഉള്ളിലുണ്ട്, കോടിെന്റ ഉള്ളിലുണ്ട്, അചരങ്ങുളുെട

ഉള്ളിലുണ്ട്, ചരങ്ങളുെട ഉള്ളിലുമുണ്ട്. ദുർഗ്ഗമസ്ഥോനത്തു, പർവതത്തിൽ�പ്പോലും പൂ-

ജിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ആ മരണരഹിതന്നു നമ്മളിൽ, രോജോവിന്നു പ്രജകളിെലന്ന�പോെല

തിരുവുള്ളം �തോന്നെട്ട! (3–4)
ആ രോത്രിയുക്തനോയ അഗ്നി, അ�ദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചു സൂക്തം െചോല്ലുന്നവന്നു

ധനം നല്കുന്നു. �ദവന്മോരുെട ജന്മവും മനുഷ്യെരയും അറിഞ്ഞ നിന്തിരുവടി ഈ ഭൂ-

തജോതെത്തസംരക്ഷിച്ചരുളിയോലും! (5–6)
വിഭിന്നരൂപകളോയ ഉഷസ്സുകളൂം രോത്രികളും സ്ഥോവരജംഗമങ്ങളും യജ്ഞപ-

രിവൃതനോയ ആെര മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നു�വോ, ആ അഗ്നി യോഗശോലയിലിരുന്നു,

�ഹോതോവോയി നിശ്ചയിയ്ക്കെപ്പട്ടുു; അവശ്യഫലമോയ കർമ്മെമല്ലോം അ�ദ്ദഹം അനു-

ഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു. (7–8)
അങ്ങു �ലോഭനീയങ്ങളോയ നോല്ക്കോലികെള നന്മെപ്പടുത്തുന്നു;ഞങ്ങൾക്കുസക-

ലരും മികച്ച കോഴ്ചദ്രവ്യം തരെട്ട: മനുഷ്യർ അങ്ങെയ വളെരയിടങ്ങളിൽ പൂജിച്ചു, വൃ-

ദ്ധനോയഅച്ഛങ്കൽനിെന്നന്ന �പോെല ധനം �കക്കലോക്കുന്നു. (9–10)
�വലക്കോരൻ�പോെല വോങ്ങുന്നവനും, എയ്ത്തുകോരൻ�പോെല ശൂരനും, െകോല-

യോളി�പോെല �ഘോരനും, യുദ്ധങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്നവനുമോണ്, അഗ്നി! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 70.
1–2. �നടോവൂ=�നടുമോറോകെട്ട; അഗ്നി നമുക്കു ധോരോളം ഭക്ഷണം തരെട്ട!

5–6. രോത്രിയുക്തൻ–‘അഗ്നിയു�ടത�ത്ര, രോത്രി.’ രോത്രിയിലോണ�ല്ലോ, അഗ്നിയ്ക്കു പ്രകോശോധി-

ക്യവും. ഭൂതജോതം-ജീവജോലം.

7–8. അവശ്യഫലം=തീർച്ചയോയും ഫലമുള്ളത്.
9–10. �ലോഭനീയങ്ങൾ:സ്പ്രഹണീയങ്ങൾ; സമ്പോദി�യ്ക്കണ്ടുന്നവ. ഞങ്ങൾക്കു നല്ല നോല്ക്കോലി-

കെള കിട്ടിയ്ക്കുക എന്നത്ഥം. തരെട്ട–ഞങ്ങൾ ഉപചോര�യോഗ്യരോയിത്തീരെട്ട. അങ്ങു

പൂജകർക്ക്, അച്ഛൻ മക്കൾെക്കന്ന�പോെല ധനം നല്കുന്നു.

11. �വലക്കോരൻ കൂലി വോങ്ങുന്നതു�പോെല, അഗ്നി ഹവിസ്സു �കെക്കോള്ളുന്നു. എയ്ത്തു-

കോരൻ=വില്ലോളി.



158 ഋ�ഗ്വദം [അ. 1: അ. 5]

സൂക്തം 71.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഒ�ര ഗൃഹത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്ന കരോംഗുലികൾ കോമം പൂണ്ട അഗ്നിെയ കോമ-

�ത്തോ�ട, ഭോര്യമോർ അസോധോരണനോയ ഭർത്തോവിെന എന്ന�പോെല, സമീപിച്ചു

പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നു;ആപൂജനീയെനകറുപ്പു വിട്ടു െവളിച്ചം �ചർന്നു �ശോഭിയ്ക്കുന്ന ഉഷ-

സ്സിെന രശ്മികെളന്ന�പോെല, ഉപചരിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. (1)
ഞങ്ങളുെട പിതോക്കളോയ അംഗിരസ്സുകൾ ഉക്ഥങ്ങൾ െചോല്ലി, െക�ല്പറിയ

തിന്മെന�പ്പോലും ശബ്ദംെകോണ്ടു ചതച്ചു; ഞങ്ങൾക്കു മഹത്തോയ സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കു

�പോകോൻ വഴി തുറന്നു; സുഗമമോയ ദിവസം കെണ്ടത്തി; പക�ലോെന �പക്കളും.

(2)
അഗ്നി യജ്ഞസ്ഥലത്തുെചന്ന�പ്പോൾ, അവർ�കെക്കോണ്ടു; അഗ്നി കർമ്മം

ഒരു ധനമോയും കരുതി. ഉടൻത�ന്ന, പണക്കോർആധോനംഅനുഷ്ഠിച്ച്, ആഅഗ്നി-

കളിൽ െപരുമോറി: അവർ മെററോന്നിലും തോൽപര്യമില്ലോെത കർമ്മം െചയ്തു, �ദവ-

കെളയും മനുഷ്യെരയുംഅന്നംെകോണ്ടുതൃപ്തിെപ്പടുത്തി, തന്തിരുവടിെയ പരിചരിയ്ക്കു-

കയോയി. (3)
വിഭക്തനോയ വോയു കടഞ്ഞ�പ്പോൾ, തന്തിരുവടി െവണ്നിറ�ത്തോ�ട ഗൃഹ-

ത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചു. ഉട�ന തന്തിരുവടിെയ ഭൃഗുതുല്യൻ, ആക്രമിക്കുന്ന രോജോവി-

ന്നുസഖ്യംെകോള്ളുന്ന രോജോവു�പോെല, ദൂത്യത്തി�ലർെപ്പടുത്തി. (4)
െപരിയ രക്ഷിതോക്കളോയ �ദവന്മോർക്കോയിഈസത്തുനല്കെപ്പടു�മ്പോൾ, തീ-

ണ്ടുന്നവകക്കോർഅറിഞ്ഞ്ഓടി�പ്പോകുന്നു: അവരുെട �നർക്ക്അഗ്നിധർഷകമോയ

ധനുസ്സുെകോണ്ട്അെമ്പയ്യുന്നു. ആ �ദവൻ �ശോഭ സ്വപുത്രിയോയ ഉഷസ്സിെന ഏല്പി-

യ്ക്കുന്നു! (5)
അ�ഗ്ന, അങ്ങെയ യജ്ഞഗൃഹത്തിൽ യഥോവിധി ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുക�യോ, കോമ-

യമോനനോയ അങ്ങെയ നോൾ�തോറും ഹവിസ്സൂട്ടുക�യോ െചയ്യുന്നവന്നു, രണ്ടിടങ്ങളി-

ൽ വർദ്ധിതനോയ ഭവോൻഅന്നം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുമോറോകണം! അങ്ങയോൽ �പ്രരിപ്പിയ്ക്ക-

െപ്പടുന്ന �തരോളി ധനവോനോയിത്തീരുന്നു. (6)
എല്ലോ അന്നങ്ങളും, ഏഴു മഹോനദികൾ സമുദ്രത്തിെലന്ന�പോെല, അഗ്നിയി-

ങ്കൽ െചന്നു�ചരുന്നു. ഞങ്ങളുെട അന്നംജ്ഞോതികൾക്കനുഭവെപ്പടുന്നില്ല! ഈ

മികച്ച �സ്തോത്രം �ദവകെളഅറിയിച്ചോലും! (7)
വർഷിയ്ക്കെപ്പട്ട ജലംഅന്നത്തിന്നോയി, മനുഷ്യരക്ഷകവും ദീപ്തവുമോയ യോെതോ-

ന്നി�നോടു �ചരുന്നു�വോ; ആ �തജസ്സുെകോണ്ടു തിളങ്ങുന്ന അഗ്നി അടുത്ത കോല-

ത്തുത�ന്ന, ബലവോനും അനഘനും ജരോരഹിതനുമോയ ഒരു �ശോഭനകർമ്മോവിെന

ജനിപ്പിയ്ക്കെട്ട; �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുെട്ട! (8)
സൂര്യൻ ഒററയ്ക്കു മോർഗ്ഗങ്ങെള, മനെസ്സന്ന�പോെല ശീഘ്രം പിന്നിടുന്നു; സമ്പ-

െത്തോെക്ക ഒന്നിച്ച്അ�ദ്ദഹത്തിന്നധീനമോണ്. നല്ല �കകളുള്ള രോജോക്കളോയ

മിത്ര–വരുണന്മോരും �പക്കളിൽ പ്രീതികരമോയഅമൃതു രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു. (9)
അ�ഗ്ന, അച്ഛൻമുതല്ക്കുള്ള �മത്രിെയ അങ്ങു മോയ്ചുകളയരു�ത! കവിയോയ

ഭവോന്നറിയോമ�ല്ലോ: രശ്മി അന്തരിക്ഷെത്തെയന്ന�പോെല, ജര എെന്ന മൂടിക്കളയും;

ആ �ദ്രോഹത്തിന്നുമു�മ്പഅങ്ങു മനസ്സുെവയ്ക്ക�ണ! (10)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 71.
1. 62-ോം സൂക്തത്തിെല 10-ോം പദ്യം �നോക്കുക. അസോധോരണൻ–അത്യനുരക്തൻ

എന്നർത്ഥം. കറുപ്പ്–രോത്രിയിെല ഇരുട്ട്.

2. തിന്മൻ–പണി എന്ന അസുരൻ. അംഗിരസ്സുകളോൽ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട അഗ്നി പണിെയ

െകോന്നു. പക�ലോെന (സൂര്യെന) �പക്കളും കെണ്ടത്തി: പണിയോൽ അപഹരിയ്ക്ക-

െപ്പട്ട�പക്കൾ ഒരു ഗുഹയിലോയിരുന്നുവ�ല്ലോ; അവ ഗുഹയിൽനിന്നു �കററെപ്പട്ടുസൂ-

ര്യപ്രകോശം കണ്ടു.

3. അവർ–അംഗിരസ്സുകൾ. തന്തിരുവടി–അഗ്നി.
4. വിഭക്തനോയ–പ്രോണോപോനോദിപഞ്ചവോയുക്കളോയി വിഭജിയ്ക്കുെപ്പട്ട. വോയു–വ്യോനൻ. മു-

ഖ്യപ്രോണനോയ വ്യോനവോയുവോലോണ്, ബലസോധ്യങ്ങളോയ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്ന-

ത്; അരണിമഥനത്തിന്നു ബലം �വണമ�ല്ലോ; അതിനോൽ, മഥനകർത്തൃത്വം വ്യോന-

ന്നു കല്പിച്ചു. ഗൃഹം–യോഗശോല. ഭൃഗുതുല്യൻ–യജമോനൻ. സഖ്യം സോധിപ്പോൻ ദൂതെന

അയയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല, �ദവസഖ്യത്തിന്ന്അഗ്നിെയ ദൂതനോക്കി.

5. ഈ സത്ത്–ഭൂമിയുെട സത്തോയ ഹവിസ്സ്. തീണ്ടുന്നവകക്കോർ–രോക്ഷസോദികൾ.

സ്വപുത്രി–പിറക്കോൻ തുടങ്ങുന്ന സ്വന്തം മകൾ. പുലർകോലത്ത് അഗ്നി നിഷ്പ്രഭനോകുമ-

�ല്ലോ;അതിെനആസ്പദമോക്കിയോണ്,ഈകല്പനം. സൂര്യൻ�വകു�ന്നരംതെന്റ �തജ-

സിെനഅഗ്നിയിൽ നി�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നുഎന്നും, അഗ്നി പുലർകോലത്ത് അതിെന സൂര്യന്നു

തിരിച്ചുെകോടുക്കുന്നുഎന്നുംശ്രുതിവോക്യങ്ങളുണ്ട്.

6. കോമയമോനൻ–ഹവിസ്സിെനകോമിയ്ക്കുന്നവൻ. രണ്ടിടങ്ങളിൽ–മധ്യ�മോത്തമസ്ഥോനങ്ങളിൽ.

വർദ്ധിതൻ=ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുെപ്പട്ടവൻ. �പ്രരിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന–യുദ്ധത്തിന്നയയ്ക്കെപ്പടുന്ന.

അഗ്നിെയ പ്രസോദിപ്പിച്ചു യുദ്ധത്തിന്നു �പോയ �തരോളി (രഥികൻ) ശത്രുക്കെള ജയിച്ചു,

ധനങ്ങൾ�കക്കലോക്കും.

7. അനുഭവെപ്പടുന്നില്ല–ജ്ഞോതികൾക്കു െകോടുക്കോൻ �വണ്ടു�വോളം അന്നം ഞങ്ങളുെട

പക്കലില്ല.

8. അന്നത്തിന്നോയി–സ�സ്യോൽപത്തിയ്ക്കോയി. മഴെവള്ളം അഗ്നി�യോടു (ഊഷ്മോവി-

�നോടു) �ചരു�മ്പോളോണ�ല്ലോ, സസ്യങ്ങളുണ്ടോവുക. �ശോഭനകർമ്മോവിെന–പുത്രെന.

ജനിപ്പിയ്ക്കെട്ട–ഞങ്ങൾക്കു സൽപുത്രൻ പിറക്കോൻ അനുഗ്രഹിയ്ക്കെട്ട. �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുക–

ആപുത്രെനെക്കോണ്ടുസൽക്കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യിയ്ക്കുക.

9. മനെസ്സന്ന�പോെല–മ�നോ�വഗത്തിൽ. രോജോക്കൾ=�ശോഭമോനർ. അമൃത്–മധുരമോയ

പോൽ. അ�ഗ്ന,അങ്ങുതെന്നയോണ്, ഇങ്ങെനസര്യോദിരൂ�പണവർത്തിയ്ക്കുന്നത്എന്നു

തോൽപര്യം.

10. അച്ഛൻ–മുത്തച്ഛനോയ വസിഷ്ഠൻ. വസിഷ്ഠപുത്രനോയ ശക്തിയുെട പുത്രന�ത്ര, പരോ-

ശരൻ. കവി–ക്രോന്തദർശി. രശ്മി–സൂര്യകിരണം. മു�മ്പ–ജര പിടിെപടോതോ�ക്കണ�മ,

എെന്ന മരണരഹിതനോ�ക്കണ�മ എന്നുസോരം.
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സൂക്തം 72.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അഗ്നി മനുഷ്യഹിതങ്ങളോയ വളെര ധനങ്ങെള കയ്യിെലടുത്തു, ശോശ്വതനോയ

വിധോതോവിെന്റ കോവ്യങ്ങെള സ്വോഭിമുഖങ്ങളോക്കുന്നു. എല്ലോസ്സമ്പത്തുകളും ഒന്നിച്ചു

നല്കുന്നഅവിടുന്ന�ത്ര, ധനങ്ങളുെട അധിപതി! (1)
നമ്മുെട മകൻ, അഗ്നി, മറഞ്ഞ�പ്പോൾ, എല്ലോ�ദ്ദവകളും മരുത്തുക്കളും അ�ന്വ-

ഷണം തുടങ്ങി; കെണ്ടത്തിയില്ല. അവർ െചയ്തികളറിയോൻ നടന്നു വലഞ്ഞ്, അ�ദ്ദ-

ഹത്തിെന്റഅഴെകോത്ത ഒടുക്കെത്തഇരിപ്പിടത്തിൽ െചന്നു�ചർന്നു. (2)
അ�ഗ്ന, മരുത്തുക്കൾ ശുചിയോയ അങ്ങെയ മൂന്നു സംവത്സരം മുഴുവൻ �ന-

െകോണ്ടു പൂജിച്ചു; യജ്ഞോർഹങ്ങളോയ �പരുകളും �നടി. പിന്നീടു, പുനർജ്ജനിച്ച-

�പോെലയോയി; ഉട�ലോ�ട സ്വർഗ്ഗം പ്രോപിച്ചു. (3)
െപരിയ ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളോടു പരെക്ക �ചോദിച്ചുെകോണ്ടു യജ്ഞഭുക്കുകൾ രു-

ദ്ര�സ്തോത്രങ്ങൾെചോല്ലി; �നർപകുതിക്കോര�നോടുകൂടിയ മരുത്തുക്കൾഒടുവിെലസ്ഥ-

ലത്തിരിയ്ക്കുന്നഅഗ്നിെയഅറിഞ്ഞുകണ്ടുപിടിച്ചു. (4)
ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞ�തോ�ട അവർ പത്നിമോ�രോെടോപ്പം അടുത്തു െചന്നു, മുമ്പിൽ നി-

ന്നു, പൂജനീയെന പൂജിച്ചു. സഖോവിെന കെണ്ടത്തിയതുെകോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ട

സഖോക്കൾ ശരീരം െമലിയുമോറു യോഗങ്ങൾഅനുഷ്ഠിച്ചു. (5)
ഇരുപെത്തോന്നു രഹസ്യയജ്ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽത്തെന്നയോണ�ല്ലോ, െവയ്ക്ക-

െപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്; അവലഭിച്ചയജ്ഞോധികോരികൾഅവെകോണ്ടുമരണരഹിതനോയ

അങ്ങെയ യജിച്ചു�പോരുന്നു. അവ�രോെടോപ്പം പ്രീതിപൂണ്ടു ഭവോൻ പശുക്കെളയും

സ്ഥോവരജംഗമങ്ങെളയും രക്ഷിച്ചോലും! (6)
അ�ഗ്ന, അറി�യണ്ടതറിഞ്ഞ ഭവോൻ പ്രജകൾക്കു ജീവിപ്പോൻ ദുഃഖെത്ത തടു-

ക്കുന്നഅന്നം സദോ കല്പിച്ചരുളിയോലും! വോനൂഴികളുെട ഇടയിൽ �ദവകൾ നടക്കു-

ന്നവഴികൾഅറിയുന്നഭവോൻ മടികൂടോെതഹവിസ്സുകൾവഹിച്ചുെകോണ്ടു, ദൂതനോയി

വർത്തിയ്ക്കുന്നു. (7)
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്ഏഴു വലിയ പുണ്യനദികൾ; മുതൽ �പോയ വഴി യജ്ഞ-

�കോവിദർ കണ്ടുപിടിച്ചു; സരമയ്ക്ക ധോരോളം �ഗോരസം കിട്ടി. ഇതുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ,

മനുഷ്യരുെട ഭക്ഷണം. (8)
യോവചിലർ മരണരോഹിത്യത്തിന്നുവഴിതുറന്നു,സൽപ്രജോലബ്ലിയ്ക്കുള്ളയജ്ഞ-

െമോെക്ക െചയ്തു�പോന്നു�വോ–ഭവോൻ ഭുജിയ്ക്കുയുണ്ടോയ�ല്ലോ!–ആ മഹോന്മോരോയ പുത്ര-

ന്മോ�രോടുകൂടി അമ്മയോയഅദിതി, ഭൂമി, മഹത്ത്വംെകോണ്ടു വഹിച്ചു�പോരുന്നു. (9)
യജമോനന്മോർതന്തിരുവടിയ്ക്കു്അഴെകോത്തശ്രീെയ ഉളവോക്കിയിട്ടു, രണ്ടുകണ്ണു-

കൾ െവയ്ക്കുന്നെതെപ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ �ദവന്മോർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വെന്നത്തും.

ഉട�ന, അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട തിളങ്ങുന്ന ജ്വോലകൾ ചൂെഴപ്പടർന്നു, നദികൾ�പോെല

പ്രവഹിയ്ക്കുകയോയി; അവർ �നോക്കിനില്ക്കും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 72.
1. വിധോതോവിെന്റ കോവ്യങ്ങെള (മന്ത്ര�സ്തോത്രങ്ങെള) സ്വോഭിമുഖങ്ങളോക്കുന്നു; അഗ്നി-

െയ എല്ലോവരും മന്ത്ര�സ്തോത്രങ്ങൾ െചോല്ലി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. നല്കുന്ന–

സ്തോ�തോക്കൾക്കു െകോടുക്കുന്ന.
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2. നമ്മുെട മകൻ–യജമോനന്മോർ അരണിമഥനംെകോണ്ട് ഉൽപോദിപ്പിച്ചവൻ; മകെനന്ന-
�പോെലഅരുമെപ്പട്ടവൻ. ഒടുക്കെത്ത–ഒടുവിൽ െചെന്നോളിച്ച.

3. യജ്ഞോർഹങ്ങൾ–യജ്ഞത്തിൽപ്ര�യോഗിയ്ക്കോവുന്നവ.

4. �ചോദിച്ചുംെകോണ്ട്–അഗ്നി എവിെട, എവിെട? എന്ന്. �നർപകുതിക്കോരൻ–ഇന്ദ്രൻ:
എല്ലോ�ദ്ദവകളു�ടയും പപ്പോതിയടങ്ങിയത�ത്ര, ഇന്ദ്രെന്റ രൂപം.

5. സഖോക്കൾ–�ദവന്മോർ. െമലിയുമോറ്–അനോഹോരോദിനിയമംമൂലം.
6. ഇരുപെത്തോന്ന്–ഔപോസനോദികൾ ഏഴ്; അഗ്ന്യോധോനോദികൾ ഏഴ്; അഗ്നി�ഷ്ടോമോ-

ദികൾഏഴ്.

7. അരുളുക=െകോടുക്കുക.
8. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്–വന്ന്; നദികൾ–ഭൂമിയിൽ പ്രവഹിയ്ക്കുന്നു. ഈ പദങ്ങൾ അധ്യോ-

ഹരിയ്ക്കണം. ഹവ്യവോഹനനോണ�ല്ലോ, മഴ െപയ്യിച്ചു, നദികെള നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത്. ‘അഗ്നി-

യിൽ �ഹോമിയ്ക്കുെപ്പട്ടതു സൂര്യനിൽ െചല്ലുന്നു; സൂര്യനിൽനിന്നു മഴയുണ്ടോകുന്നു.‘ മുത-

ൽ–�ഗോധനം. യജ്ഞ�കോവിദർ–അംഗിരസ്സുകൾ. സരമയ്ക്കു–കുട്ടിയ്ക്കു െകോടുക്കോൻ.

9. യോവചിലർ–പുത്രന്മോർ, ആദി�തയന്മോർ. ഭവോൻ ഭുജിയ്ക്കുകയുണ്ടോയ�ല്ലോ–അവരുെട
യജ്ഞങ്ങളിെല ഹവിസ്സ്. വഹിച്ചു�പോരുന്നു–ജഗത്തിെനഎന്ന് അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

10. ശ്രീ–പരിസ്തരണ–പരി�ഷചനോദിയോയ യജ്ഞസമ്പത്ത്. രണ്ടു കണ്ണുകൾ–െനയ്യിെന്റ

രണ്ടംശങ്ങെളയ�ത്ര, കണ്ണുകളോക്കുന്നത്.
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സൂക്തം 73.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അ�ദ്ദഹം, അച്ഛങ്കൽനിന്നു കിട്ടിയ മുതൽ�പോെല ആഹോരം നല്കുന്നു; വിദ്വോ-

െന്റ ശോസനം�പോെല െകോണ്ടു�പോകെപ്പടുന്നു; സുഖസ്ഥലത്തു ശയിച്ച്, ഒരതിഥി-

�പോെലസ�ന്തോഷിയ്ക്കുന്നു; �ഹോതോവു�പോെലപരിചോരകെന്റഗൃഹെത്തസമൃദ്ധമോ-

ക്കുന്നു. (1)
അ�ദ്ദഹം സൂര്യ�ദവൻ�പോെല സത്യദർശിയും, കർമ്മംെകോണ്ടു സർവയുദ്ധ-

ങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിയ്ക്കുന്നവനും, വളെരയോളുകളോൽ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവനും, സ്വരൂപം-

�പോെല മോറ്റംെപടോത്തവനും, ആത്മോവു�പോെല സുഖകരനും, വരിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്ന-

വനുമോകുന്നു. (2)
അ�ദ്ദഹം സൂര്യൻ�പോെല �ലോകെത്തെയല്ലോം നിലനിർത്തുന്നു; അനുകൂല-

രോയ സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ഒരു രോജോവു�പോെല ഭൂമിയിൽ വോഴുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

മുന്നിലിരിയ്ക്കുന്നവർ,അച്ഛെന്റഗൃഹത്തിൽപുത്രെരന്ന�പോെലസുഖിയ്ക്കുന്നു. ഒരുപതി-

വ്രത�പോെല പരിശുദ്ധനോണ�ദ്ദഹം! (3)
അ�ഗ്ന,ആഅങ്ങെയ �നതോക്കൾ നിർബോധസ്ഥലങ്ങളിൽ യോഗശോലയിൽ

പതിവോയി ജ്വലിപ്പിച്ചു �സവിച്ചു�പോരുന്നു: ഭവോങ്കൽവളെരഅന്നംനി�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നു.

സർവോന്നസഹിതനോയഅങ്ങുധനങ്ങൾകയ്യിെലടുത്തോലും! (4)
അ�ഗ്ന, �കോപ്പുകൂട്ടിയവർ അന്നം �നടെട്ട; വിദ്വോന്മോർക്കും ദോതോക്കന്മോർക്കും

പൂർണ്ണോയുസ്സുണ്ടോകെട്ട; ഞങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിൽ ശത്രുവിെന്റ ധനം �കക്കലോക്കി,

യശസ്സിന്നോയി �ദവകൾക്കുപങ്കിടുമോറോകെട്ട! (5)
യജനസ്ഥലത്തു െചന്ന അഗ്നിെയ, വീണ്ടും വീണ്ടും കോമിയ്ക്കുന്ന �പക്കൾ–

എന്നും കറവുള്ള �തജസ്വിനികൾ–പോൽ കുടിപ്പിയ്ക്കന്നു; നദികൾ അനുഗ്രഹം യോ-

ചിച്ചുെകോണ്ട്, അകെലനിന്നു പർവതസമീപെത്തോഴുകുന്നു! (6)
അ�ഗ്ന, അനുഗ്രഹം യോചിയ്ക്കുന്ന യജ്ഞോർഹർ അന്നം ഉജ്ജ്വലനോയ ഭവോ-

ങ്കൽ വി�ക്ഷപിച്ചു; എന്നിട്ടു, വിഭിന്നരൂപങ്ങളോയ രോപകലുകെള നിർമ്മിച്ചു–കറുപ്പും

െവളുപ്പുമോകുന്ന നിറങ്ങെള ഉറപ്പിച്ചു. (7)
അ�ഗ്ന, ധനോർത്ഥം അങ്ങയോൽ �പ്രരിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരോയ ഞങ്ങളും

ധനികരോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട! വോനൂഴികെളയും അന്തരിക്ഷെത്തയും നിറയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ

ഉലകെത്തെയല്ലോം, തണൽ�പോെല സംരക്ഷിയ്ക്കന്നവനോണ�ല്ലോ. (8)
അ�ഗ്ന,ഞങ്ങൾഅങ്ങയോൽ രക്ഷിതരോയിട്ട്, അശ്വങ്ങെളെക്കോണ്ട്അശ്വങ്ങ-

െളയും, ആൾക്കോെരെക്കോണ്ട്ആൾക്കോെരയും, പുത്രന്മോെരെക്കോണ്ടു പുത്രന്മോെര-

യും വധിയ്ക്കമോറോകെട്ട; ഞങ്ങളുെട പുത്രന്മോർ പിതൃസ്വത്തിെന്റ ഉടമകളോയി, വിദ്വോ-

ന്മോരോയി, നൂററോണ്ടുകോലം സുഖിയ്ക്കുകയും െചയ്യെട്ട! (9)
�മധോവിയോയഅ�ഗ്ന,ഈ �സ്തോത്രങ്ങൾഅങ്ങയുെട മനസ്സിന്നുംഹൃദയത്തി-

ന്നും പ്രീതി വരുത്തെട്ട: �ദവകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഭവോങ്കൽസമർപ്പിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾ

കൃത്യസോധകമോയ ധനെത്തനിയന്ത്രിപ്പോൻ ശക്തരോയിത്തീരെട്ട! (10)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 73.
1. അ�ദ്ദഹം–അഗ്നി. മുതൽ വഴി�പോെല െപരുമോറിയോൽ �ചോററിനു വക കിട്ടു-

മ�ല്ലോ; അതു�പോെല അഗ്നിെയ യഥോവിധി പരിചരിച്ചോൽ, അ�ദ്ദഹം ഭക്ഷണം

തരും. വിദ്വോെന്റ ശോസനം (ധർ�മ്മോപ�ദശം) സംശയനിവൃത്തിയ്ക്കോയി െകോണ്ടു�പോ-

കെപ്പടുന്നതു�പോെല, അഗ്നി യോഗങ്ങളിെലോെക്ക നയിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. സുഖസ്ഥലത്തു–

യോഗശോലയിൽ വിഹിതസ്ഥോനത്ത്. �ഹോതോവ്–�ഹോമകർത്തോവോയ അധ്വര്യു.

പരിചോരകൻ–യജമോനനൻ.

2. സ്വരൂപം–സഹജരൂപം; ഇതിന്നു മോററം വരില്ല�ല്ലോ; അതു�പോെല അഗ്നി സർവത്ര

ഏകരൂപനോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നു. ആത്മോവ്–നിരതിശയോനന്ദമയനോണ�ല്ലോ, ആത്മോവ്.

4. �നതോക്കൾ–യജമോനന്മോർ. അന്നം–ഹവിസ്സ്. ധനങ്ങൾ കയ്യിെലടുത്തോലും–

ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

5. �കോപ്പുകൂട്ടിയവർ–യജമോനന്മോർ. �നടെട്ട–അതിന്നു ഭവോൻ അനുഗ്രഹിയ്ക്കുക.

പങ്കിടുക–ഓ�രോ �ദവന്നും യജ്ഞംെച്ചയ്യുക.

6. നദികൾ ഒഴുകുന്നതുഹവ്യ(സസ്യ)സമ്പോദനത്തിന്നുതെന്ന.

7. യജ്ഞോർഹർ–�ദവന്മോർ. രോപകലുകെള �വർതിരിച്ചതു കർമ്മോനുഷ്ഠോനത്തിന്നോണ്.

9. അശ്വങ്ങെള–യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളുെട കുതിരകെള.
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സൂക്തം 74.

രഹൂഗണെന്റ മകൻ �ഗോതമൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

മന്ത്രെമോന്നഗ്നിെയപ്പറ്റിെച്ചോല്ക, യജ്ഞോനുഷക്തർ നോം:

അവിടുന്നു െചവിെക്കോള്ളുമ�ല്ലോ, ദൂരസ്ഥോനോകിലും! (1)

ഉപദ്രവിയ്ക്കുവോൻ�വണ്ടി നരർ �നരിട്ടടുക്കുകിൽ,

രക്ഷിയ്ക്കു�മ ധനം ഹവ്യപ്രദന്നോ,യച്ചിരന്തനൻ! (2)

ശത്രുസൂദനനോമഗ്നി, �പോരിൽ�പ്പോരിൽദ്ധനഞ്ജയൻ

പിറന്നരുജിനോന�ല്ലോ; �സ്തോത്രം െചോല്ലെട്ട,യോളുകൾ! (3)

ആർതൻ ഗൃ�ഹ ദൂതനോയ്നീ ഹവ്യങ്ങളമ�റത്തിനോയ്

െകോണ്ടു�പോകുന്നു, കോ�ണണ്ടുെമോന്നോക്കീടുന്നു യോഗവും; (4)

ആയോെള വോഴ്ത്തു�മ �ലോകരംഗിര�സ്സ, ബലോത്മജ;

സു�ദവെനന്നും, സുഹവിെസ്സന്നും, സുമഖെനന്നുമോയ് ! (5)

അ�ദ്ദവന്മോെരയിവിെടയ്ക്കോവോഹിയ്ക്കുക ചോര�വ,

സ്വോഹ്ലോദക, പുകഴ്ത്തോനും ഹവിസ്സൂട്ടോനുമോയ്ബ്ഭവോൻ! (6)

അ�ഗ്ന, ഭവോൻ ദൂത്യെമടുെത്തഴുന്നള്ളുന്ന �വളയിൽ

�തരിെന്റ കുതിരശ്ശബ്ദം �കൾക്കുമോറിെല്ലോരിയ്ക്കലും! (7)

മുന്മട്ടിൽനിന്നു തോ�ന്നോനുമ�ഗ്ന, ഹവ്യങ്ങ�ളകുകിൽ,

ത്വദ്രക്ഷ �നടി, നോണം വിട്ട,ന്നവനോയുയർന്നിടും! (8)

�ദവകൾക്കുഹവിസ്സ�ഗ്ന, �ദവ, നല്കുന്നവന്നുനീ

സുവീര്യയവും ദീപ്തവുമോം െപരുംസ്വത്തും െകോടുക്കു�മ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 74.
1. യജ്ഞോനുഷക്തർ–യോഗം അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നവർ.

2. ഹവ്യപ്രദന്നോയ്–ഹവിസ്സു നല്കുന്നവന്നു(യജമോനനു)�വണ്ടി.
3. ധനജ്ഞയൻ-അഗ്നിപര്യോയം; ശത്രുക്കളുെട ധനം കീഴടക്കുന്നവൻ. പിറന്നുവ�ല്ലോ–

അരണികളിൽ നിന്ന്.

4. അമ�റത്തിനോയ്–�ദവകൾക്കു ഭക്ഷിപ്പോൻ.

5. സു�ദവൻ=നല്ല �ദവന്മോ�രോടുകൂടിയവൻ.
6. സ്വോഹ്ലോദക=വഴി�പോെലആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവ�ന.
7. ദൂത്യെമടുത്ത്=ദൂതത്വം �കെക്കോണ്ട്. കുതിരശ്ശബ്ദം (കുതിരക്കുളമ്പുകൾ തട്ടി പുറെപ്പടു-

ന്ന ഒച്ച) �കൾക്കോത്തതു, �വഗോധിക്യംമൂലമോകുന്നു.

8. മുൻമട്ട്–മു�മ്പെത്തനല്ലസ്ഥിതി. നോണം–തനിയ്ക്കു തോഴ്ചവന്നതിനോൽ പററിയ ലജ്ജ.

9. അന്നം(ആഹോരം)മോത്രമല്ല, വലിയ സമ്പത്തും.
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സൂക്തം 75.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�കട്ടോലും, �ദവകൾക്കിമ്പം കൂട്ടുന്ന െപരുതോം സ്തവം,

ഹവ്യയങ്ങൾ തിരുവോയ്തന്നിൽെച്ച�മ്മ �ഹോമിച്ചുെകോണ്ടു നീ! (1)

അംഗിര��ഷ്ഠനോമ�ഗ്ന, �മധോവികളിൽ മുമ്പ�ന,

െചോല്ലോവൂഞങ്ങളങ്ങയ്ക്കോയ്,െക്കോള്ളോവും പ്രിയമോം സ്തവം! (2)

അങ്ങയ്ക്കോർ ബന്ധുനരരിലോ?–ര�ഗ്ന, സോധിതോധ്വരൻ?

എവ്വണ്ണമു�ള്ളോനിവിടുെന്ന?–ങ്ങ,ങ്ങയുെട പോർപ്പിടം? (3)

എന്നോൽ,ബ്ഭവോൻ ജനങ്ങൾക്കുബോന്ധവൻ, �സ്നഹിതൻ, പ്രിയൻ;

സഖോക്കൾക്കുസഖോവ�ഗ്ന, സ്തുതികൾക്കർഹനോം ഭവോൻ! (4)

ഞങ്ങൾക്കോയ് മിത്രവരുണെരയും �ദവഗണെത്തയും

യജിയ്ക്ക; െചയ്ത വൻയോഗം; പൂകുക�ഗ്ന, സ്വശോലയിൽ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 75.
1. �ഹോമിയ്ക്കുക–പ്ര�ക്ഷപിയ്ക്കുക.
3. ആർ ബന്ധു?–അങ്ങയ്ക്കനുരൂപനോയ ബന്ധുവില്ല. സോധിതോധ്വരൻ=യോഗം െചയ്തവൻ.

അങ്ങെയ ശരിയ്ക്കു യജിപ്പോൻആരുംആളോവില്ല. അങ്ങയുെട രൂപം, പോർപ്പിടം എന്നി-

വയുംആരുമറിത്തിട്ടില്ല.

4. സഖോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
5. സ്വശോല=തെന്റ യോഗശോല.
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സൂക്തം 76.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പു് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി)

എെന്തതി�രല്പു, നിൻചിത്തം തിരിയ്ക്കുവോ–

െന?–ന്തുവോന�ഗ്ന, സുഖം വളർത്തും സ്തവം?

ആർക്കുള്ളു �ശഷി, ഭവോെന യജിയ്ക്കുവോൻ?

�നർെക്കങ്ങ�ള�കണ്ട�ത,െതോരുബുദ്ധിയോൽ? (1)

അ�ഗ്ന, വരിക: ദുർദ്ധർഷ, വെന്നങ്ങൾത–

ന്ന�ഗ്ര ശരിയ്ക്കു �ഹോതോവോയിരിയ്ക്ക നീ;

പോലിയ്ക്ക, നിെന്നപ്പരന്ന വോനൂഴികൾ;

ചോ�ല യജിയ്ക്ക, വൻപ്രീതിയ്ക്കമർത്ത്യെര! (2)

ര�ക്ഷോഗണെത്തെയരിയ്ക്കുക�ഗ്ന, ഭവോൻ;

രക്ഷിയ്ക്കബോധയിൽനിന്നു യജ്ഞങ്ങെള;

ആനയിയ്ക്ക ഹരിയുക്തനോമിന്ദ്രെന;–

യോതിഥ്യമസ്സുദോനെന്നങ്ങൾ െചയ്യു�വോം! (3)

സൽഫലെച്ചോല്ലോൽ വിളിപ്പൻ, ഹവിർവോഹി–

വക്ത്രെന:–�ദ്ദവകെളോത്തിങ്ങിരിയ്ക്ക നീ;

�കെക്കോൾക യജ്ഞോർഹ, �ഹോത്രവും �പോത്രവു;-

�മോർെക്ക,ങ്ങെളജ്ജനിതോ�വ, ധ�നശ്വര! (4)

പ്രോജ്ഞമനുവിൻ ഹവിസ്സുെകോണ്ടുമ്പെര

പ്രോജ്ഞോന്വിതൻ നീ യജിച്ചുവ�ല്ലോ ക�വ;

അവ്വണ്ണമിങ്ങു യജിയ്ക്ക �ഹോതോവു നീ-

യ�ഗ്ന, മഹോസത്യ, ഹർഷദസ്രുക്കിനോൽ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 76.
1. തിരിയ്ക്കുവോൻ–ഞങ്ങളുെട �നർക്കോക്കോൻ. എെന്തതി�രല്പ്–അങ്ങെയഎങ്ങെനഎതി-
�രല്ക്കണം? ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടോ. ഏെതോരു ബുദ്ധിയോൽ–അതിന്നു തക്ക മ�നോവൃ-

ത്തിതെന്നയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക്.

2. പോലിയ്ക്ക–രക്ഷിയയ്ക്കെട്ട.
3. ര�ക്ഷോഗണം=രോക്ഷസവർഗ്ഗം. അസ്സുദോനന്ന്–�ശോഭനദോനങ്ങ�ളോടു കൂടിയ ഇന്ദ്രന്ന്.
4. സൽഫലെച്ചോല്ല്–നല്ല ഫലമുളവോക്കുന്ന �സ്തോത്രം. ഹവിർവോഹിവക്ത്രെന–

�ദവകൾക്കുള്ള ഹവിസ്സിെന വക്ത്രത്തിൽ (ജ്വോലയിൽ) വഹിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിെയ. നീ–

അഗ്നി. �ഹോത്രം–�ഹോതോവിെന്റ കർമ്മം. �പോത്രം–�പോതോവ് എന്ന ഋത്വിക്കിെന്റ

കർമ്മം. ഓർക്ക–ഞങ്ങെള മറക്കരു�ത! ജനിതോവ്–ആഹുതിെകോണ്ടു വർഷോദികെള

ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.

5. പ്രോജ്ഞോന്വിതൻ=പ്രോജ്ഞ�രോടു(ഋത്വിക്കുക�ളോടു)കൂടിയവൻ. മഹോസത്യ–വലിയ

സത്യമുള്ളവ�ന. ഹർഷദസ്രുക്കിനോൽ=ഹർഷെത്തനല്കുന്നസ്രുക്കുെകോണ്ട്.
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സൂക്തം 77.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

സത്യവോൻ, യജ്വോവ,മൃത്യു, �ഹോതോെവവൻ

മർത്ത്യരിൽനിന്നു വോ�നോർക്കു െകോടുപ്പി�തോ;

എമ്മട്ടിൽ നോല്കു,മോദ്ദീപ്തനോമഗ്നിയ്ക്കു

നമ്മള?–വെന്നന്തു, �ദവോദൃതസ്തവം? (1)

സത്യവോനോർ മ�ഖ െസൌഖ്യദൻ �ഹോതോവു,

നൽസ്തവമർപ്പിപ്പിന,ത്തിരു�മനിയിൽ:

അഗ്നി മർത്ത്യന്നോയ്നിലിമ്പരിൽെച്ചന്നിടു;–

െമോെക്കയറിയും, വണങ്ങി യജിച്ചിടും! (2)

കർത്തോവവൻ; തീർത്ത,ഴി�പ്പോനവൻ; പുതു–

വസ്തു െകോണ്ടുവരും, ചങ്ങോതി�പോലവൻ;

അദ്ദർശനീയെന യജഞത്തിലോദ്യെന–

െന്ന,ത്തിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു �ദ�വഷിയോം ജയം. (3)

അശ്�ശ്രഷ്ഠ�നതോവ,രോതിഘ്നനോമഗ്നി–

യിച്ഛിയ്ക്ക, നമ്മൾതൻ �സ്തോത്രവും, ഹവ്യവും;

സ്വത്തും കരുത്തും െപരുത്തവരന്നങ്ങ–

െളത്തിച്ചു, െചോല്ലിച്ചു�പോരും സ്തവങ്ങളും! (4)

�ഗോതമർ �മധോഢ്യ�രവം സ്തുതിയ്ക്കയോൽ,–

ജോത�വദസ്സോയസത്യവോനഗ്നിയും

�സോമം നുകർന്നോന,വരിൽനിന്നന്നവും;

കോമമറിഞ്ഞവൻ പുഷ്ടി ന�ല്കണ�മ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 77.
1. അമൃത്യു=മൃത്യു (മരണം) ഇല്ലോത്തവൻ. െകോടുപ്പി�തോ–ഹവിസ്സു െകോടുക്കുന്നു�വോ.

നല്കും–ഹവിസ്സ്. �ദവോദൃതസ്തവം=�ദവന്മോരോൽ ആദരിയ്ക്കെപ്പട്ട �സ്തോത്രം. അഗ്നിയ്ക്ക്

അനുരൂപമോയ ഹവിസ്സും �സ്തോത്രവും ഏ�തെതന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടോ.

2. മ�ഖ=മഖ(യോഗ)ത്തിൽ. മർത്ത്യന്നോയ്–യജമോനനോയ മനുഷ്യന്നു�വണ്ടി. ഒെക്ക–

യജനീയ�ദവന്മോെരെയല്ലോം.

3. തീർത്തഴി�പ്പോൻ–സ്രഷ്ടോവും സംഹർത്തോവും. െകോണ്ടുവരും–നമുക്കു തരോൻ.

ആദ്യൻ–പ്രധോനഭൂതൻ. �ദ�വഷിയോം ജനം–�ദവകോമരോയ മനുഷ്യർ.

4. സ്വത്തും കരുത്തും െപരുത്തവർ–ധനവും ബലവും വളെരയുള്ളവർ. െചോല്ലിച്ചു�പോരും–

തക്കദക്ഷിണെകോടുത്ത്ഋത്വിക്കുകെളെക്കോണ്ടുെചോല്ലിയ്ക്കുന്ന. ഇച്ഛിയ്ക്ക–�കെക്കോള്ളെട്ട.
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സൂക്തം 78.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

�ഗോതമൻ ജോത�വദ�സ്സ, സ്തുതിച്ചോൻ തിരു�മനിെയ;

ദ്രഷ്ടോ�വ, െവളിവോംവണ്ണം �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു, ഞങ്ങളും. (1)

സ്തുതിച്ചുപചരിച്ച�ല്ലോ, �ഗോതമൻ ധനവോഞ്ഛയോൽ;

ആ നിങ്കൽ െവളിവോംവണ്ണം �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു, ഞങ്ങളും. (2)

അന്നപ്രദോയിയോം നിെന്നയംഗിരസ്സുകൾ�പോല�വ

വിളിച്ചു, െവളിവോംവണ്ണം �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു, ഞങ്ങളും. (3)

തികച്ചും �പോക്കുമോർ പോപ,മോർ ദസ്യുക്കെള വീഴ്ത്തിടും.

ആ നിങ്കൽ െവളിവോംവണ്ണം �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു, ഞങ്ങളും. (4)

െചോ�ന്നൻ രോഹൂഗണനിവനഗ്നിയ്ക്കോ�യ്ത്തൻ െപറും സ്തുതി;

െവളിവോംവണ്ണമോ �സ്തോത്രംതെന്ന �പർത്തുച്ചരിയ്ക്ക നോം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 78.
1. െവളിവോംവണ്ണം–അങ്ങയുെട ഗുണങ്ങൾ െവളിെപ്പടുമോറ്.
5. രോഹൂഗണൻ–രഹൂഗണെന്റ പുത്രൻ, �ഗോതമൻ. അഗ്നിയ്ക്കോയ്–അഗ്നിെയപ്പറ്റി.
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സൂക്തം 79.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും, ഉഷ്ണിക്കും, ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

(കോകളി)

െചന്നടിച്ചൂക്കിലുലച്ചു മരുത്തു�പോ–

�ലോടും ഹിരണ്മയ�കശൻ, ശുചിപ്രഭൻ

െപയ്യിച്ചു നീരി;–തിൽ മൂഢരുഷസ്സുകൾ,

�ചോർ�വല �നോക്കുന്ന �നരുകോർ�പോല�വ! (1)

കോെററോത്തു നിൻകതിർ തല്ലുന്നു വൃഷ്ടിയ്ക്ക;-

�തറ്റു നിലവിളിയ്ക്കുന്നൂകരിമുകിൽ;

�ചരുന്നു, സസ്മിതസുന്ദരിമോർ�പോെല;

മോരി െപോഴിയുന്നു; ഗർജിപ്പു കോറുകൾ! (2)

നീരസോരത്തോൽത്തഴപ്പിച്ചി,വനതിൻ

�നരുമോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട നടത്ത�വ,

അര്യമമിത്രോവരുണമരുത്തുക്കൾ

നീക്കുന്നു, കോറിെന്റ തണ്ണീരടപ്പിെന! (3)

(�ശ്ലോകം)

അ�ഗ്ന, ഭവോൻ ഗവോന്നത്തിൻ നോഥോന�ല്ലോ, ബലോത്മജ;

ഞങ്ങൾക്കുജോത�വദ�സ്സ, െപരുതന്നം ത�രണ�മ! (4)

അഗ്നി ദീപ്തൻ, കവി, ഗൃഹപ്രദൻ, വോഴ്ത്തെപ്പ�ടണ്ടവൻ;

പ്രഭൂതമുഖ, ഞങ്ങൾക്കുനല്ക, വിത്തവുമന്നവും! (5)

തോനും മുടിയ്ക്ക, ഭോസ്സോളുമ�ഗ്ന, പകലുമല്ലിലും;

അരക്കെരച്ചുടുകയുംെചയ്ക, തീക്ഷ്ണമുഖൻ ഭവോൻ! (6)

അ�ഗ്ന,ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്ക ഗോയത്രസ്തുതി െചോല്ലുവോൻ,

സമസ്തകർമ്മവന്ദ്യൻ നീ നിജസംരക്ഷണങ്ങളോൽ! (7)

അ�ഗ്ന, തരികഞങ്ങൾക്കുവരിയ്ക്കത്തക്കതോം ധനം,

ഒപ്പ�മ ദുർഗ്ഗതിഹരം, �പോരിെലോട്ടുക്കു ദുസ്തരം. (8)

അ�ഗ്ന, തരിക, ജീവിപ്പോൻ ശുഭജ്ഞോനോന്വിതം ധനം;

സുഖോവഹം തന്നരുൾക, യോവജ്ജീവിത�പോഷകം! (9)

തിഗ്മോർച്ചിസ്സോകുമഗ്നിയ്ക്കോയ് സ്പഷ്ടടപുണ്യസ്തവങ്ങെള

രച്ചിച്ചുെവയ്ക്കുക, ധന�പ്രപ്സുവോം തോങ്കൾ �ഗോതമ! (10)

ആർ ചോര�ത്തോ വിദൂര�ത്തോ നിെന്നങ്ങെള മുടിച്ചിടും,

അ�ഗ്ന, മലയ്ക്കെട്ടയവൻ; നെല്കങ്ങൾക്കുവളർച്ച നീ! (11)

ദ്രഷ്ടോവോഗ്നി സഹസ്രോക്ഷനരക്കെരയകറ്റിടും;

നമ്മോൽപ്പുകഴ്ത്തെപ്പട്ടിട്ടു �ഹോതോവോയി സ്തുതിച്ചിടും! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 79.
1. മരുത്ത്=വോയു. ഹിരണ്മയ�കശൻ=സുവർണ്ണവർണ്ണങ്ങളോയ �കശങ്ങ(ജ്വോലക)�ളോ-

ടുകൂടിയവൻ. ഇതിൽ–അഗ്നി ഇങ്ങെന �മഘങ്ങെള െചന്നടിച്ചുലച്ചു മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്ന-

തിൽ ഉഷസ്സുകൾ (ഉ�ഷോ�ദവതമോർ) മൂഢ(അജ്ഞ)കളോണ്. �ചോർ�വല (ഭക്ഷണം

സമ്പോദിപ്പോനുള്ള െതോഴിൽ) �നോക്കുന്ന �നരുകോർ (നിഷ്കപടരോയ സോധുക്കൾ) പ്രകൃ-

തിഭോവങ്ങളിൽ അത്ര കണ്ണു െവയ്ക്കോറില്ല�ല്ലോ; അതു�പോെല, ഈ മഴെപയ്യിയ്ക്കലിെന

ഉഷസ്സുകൾ കണ്ടറിയോറില്ല! �വദ്യുതോഗ്നിെയക്കുറിച്ചുള്ളതോണ്, ഈ ഋക്കും, അടുത്ത

രണ്ടും.

2. വൃഷ്ടിയ്ക്ക്–വർഷണത്തിന്നോയി. അത്–അഗ്നിജ്വോലയുെട തല്ല്. നിലവിളിയ്ക്കുന്ന–

ഇടിെവട്ടുന്നു. സസ്മിത(പുഞ്ചിരിെക്കോണ്ട)സുന്ദരിമോർ�പോെല മിന്നലുകൾ (ഈ പദം

അധ്യോഹരിയ്ക്കക്കണം) കരിമുകിലി�നോടു �ചരുന്നു.

3. നീർസോരം=െവള്ളത്തിെന്റ സത്ത്. തഴപ്പിച്ച്–തൃപ്തിെപ്പടുത്തി. ഇവൻ–�വദ്യുതോഗ്നി.

�ലോകെത്തഅതിൻ (ജലത്തിെന്റ) �നരുമോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ടനടത്ത�വ–സ്സോനപോനോദികൾ

െചയ്യിയ്ക്കു�വ എന്നുതോൽപര്യം. തണ്ണീരടപ്പിെന നീക്കുന്നു–മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നു.

4. ഗവോന്നം–�ഗോക്കളും അന്നങ്ങളും.
5. പ്രഭൂതമുഖ–വളെര മുഖങ്ങൾ (ജ്വോലകൾ) ഉള്ളവ�ന.
6. അരക്കെരആൾക്കോെരെക്കോണ്ടു മുടിപ്പിയ്ക്കുകമോത്രമല്ല, തോനും മുടിയ്ക്കുക.

7. ഗോയത്രസ്തുതി–ഗോയത്രീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ള �സ്തോത്രം.

8. ഒപ്പ�മ ദുർഗ്ഗതിഹരം–ദുർഗ്ഗതികെള (ദോരിദ്ര്യങ്ങെള) ഒെക്ക ഒന്നിച്ചുതെന്നനശിപ്പിയ്ക്കുന്ന-

ത്. ദുസ്തരം–ശത്രുക്കൾക്കുകടക്കോൻവയ്യോത്തത്; ശത്രുവശഗമോകോത്തത്എന്നർത്ഥം.

9. യോവജ്ജീവിത�പോഷകം-മരണംവെരയ്ക്കും മതിയോകുന്ന ധനം.

10. ഋത്വിക്കുകൾ പറയുന്നു. ധന�പ്രപ്സു-ധനലോ�ഭച്ഛു.
11. മലയ്ക്കെട്ട–ചത്തുവീഴെട്ട.

12. സഹസ്രോക്ഷൻ–അസംഖ്യജ്വോലോയുക്തൻ. സ്തുതിച്ചിടും–�ദവന്മോെര.
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സൂക്തം 80.

�ഗോതമൻ ഋഷി; പങ്ക്തി ഛന്ദുസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (മോകന്ദമഞ്ജരി)

ബ്രഹ്മൻ ചമച്ചോനി�സ്തോത്രം, നീ �സോമത്തോ-

ലുന്മദംെകോൾെകബ്ബലിഷ്ഠ, വജ്രിൻ:

വൃത്രെനപ്പോരിൽനി�ന്നോടിച്ചുവ�ല്ലോ നീ,

ശക്തിയോൽത്തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (1)

ഇമ്പം വരുത്തീ, മദ്രോവഹം വജ്രിൻ, �ത

െപണ്പരുെന്തത്തിച്ച നൽ�സ്സോമനീർ:

വൃത്രെന വോനത്തുെവച്ചു നീ െകോന്ന�ല്ലോ,

ശക്തിയോൽത്തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (2)

െചല്കിന്ദ്ര, �നർക്കുക, �കറുക: പൂരുഷ–

രോെക വണങ്ങുെവോെന്നൌർജിത്യം �ത;

െകോല്ക, നീ വൃത്രെന:–ദ്ദുർവോരം, നിൻവജ്രം;

െവല്ക നീർ, തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (3)

െകോന്ന�ല്ലോ, മന്നിനുമീ�ത നഭസ്സിൽെവ–

ച്ചിന്ദ്ര, നീ വൃത്രെന;–ക്കോററോലിനി

െപയ്യിയ്ക്ക, ജീവസന്തർപ്പകമിജ്ജലം

നിയ്യിഹ തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (4)

ക്രുദ്ധനോയ്െച്ചെന്നതിർത്തിന്ദ്രൻ വിറെക്കോണ്ട

വൃത്രെന്റ െപോന്തനണക്കടയിൽ

വജ്ര�മല്പിച്ചു, പുറെത്തയ്ത്തിറക്കിനോ–

നജ്ജലം, തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (5)

െപോന്തനണക്കടനൂർമുനവജ്രംെകോ–

ണ്ട,ന്തരോ, വോഴ്ത്തെപ്പട്ടീടുമിന്ദ്രൻ

കീറിനോൻ; മോർഗ്ഗവും �തടിനോൻ, മിത്രർക്കു

�ചോറിനു തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (6)

മോനിതം നിൻവീര്യമിന്ദ്ര, വജ്രോയുധ:

മോയയോൽത്ത�ന്ന നീ �മഘവോഹ,

അന്നോ മൃഗത്വം വഹിച്ച മോയോവിെയ–

െക്കോന്ന�ല്ലോ, തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (7)

ഉത്തുംഗമിന്ദ്ര, നിൻവിര്യവും �കെക്കല്പും:

പത്തുകുറഞ്ഞനൂറോറുകൾക്കോയ്

എത്തിച്ചുവ�ല്ലോ, നീ വജ്രോയുധങ്ങെള-

ച്ചിത്രമോയ്ത്തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (8)

ആയിരം�പെരോപ്പമർച്ചിച്ചോരിന്ദ്രെന;-

യോക�വ വോഴ്ത്തിനോ�ര,നോങ്കു�പർ;

നൂറു�പർ �പർത്തും സ്തുതിച്ചോരു,യർത്തിനോർ
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�ചോറുമിത്തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (9)

ശസ്ത്രത്തോൽ ശസ്ത്രെത്തനിർത്തിത്തുരത്തിനോൻ

വൃത്രെന്റ െകെല്പ–െന്തോരോണത്തംഹോ:

വൃത്രെനെക്കോന്നോൻ, പുറത്തോക്കിനോനിന്ദ്ര–

നത്തണ്ണീർ, തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (10)

ഇന്ദ്ര, നീ �കോപിച്ച�നരം വിറച്ചു�പോയ്,

വൻന�ഭോഭൂമികൾ വജ്രപോ�ണ:

െകോന്ന�ല്ലോ വൃത്രെനെക്കല്പോൽ, മരുത്ത്വോനോയ്

നിന്ന നീ, തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (11)

വൃത്രെന്റയോർപ്പും കുലുക്കലും കൂസോെത

വർത്തിച്ച,വങ്കലയച്ചോനിന്ദ്രൻ,

ആയിരം വോയ്ത്തല �ചർന്നുള്ളിരിമ്പുവ–

ജ്രോയുധം, തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (12)

വൃത്രെന്റ പോഴിടിവോളുമോയ്നിൻവജ്രം

യുദ്ധം തുടർന്ന�പ്പോളിന്ദ്ര, വോനിൽ,

വൃത്രെനെക്കോൽവോൻ മുതിർന്ന നിൻെകല്പഭി–

വൃദ്ധമോയ്, തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (13)

സ്ഥോവരം, ജംഗമെമോെക്ക വിറയ്ക്കയോയ്,

തോവകസിംഹനോദത്തോൽ വജ്രിൻ;

ത്വഷ്ടോവുമിന്ദ്ര, നിൻ�ക്രോധത്തിൽ�പ്പടിച്ചു

െഞട്ടി�പ്പോയ്, തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (14)

നോമറിയിെല്ല,ങ്ങും വ്യോപ്തനോമിന്ദ്രെന:–

യോർ കണ്ടൂ വീര്യ?–മവങ്കല�ല്ലോ

െവച്ചൂ, വിഭൂതിയും കർമ്മവു�മോജസ്സും

നിർജരർ; തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (15)

അച്ഛൻ മനു,വഥർവോവ,ഥ ദധ്യങ്ങു-

മെച്ചയ്ത കർമ്മത്തിൻ �സ്തോത്രങ്ങളും

ഹവ്യവുമിന്ദ്രങ്കല�ല്ലോ, മുന്മട്ടി�ല

െചെന്നത്തീ; തൻ�കോയ്മ കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 80.
1. ബ്രഹ്മൻ–ബ്രഹ്മോെവന്ന ഋത്വിക്ക്. പോര്=ഭൂമി, ശക്തി=ബലം. �കോയ്മ=രോജത്വം.

കോട്ടിെക്കോ�ണ്ട–െവളുെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ട്.

2. മദോവഹം=മത്തിെന ഉളവോക്കുന്നത്; �സോമനീരിെന്റ വി�ശഷണം. �ത=അങ്ങയ്ക്ക്.

െപണ്പരുെന്തത്തിച്ച–പരുന്തിൻപിടയുെടരൂപം ധരിച്ച ഗോയത്രിസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു

െകോണ്ടുവന്ന. ആ �സോമനീർ കുടിച്ചു ഹൃഷ്ടനോയിട്ടോണ്, അങ്ങു വൃത്രെന െകോന്നത്.
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3. �കറുക–ശത്രുക്കെളആക്രമിയ്ക്കുക. �ത(=അങ്ങയുെട) ഔർജിത്യ(ബലെത്ത വണങ്ങോ-

ത്ത(ബലത്തിന്നടിെപടോത്ത)ഒരുപുരുഷൻഇല്ലതെന്ന. നീർ (വൃഷ്ടിജലം) െവല്ക (ജയി-

ച്ചോലും, കീഴടക്കിയോലും). �ദവകൾ ഇന്ദ്രെന വൃത്രവധത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നതോണിത്.

4. ജീവസന്തർപ്പകം=പ്രോണികെള തൃപ്തരോക്കുന്നത്. ഇജ്ജലം–വൃത്രനിരുദ്ധമോയ വർഷ-

ജലം.

5. െപോന്തനണക്കട=െപോങ്ങിയ ഹനു.
6. നൂർമുനവജ്രം=നൂറുമുനകളുള്ള വജ്രം. അന്തരോ=ഇടയിൽ. കീറിനോൻ=പിളർത്തോൻ.

മിത്രർക്കു (�സ്തോതോക്കൾക്കു) �ചോറിനു (ആഹോരം െകോടുക്കോൻ) മോർഗ്ഗം �തടുകയും

(അ�ന്വഷിയ്ക്കുകയും, ആ�ലോചിയ്ക്കുകയും)െചയ്തു.

7. യുദ്ധത്തിന്നിടയിൽ മൃഗത്വം വഹിച്ച (മോനിെന്റ രൂപം ധരിച്ച) മോയോവിെയ (വൃത്രെന)

അങ്ങു മോയെകോണ്ടുതെന്ന െകോന്നു.

8. പത്തുകുറഞ്ഞ നൂറോറുകൾക്കോയ്–വൃത്രൻ തടുത്ത െതോണ്ണൂറു നദികെള പ്രവഹിപ്പിപ്പോ-

ൻ. സർവത്ര വ്യോപിച്ചുനിന്ന വൃത്രങ്കെലയ്ക്കു വജ്രോയുധങ്ങെള അയച്ചുവ�ല്ലോ. ഒ�ര വജ്രം

അ�നകമോയിത്തീർന്നുഎന്നുതോൽപര്യം. ചിത്രം=നോനോപ്രകോരം.

9. ഐനോങ്കു�പർ–പതിനോറ് ഋത്വിക്കുകൾ, യജമോനൻ, പത്നി, സദസ്യൻ, ശമിതോവ്

എന്നീ ഇരുപതോളുകൾ. നൂറു�പർ–ഋഷിമോർ. �ചോറ്=അന്നം, ഹവിസ്സ്. ഉയർത്തി-

നോർ–ഇന്ദ്രന്നു െകോടുക്കോൻ. എടുത്തുെപോക്കി. തൻ�കോയ്മ–തെന്റ, ഇന്ദ്രെന്റ രോജത്വം.

10. ശസ്ത്രം=ആയുധം. എെന്തോരോണത്തംഹോ–ഇന്ദ്രെന്റ െപൌരുഷം.

11. മരുത്ത്വോനോയ്=മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയവനോയി.

13. പോഴിടിവോൾ–മോയോനിർമ്മിതമോയഅശനി. അഭിവൃദ്ധമോയ്=വളർന്നു.
14. ത്വഷ്ടോവും–അങ്ങയ്ക്കു വജ്രം ഉണ്ടോക്കിത്തന്നശില്പികൂടിയും.

15. വിഭൂതി=സമ്പത്ത്. കർമ്മം–വീരകർമ്മം. ഓജസ്സു്=ബലം. നിർജരർ=�ദവന്മോർ.

16. അച്ഛൻ–പ്രജകൾെക്കോെക്ക പിതോവോയിട്ടുള്ളവൻ. അഥർവോവ്–ഋഷി. ദധ്യങ്ങ്–

അഥർവോവിെന്റ പുത്രൻ. മുന്മട്ടി�ല–വസിഷ്ഠോദിപൂർവരുെട യജ്ഞങ്ങളിെലന്ന�പോെല.

അഞ്ചോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 81.

�ഗോതമൻ ഋഷി; പങ്ക്തി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (മോകന്ദമഞ്ജരി)

മത്തിനും െകല്പിനുമോയ്നരർ വോയ്ത്തിയ

വൃത്രഘ്നനിന്ദ്രരെനത്തെന്നനമ്മൾ

െമത്തിയ �പോരിൽ വിളിയ്ക്ക, െചറുതിലും:

യുദ്ധത്തിൽപ്പോലിയ്ക്ക, നെമ്മയവൻ! (1)

വീര, നീ �സന്യംതോൻ: മോററെരപ്പിന്മോറ്റി–

ബ്ഭൂരിസമ്പത്തുകവർന്നുവ�ല്ലോ!

തുച്ഛെന�പ്പോലും വളർത്തുന്നു; �സോമനീർ

െവച്ചവ�ന്നകുന്നു, വൻധനം നീ! (2)

�പോർ വന്നോൽ,സ്സ്വെത്തോെക്ക�ജ്ജതോവിൻ പക്കലോം:

നീ വമ്പകറ്റും ഹരിദ്വയെത്ത

പൂട്ടുെകോ,രോെള വധിയ്ക്കുെകോ,രോളിൽ ശ്രീ

കൂട്ടുക; നെല്കങ്ങൾക്കിന്ദ്ര, വിത്തം! (3)

�സോമത്തോൽെക്കല്പുയർന്നോലോ, ഹര്യന്വിതൻ

ഭീമൻ സുനോസികൻ കർ�മ്മോൽക്കൃഷ്ടൻ

ശ്രീയ്ക്കോെയടുക്കു,മിടംവലം�കളിൽ

ശ്ലോഘ്യസ്വരൂപനിരിമ്പുവജ്രം! (4)

ഭൂവന്തരിക്ഷം നിറച്ചൂ, തൻ�തജസ്സോൽ;

�ദ്യോവിങ്കൽ നിർത്തീ, നക്ഷത്രങ്ങെള;

ഉണ്ടോയിട്ടില്ലു;ണ്ടോകില്ല, നിന്മെട്ടോരോൾ;

ഉദ്വഹിയ്ക്കുന്നു നീ വിശ്വമിന്ദ്ര! (5)

മർത്ത്യർതൻ ഭക്ഷ്യമോർ നല്കു�മോ ഹവ്യദ–

ന്ന;ത്തമ്പുരോ�നകുകീ,നമ്മൾക്കും;

വീതിച്ചുെകോൾകിന്ദ്ര: വോരുറ്റ നിൻസ്വത്തി–

�ലതോനും ഭോഗ�മ �വണ്ടൂ മമ! (6)

മ�ത്തെല്ക്ക, മ�ത്തെല്ക്ക, നമ്മളിൽ�ഗ്ഗോകെള–

െയത്തി�പ്പോന�ല്ലോ, സുകർമ്മോവവൻ:

വിത്തങ്ങൾനൂർനൂെറടുത്തിരു�കെകോണ്ടു–

മത്ര തന്നോലും നീ, ധീമൂർച്ചയും! (7)

ഒപ്പം നീർെകോണ്ടിമ്പംെകോൾക, നീ സ്വത്തിനും

െകല്പിനും–ഞങ്ങൾക്കറിയോം ശൂര:

തുംഗവിത്തോഢ്യൻ നീ; നിങ്ക�ല �ചർക്കുന്നൂ,

ഞങ്ങളഭീപ്സിതം; രക്ഷിച്ചോലും! (8)

ഇന്ദ്ര, ഹവിെസ്സല്ലോം വോയ്പിപ്പതുണ്ടിവർ;

എന്നോല�തകോത്തപുള്ളികളിൽ

കോണുന്നുണ്ട�ല്ലോ സ്വത്തീ,ശൻ നീ;–യദ്ധന–
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�ശ്രണിെയഞങ്ങളിെലത്തിച്ചോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 81.
1. മത്തിനും െകല്പിനുമോയ്–ഇന്ദ്രന്ന് ഇമ്പവും ബലവും വർദ്ധിപ്പോൻ�വണ്ടി. നരർ–

�നതോക്കൾ, ഋത്വിക്കുകൾ. െമത്തിയ (വലിയ) �പോരിലും െചറുതിലും (െചറിയ �പോരി-

ലും) വിളിയ്ക്കുക.

2. നീ�സന്യംതോൻ–അങ്ങ്ഏകെനങ്കിലും, ഒരു �സനതെന്നയോണ്. അെല്ലങ്കിൽ, മോറ-
റെര(ശത്രുക്കെള)െയല്ലോം �തോല്പിച്ചതു സംഭോവ്യമല്ല�ല്ലോ. തുച്ഛൻ=അല്പൻ. �സോമനീർ

െവച്ചവൻ–അങ്ങയ്ക്കുതരോൻ �സോമം പിഴിഞ്ഞുെവച്ച യജമോനൻ.

3. കുരുസൃഞ്ജയരോജോക്കന്മോരുെട പു�രോഹിതനോയിരുന്നു, രഹൂഗണപുത്രൻ �ഗോതമൻ;

അവർക്കു ശത്രുക്കളുമോയുണ്ടോയ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം ലഭിപ്പോൻ, അ�ദ്ദഹം ഇന്ദ്ര�നോടു

പ്രോർത്ഥിച്ചത�ത്ര, ഈസൂക്തം. വൻപ്–ശത്രുക്കളുെട ഗർവ്. ഹരിദ്വയെത്ത (ഹരിക-

െളന്ന രണ്ടു കുതിരകെള) പൂട്ടുക (�തരിന്നു െകട്ടിയോലും). ഒരോെള–അങ്ങെയ പരിച-

രിയ്ക്കോത്തവെന. ഒരോളിൽ ശ്രീ കൂട്ടുക–അങ്ങെയ പരിചരിയ്ക്കുന്നവെന ധനവോനോക്കുക.

ഞങ്ങൾക്ക്–അങ്ങെയ പരിചരിയ്ക്കുന്നവരോയഎെന്റ രോജോക്കന്മോർക്ക്.

4. ഹര്യന്വിതൻ=ഹരിക�ളോടുകൂടിയവൻ. കർ�മ്മോൽക്കൃഷ്ടൻ=കർമ്മങ്ങൾ െകോണ്ടു്

ഉൽക്കൃഷ്ടൻ, മഹോൻ. ശ്രീയ്ക്കോയ്–ശത്രുക്കെള വധിച്ചു, ധനം �കക്കലോക്കോൻ. ശ്ലോ-

ഘ്യസ്വരൂപൻ–സുന്ദരോകോരൻ.

5. ഭൂവന്തരിക്ഷം=ഭൂമിയും അന്തരിക്ഷവും. നിന്മെട്ടോരോൾ=അങ്ങയ്ക്കുതുല്യനോയ ഒരുവൻ.
6. മർത്ത്യർതൻ ഭക്ഷ്യം–മനുഷ്യ�യോഗ്യമോയ ആഹോരം. ഹവ്യദൻ–യജമോനൻ. ഈ

നമ്മൾക്കും ഏകുക–മനുഷ്യ�യോഗ്യമോയ ആഹോരം തരെട്ട. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവ-

ചനമോണ്.

7. മത്ത്–�സോമപോനമദം. ധീമൂർച്ച=ബുദ്ധികൂർമ്മ.

8. ഒപ്പം–ഞങ്ങ�ളോെടോന്നിച്ച്. നീർ–�സോമരസം. സ്വത്തിനും–ഞങ്ങൾക്കു ധനം തരോ-

നും. ഞങ്ങൾ അഭീപ്സിതം (അഭീഷ്ടം) നിങ്ക�ല �ചർക്കുന്നു–മറ്റോരുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക്,

അഭീഷ്ടം തരോൻ.

9. ഇവർ–യജമോനന്മോർ. അത്–ഹവിസ്സ്. ഏകോത്ത–അങ്ങയ്ക്കു തരോത്ത. ഈശ-

ൻ–സ്വോമി. യജ്ഞരഹിതരുെട സമ്പെത്തോെക്കഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും.
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സൂക്തം 82.

�ഗോതമൻ ഋഷി; പങ്ക്തിയും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (മോകന്ദമഞ്ജരി)

ഗീരൻപിൽ�ക്കൾക്കവന്നിന്ദ്ര: മഘവൻ, �ത

മോെറോല്ലോ മെട്ട;–ങ്ങൾ െചോല്ലുന്നതിൽ

�നരും പ്രിയത്വവും �ചർക്ക, �ത�കെക്കോള്ളോൻ;

പോരോ�ത പൂട്ടുക, വോജികെള! (1)

ഊണിനോൽക്കുമ്പവീർത്തിന്ദ്ര, �നർക്കോംഗ്യങ്ങൾ

കോണിപ്പൂ, ദീപ്തരോം �മധോവികൾ;

പോരം നവീനമോം �സ്തോത്രവും െചോല്ലുന്നൂ;

പോരോെത പൂട്ടുക, വോജികെള! (2)

ഭംഗിയിൽ �നോക്കും ഭവോെനപ്പുകഴ്ത്തോവൂ,

ഞങ്ങൾ മഘവോ�വ: സംസ്തുതൻ നീ

�തരു നിറച്ചിന്ദ്ര, െചല്കി,ച്ഛിയ്ക്കു�ന്നോരിൽ;–

പ്പോരോെത പൂട്ടുക, വോജികെള! (3)

ആഹോരി�യോജനപൂർണ്ണപോത്രജ്ഞമോയ്,

മോഹോഗണെത്തലഭിപ്പിച്ചതോയ്;

മോരിെപോഴിപ്പതോം �ത�രറുകിന്ദ്ര, നീ:

പോരോെത പൂട്ടുക, വോജികെള! (4)

�തരിൽ വലത്തുമിടത്തു�മ നില്ക്കെട്ട:

നീരു നുകർന്നിമ്പംപൂണ്ടിന്ദ്ര, നീ

ആ�രോമൽപ്പത്നിയിൽെച്ചല്ക ശതക്ര�തോ;

പോരോെത പൂട്ടുക, വോജികെള! (5)

പൂട്ടോം ഞോൻ മന്ത്രത്തോൽ നിൻ�കസരീന്ദ്രെര;

കൂട്ടിപ്പിടിയ്ക്ക, കടിഞോണ്കയ്യിൽ:

െചല്ലുക, നീരോൽ മദിച്ചു തഴച്ച നീ

വല്ലഭെയോത്തു രമിയ്ക്ക, വജ്രിൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 82.
1. ഗീര്–വോക്ക്, സ്തുതി. മോെറോല്ലോ മട്ട്–മുെമ്പന്ന�പോെലതെന്നഞങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹബു-

ദ്ധി �വണം. െചോല്ലുന്നതിൽ �നരും പ്രിയത്വവും �ചർക്ക–ഞങ്ങളുെട സ്തുതി പ്രിയവും

സത്യവുമോക്കിയോലും: അല്ലോെത, അങ്ങയ്ക്കു �കെക്കോള്ളോവുന്നതോവില്ല�ല്ലോ. പൂട്ടുക–

ഞങ്ങളുെട അടുക്കെലയ്ക്കു വരോൻ.

2. ഊണിനോൽ–അങ്ങുനല്കിയആഹോരംകഴിച്ചിട്ട്. ആംഗ്യങ്ങൾകോണിപ്പൂ–അമിതഭക്ഷണംമൂലം

സംസോരിയ്ക്കോൻ വയ്യോതോവുകയോൽ. പോരം നവീനം=ഏററവും പുതിയ.

3. ഭംഗിയിൽ �നോക്കും–അനുഗ്രഹദൃഷ്ട്യോ വീക്ഷിയ്ക്കുന്ന. �തരു നിറച്ച്–�സ്തോതോക്കൾക്കു

െകോടുപ്പോനുള്ള ധനങ്ങൾെകോണ്ട്. ഇച്ഛിയ്ക്കു�ന്നോരിൽ–അങ്ങയുെട ആഗമനം അഭില-

ഷിയ്ക്കുന്ന യജമോനന്മോരുെട അടുക്കൽ.
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4. ഹോരി�യോജനപൂർണ്ണപോത്രജ്ഞം–ഹോരി�യോജനെമന്ന (െപോരിയവിൽ �ചർത്ത)

�സോമം നിറച്ച പോത്രെത്ത അറിയുന്നത്; അതിെന്റ അടുക്കെലയ്ക്കു �പോകുമോറുള്ളത്

എന്നർത്ഥം. മോഹോഗണം=�പക്കൂട്ടം. മോരി–അഭീഷ്ടവർഷം.

5. നില്ക്ക�ട്ട–രണ്ടു കുതിരകൾ. നീരു–�സോമരസം. െചല്ക–രമിപ്പോൻ.

6. �കസരീന്ദ്രെര–അശ്വ�ശ്രഷ്ഠരോയ ഹരികെള.
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സൂക്തം 83.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (�കക)

ത്വദ്രക്ഷണത്തോൽത്രോതനോകിയ മർത്ത്യൻ മുമ്പി-

െട്ടത്തുന്നുശരിയ്ക്കിന്ദ്ര, പശ്വശ്വസമൃദ്ധിയിൽ;

അവെനത്ത�ന്ന നിറയ്ക്കുന്നു നീ െപരുംസ്വത്തോ–

ല,ലയോഴിെയച്ചൂ�ഴജ്ഞോനദം ജലം�പോെല! (1)

ത്വി�ട്ടോലും ജലം�പോ�ല പൂകുന്നു ചമസത്തിൽ;–

ദൃഷ്ടി കീഴ്പതിയുന്നു, പരന്ന െവയിൽ�പോെല;

�സോമനീർ നിറഞ്ഞ മുമ്പോനീതമോമ�ദ്ദവ–

കോമെത്തയുപോസിപ്പൂ �ദവകൾ, വരർ�പോെല! (2)

സ്രുക്കുകൾ �ചർന്നുള്ളതോം ത്വൽപൂജോഹവിർദ്ധോന–

യുഗ്മത്തിൽ െവച്ചോനങ്ങുന്നുക്ഥ്യമോെമോ�രവോക്യം:

ത്വൽക്കർമ്മം പ്രശോന്തനോയ്െച്ചയ്യു�വോൻ വളരുന്നൂ;

നൽക്കരുത്തോർജിയ്ക്കുന്നൂ, പിഴിയും യജമോനൻ! (3)

അംഗിരസ്സുകെളവർ മുല്പോടു ഹവിസ്സോർജി–

ച്ച,ഗ്നിെയജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു, സൽക്കർമ്മം നടത്തി�യോ;

�നതോക്കളവർ�കക്കലോക്കിനോർ, പണിയുെട

�ഗോതുരംഗോദിപശുയുക്തമോം മുതെലല്ലോം! (4)

മുല്പോടു വഴി െവട്ടീ, യജ്ഞത്തോലഥർവോവു;

സുപ്രത്യക്ഷനോയ്പിെന്ന,ക്കർമ്മപൻ, കോന്തൻ, സൂര്യൻ;

�ഗോക്കെളക്കെണ്ടത്തിനോൻ; തുണച്ചോൻ, കോവ്യൻ ഭൃഗു;

നീക്കുവോൻ െവളിെപ്പട്ട നിത്യെന യജിയ്ക്ക നോം! (5)

എങ്ങുസൽക്കർമ്മത്തിന്നോയ് മുറിയ്ക്കെപ്പടും ദർഭ;-

െയങ്ങുച്ചരിയ്ക്കും, �ശ്ലോകം �സ്തോതോവു യജനത്തിൽ;

എങ്ങമ്മിെയോലികൂട്ടു,മുക്ഥ�മോതു�വോൻ�പോെല;–

യെങ്ങല്ലോമഭിവൃദ്ധി �ചർക്കുന്നൂ, കനിഞ്ഞിന്ദ്രൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 83.
1. ത്രോതൻ=രക്ഷിതൻ. പശ്വശ്വസമൃദ്ധിയിൽഎത്തുന്നു–വളെര മോടുകളും കുതിരകളുമുള്ള-

വനോയിത്തീരുന്നു. ജഞോനദം=ജ്ഞോനെത്ത െകോടുക്കുന്നത്; സ്നോനവും മറ്റുംജ്ഞോന-

ജനകമോണ�ല്ലോ.

2. ദൃഷ്ടി–മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന �ദവകളുെട �നോട്ടം, ത്വി�ട്ടോലും (�ശോഭയുള്ള) ജലം�പോെല,

ചമസത്തിൽ (�സോമനീർപ്പോത്രത്തിൽ) പൂകുന്നു. ആനീതം=െകോണ്ടുെവയ്ക്കെപ്പട്ടത്.

�ദവകോമം–ചമസം. �ദവന്മോർ, വരന്മോർ കന്യെയ (ഈ പദം അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.)

എന്ന�പോെല ചമസെത്ത ഉപോസിപ്പൂ (സമീപിച്ചു നില്ക്കുന്നു). ’ഇവൾ എനിെയ്ക്കനി-

െയ്ക്ക’ന്നു കരുതി വരന്മോർ െകോതിച്ചുനില്ക്കുന്നതു�പോെല, �സോമ�ലോലുപരോയ �ദവന്മോർ
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ചമസെത്തസമീപിച്ചു, �നോക്കിനില്ക്കുന്നു. �ദവകോമംഎന്നപദത്തിെന്റഅർത്ഥം, �ദവ-

ന്മോെര കോമിയ്ക്കുന്നത്(‘�ദവന്മോർ എെന്നസ്വീകരി�യ്ക്കണ�മ‘ എന്നോശിയ്ക്കുന്നത് ) എന്നോ-

ണ്; കന്യകയും വരെന ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവളോയിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.

3. ത്വൽപൂജോഹവിർദ്ധോനയുഗ്മം=അങ്ങെയ പൂജിപ്പോനുള്ള രണ്ടു ഹവിർദ്ധോനങ്ങൾ

(ഹവിസ്സു നിറച്ച പോത്രങ്ങൾ). അങ്ങുന്ന്–ഇന്ദ്രൻ. ഉക്ഥ്യം=സ്തുത്യം. ഒ�രവോക്യം–ഒരു

മന്ത്രം. ത്വൽക്കർമ്മം–അങ്ങെയ ഉ�ദ്ദശിച്ചുള്ള കർമ്മം. പ്രശോന്തനോയ്–ശത്രുക്ക�ളോടു

യുദ്ധത്തിന്നു �പോവുകയും മറ്റും െചയ്യോെത. പിഴിയും–അങ്ങയ്ക്കോയി �സോമം പിഴിയുന്ന.

4. ആർജിച്ച്–ഒരുക്കി. പശു–നോല്ക്കോലി. പണി–അസുരൻ.
5. വഴി–�ഗോക്കൾ ഒളിപ്പിയ്ക്കുെപ്പട്ടസ്ഥല�ത്തയ്ക്ക്. കർമ്മപൻ=കർമ്മപോലകൻ. കോന്തൻ

=സുന്ദരൻ. സൂര്യൻ–സൂര്യരൂപനോയ ഇന്ദ്രൻ. കെണ്ടത്തിനോൻ–അഥർവോവ്. കോവ്യൻ

=കവി(ശുക്ര)പുത്രൻ.നീക്കുവോൻ െവളിെപ്പട്ട നിത്യെന–അസുരബോധ നീക്കോൻആവി-

ർഭൂതനോയ നിത്യെന (മരണരഹിതനോയ ഇന്ദ്രെന).

6. �ശ്ലോകം–�സ്തോത്രരൂപമോയ പദ്യം. ഒലികൂട്ടം–�സോമലത ചതയ്ക്കു�മ്പോൾ.
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�ഗോതമൻഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും, ഉഷ്ണിക്കും, പങ്ക്തിയും, ഗോയത്രിയും, ത്രിഷ്ടുപ്പും, ബൃഹ-

തിയും സ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (മോകന്ദമഞ്ജരി)

�സോമം പിഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു ഭവോന്നിന്ദ്ര;

നീ മെഹൌജ�സ്സ, വരിക, ധൃ�ഷ്ണോ:

സോമർത്ഥ്യമങ്ങെയപ്പോ�ട നിറയ്ക്കെട്ട,

�വ്യോമെത്ത രശ്മിയോൽസൂര്യൻ�പോെല! (1)

െകോണ്ടുെചന്നീടു�മ വോജിെളൌ,ർജിത്യം–

െകോണ്ടു ദുർദ്ധർഷനോമണ്ടർ�കോെന,

മോമുനിമോരുമിങ്ങന്യമനുഷ്യരും

ശ്രീമഖ–�സ്തോത്രങ്ങൾ െചയ്യും ദിക്കിൽ! (2)

�ത�രറിെക്കോൾക: ഞോൻ പൂട്ടി�നൻ മന്ത്രത്തോൽ–

ദ്ദോരിതവൃത്ര, നിന്നശ്വങ്ങെള;

നിന്മോനസെത്തയി�ങ്ങോട്ടു തിരിയ്ക്കെട്ട–

യമ്മിക്കല്ലിെന്റ മ�നോജ്ഞനോദം! (3)

മ�ത്തകു,െമന്നോൽ മരിപ്പിയ്ക്കില്ലി,ത്രയും

ശസ്തമോം �സോമം നുകർന്നോലും നീ;

നിൻ�നർക്കണയുന്നു, യജ്ഞോലയത്തിലീ,

െവണ്നീരിൻ ധോര�യോ�രോന്നുമിന്ദ്ര! (4)

അർച്ചിപ്പിനിന്ദ്രെന നിങ്ങൾ െപോടുന്നെന:-

യുച്ചരിച്ചീടുവിനു,ക്ഥങ്ങളും;

മത്തവ�ന്നക�ട്ട, �സോമനീർ; െക�ല്പറും

സ്തൂത്യെനപ്പിെന്ന നമസ്കരിപ്പിൻ! (5)

ഇല്ല, ഹരികെളപ്പൂട്ടും ഭവോ�നോടു

തുല്യനോയിെട്ടോരു വൻ�തരോളി;

ഇല്ലിന്ദ്ര, നിൻകിടയ്ക്കോരു�മ െകല്പോലു;–

മില്ല, നിന്മട്ടിെലോരശ്വവോനും! (6)

ഏകനോയ്ത്തോെനവെനത്തിപ്പൂ, ഹവ്യദ-

നോകിയ മർത്ത്യെനസ്സമ്പത്തിങ്കൽ;

ഏതുെമതിർശബ്ദ�മശോ�ത പോരിനു

നോഥനോയ്ത്തീർന്നോനോ,യിന്ദ്രൻക്ഷിപ്രം! (7)

കൂണിെനെയന്ന�പോെലന്നുഹവിർദ്ധന–

ഹീനെനക്കോലോൽച്ചവുട്ടി�ത്തയ്ക്കം?

എന്നുവോൻ, നമ്മൾതൻ �സ്തോത്രവോക്യങ്ങെള

നിന്നു െചവിെക്കോള്ളു,മിന്ദ്രൻക്ഷിപ്രം? (8)

ഭൂരിജനങ്ങളിൽനി�ന്നെതോരുത്ത�നോ

നീരിനോൽ നിെന്നപ്പരിചരിയ്ക്കും;
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ആയവന്നോയത്തമോക്കു�മ, �മത്തര-

മോയ കരുത്തിെനയിന്ദ്രൻക്ഷിപ്രം! (9)

�മോടിയ്ക്കോയ്,സ്സോഹ്ലോദം, വർഷിയോമിന്ദ്രെന്റ

കൂെട�പ്പോം െവണ്�പക്കൾ, വോസദകൾ

ഇമ്മട്ടിെലങ്ങുമുെള്ളോന്നോം നറുമധു

െച�മ്മ കുടിപ്പൂ, തൽ�ക്കോയ്മ �നോക്കി! (10)

പോൽ വീഴ്ത്തും, �സോമത്തിലിന്ദ്രസ്പർ�ശച്ഛുക്ക–

ളോവോസദോത്രികൾ ചിത്ര�പ്പക്കൾ;

ഇന്ദ്രെന്റയോ പ്രിയ�ഗോക്കൾ െകോടുംവജ്രം

നിന്നയപ്പിയ്ക്കും, തൽ�ക്കോയ്മ �നോക്കി! (11)

െകല്പവിെടയ്ക്കു വളർത്തുന്നു, പോൽെകോണ്ടോ

നിർഭരജ്ഞോനകൾ, വോസദകൾ;

�നർക്കറിയുന്നു തൽഭൂരികർമ്മങ്ങളും,

തോക്കീതുെചയ്വോൻ, തൽ�ക്കോയ്മ �നോക്കി! (12)

(�കക)

എണ്ണുറുെമോരുപത്തും വൃത്രെരദ്ദധീചെന്റ–

െയല്ലിനോൽെക്കോന്നോെന,തിർശബ്ദെമോ�ന്നശോതിന്ദ്രൻ: (13)

ഗിരിയിൽ നിപതിച്ച കുതിരത്തലയതു

തിരഞ്ഞുകെണ്ടത്തിനോൻ, ശര്യണസരസ്സിങ്കൽ. (14)

യോെതോന്നു ചലിയ്ക്കുന്ന ചന്ദ്രബിംബത്തിൽപ്പൂകു,-

മോദിത്യെന്റയോയ്നണ്ണുമ�ത്തജസ്സിവെന്റതോൻ! (15)

വോെരോളി, പരോക്രമം, തീവ്രമോം �ക്രോധം, സുഖ–

കോരിത, വോയിൽബ്ബോണം, െനഞ്ഞത്തുവീക്കും കോലും

�ചരുന്നഹയങ്ങെള�ത്തർമുന്നിലിന്നോർ പൂട്ടും

�ന�ര തദ്വഹനെത്തസ്തുതി�പ്പോനുയിർെക്കോൾ�വോൻ! (16)

ആർ �പോകു,മോർ �പടിയ്ക്കു,മോർക്കുപദ്രവം പറ്റു,-

മോരറിഞ്ഞിടു,മിന്ദ്രനരികത്തുെണ്ടന്നതും?

ആർ മകന്നോയിക്കടന്നർത്ഥിയ്ക്കു,മോരോനയയ്ക്കോ-

യോ,ർ ധനത്തിന്നോയോ,ർ തന്നുടല്ക്കുമോൾക്കോർക്കുമോയ്? (17)

അഗ്നിെയസ്തുതിെച്ചവൻ യജിയ്ക്കും, �നഹവ്യത്തോൽ,

സ്രുക്കിനോൽ, െചറ്റും നീക്കു�പോക്കില്ലോത്തൃതുക്കളോൽ?

ഏവനു െകോണ്ടുവരും �ദവകൾ ധനം ചിെക്ക–

�ന്ന?–െതോരുസു�ദവനോം യജ്ഞകൃത്തറിയുന്നു? (18)

മർത്ത്യെന ശ്ലോഘിയ്ക്കിന്ദ്ര, മഘവൻ, മഹോബല:

മറ്റില്ല, സുഖപ്രദൻ; �ദവ, ഞോൻസ്തുതിയ്ക്കു�ന്നൻ! (19)

അംഗ, നിൻഭൂതങ്ങളും നിൻപ്രകമ്പനന്മോരു–

െമങ്ങെളെയോരിയ്ക്കലും തീെണ്ടോ�ല്ല ശരണദ!
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മർത്ത്യർക്കുഹിതനോം നീെയത്തിയ്ക്കസമ്പെത്തല്ലോം

മന്ത്രദർശികളോയഞങ്ങൾതൻസവിധത്തിൽ! (20)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 84.
1. മെഹൌജസ്സ്=മഹോബലൻ. ധൃഷ്ണു=ശത്രുധർഷകൻ. അങ്ങുസോമർത്ഥ്യം (ത്രോണി) നി-

റഞ്ഞവനോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട.

2. ശ്രീമഖ�സ്തോത്രങ്ങൾ=ശ്രീമത്തോയ മഖ(യോഗ)വും സ്തുതിയും.

3. ദോരിതവൃത്ര=വൃതെന (അെല്ലങ്കിൽ ശത്രുകെള) പിളർത്തവ�ന. മ�നോജ്ഞനോദം–

�സോമം ചതയ്ക്കു�മ്പോഴെത്തഹൃദ്യശബ്ദം.

4. �സോമപോനമദം മറ്റു മദം�പോെല മോരകമല്ല. െവണ്നീർ–സ്വച്ഛമോയ �സോമരസം.
6. വൻ�തരോളി=മഹോരഥൻ.
7. എതിർശബ്ദ�മശോ�ത–ആരും മറിച്ചുപറഞ്ഞില്ല.

8. ഹവിർദ്ധനഹീനൻ–ഹവിസ്സോകുന്ന ധനമില്ലോത്തവൻ യജ്ഞോനുഷ്ഠോനരഹിതൻ

എന്നുതോൽപര്യം.

9. പൂവോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം.
10. വോസദകൾ=പോർപ്പിടെത്ത നല്കുന്നവ; പോൽെകോണ്ട്ആളുകൾക്കു െപോറുതി െകോടു-

ക്കുന്നവ. എങ്ങും–യജ്ഞഗൃഹങ്ങളിെലല്ലോം. നറുംമധു–�തൻ�പോെല മധുരമോയ �സോ-

മരസം. തൽ�ക്കോയ്മ–ഇന്ദ്രെന്റ രോജത്വം.

11. ചിത്ര�പ്പക്കൾ=നോനോവർണ്ണകളോയ�പക്കൾ. അയപ്പിയ്ക്കും–ശത്രക്കളുെട �നെര.
12. ആ നിർഭരജ്ഞോനകൾ–കനത്ത അറിവുള്ള �പക്കൾ. തോക്കീതുെചയ്വോൻ–

വൃത്രോദികെള�പ്പോലും ജയിച്ചഇന്ദ്ര�നോടുയുദ്ധത്തിനുപുറെപ്പട്ടോൽ മരണംഫലംഎന്നു,

യു�ദ്ധച്ഛുക്കൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു െകോടുക്കോൻ.

13. െവറും �നോട്ടംെകോണ്ട് അസുരന്മോെര പിന്തിരിപ്പിച്ചിരുന്ന അഥർവപുത്രൻ ദധീചൻ

(ദധീചി എന്നും കോണുന്നു). സ്വർഗ്ഗം പുക്ക�പ്പോൾ, ഭൂമി അസുരന്മോെരെക്കോണ്ടു നിറ-

ഞ്ഞു. അവ�രോടു െപോരുതോൻ പുറെപ്പട്ട ഇന്ദ്രൻഅതിന്നോളോയില്ല. അതിനോൽ അ�ദ്ദ-

ഹം, ദധീചെന്റ അവശിഷ്ടം വല്ലതും കിടപ്പു�ണ്ടോ എന്ന�ന്വഷിച്ചു. അ�പ്പോൾ ആളുക-

ളിൽനിന്നു മനസ്സിലോയി, ഋഷിയുെട പക്കൽ ഒരു കുതിരത്തലയുണ്ടോയിരുന്നു എന്ന്.

ഇന്ദ്രൻ അ�ന്വഷണം തുടർന്ന്, ആ കുതിര ത്തല ശര്യണെമന്ന �ദശത്ത്ഒരു സര-

സ്സിൽ കെണ്ടത്തി. അതിെന്റ അസ്ഥിെകോണ്ട�ത്ര, അ�ദ്ദഹം അസുരവധം സോധിച്ചത്.

ഈ ഉപോഖ്യോനമോണു്, ഈ ഋക്കിലും, അടുത്തതിലും. എണ്ണൂറുെമോരുപത്തും വൃത്രെര–

മോയെകോണ്ട്എണ്ണൂറ്റിപ്പത്തുരൂപങ്ങൾ ധരിച്ചു, പത്തുദിക്കിലും വ്യോപിച്ചുനിന്ന വൃത്രെന.

ദധീചെന്റെയല്ലിനോൽ–ദധീചൻ എന്ന ഋഷിയുെട പക്കലുണ്ടോയിരുന്ന അശ്വശിരസ്സി-

െന്റഅസ്ഥിെകോണ്ട്.

15. ചന്ദ്രബിംബത്തിൽ പ്ര�വശിയ്ക്കുന്ന �തജസ്സു സൂര്യ�ന്റതോെണന്നു കരുതെപ്പടുന്നു;

എന്നോൽ, അത്ഇവെന്റ(ഇന്ദ്രെന്റ)തെന്നയോണ്.

16. വോയിൽ ശത്രുക്കളോൽ എയ്യെപ്പട്ട ബോണം. െനഞ്ഞത്തു വീക്കും കോലും–ശത്രുക്കളുെട

മോറത്തുചവുട്ടുന്നകോലുകളും. ആർ പൂട്ടും?–ഇന്ദ്രനല്ലോെതആരുംആളോകില്ല. തദ്വഹന-

െത്ത (അവ �തർ വലിയ്ക്കുന്നതിെന) സ്തുതി�പ്പോനോണ്ഉയിർെക്കോള്ളുന്നവൻ; ജീവിതം

സഫലമോകണെമങ്കിൽ, അതിെന സ്തുതിയ്ക്കണം!
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17. ആർ �പോകും?–ഇന്ദ്രൻ വന്നു�ചർന്നോൽ, ആരും �വരിെയ �പടിച്ചു പിന്മോറില്ല.

ഉപദ്രവം–ശത്രുപീഡ. ആരറിഞ്ഞിടും?–നോമല്ലോെത ആരും അറിയില്ല. മകന്നോയി–

പുത്രലബ്ധിയ്ക്കു�വണ്ടി. പുത്രെനത്തരണം, ആനെയത്തരണം എന്നും മറ്റും ആരും ഇന്ദ്ര-

�നോട�പക്ഷി�യ്ക്കണ്ടതില്ല; അ�ദ്ദഹം എല്ലോം സ്വയം തന്നു രക്ഷിച്ചരുളും.

18. െചറ്റും നീക്കു�പോക്കില്ലോത്ത–യഥോകോലം ശരിയ്ക്കു വന്നു�ചരുന്ന. എവൻ യജി-

യ്ക്കും?–ദുർ�ജ്ഞയനോയഇന്ദ്രെനയജിപ്പോൻആരുംആളോവില്ല. �ദവകൾഏവനുധനം

െകോണ്ടുവരും? യജമോനന്നു െകോടുക്കോൻ ധനം ഇന്ദ്രൻതെന്ന�യ െകോണ്ടുവരൂ. സു�ദ-

വനോയ (നല്ല �ദവതക�ളോടു കൂടിയ) ഏെതോരു യജ്ഞകൃത്ത് (യജമോനൻ) ഇന്ദ്രെന

അറിയുന്നു?–ആരുംഅറിയില്ല: അ�ജ്ഞയനോകുന്നു, ഇന്ദ്രൻ.

19. മർത്ത്യെന ശ്ലോഘിയ്ക്ക–അങ്ങെയസ്തുതിച്ച മനുഷ്യെന, സ്തുതി നന്നോയി എന്നുപ്രശംസി-

ച്ചോലും. മററില്ല, സുഖപ്രദൻ–അങ്ങുമോത്ര�മ ഉള്ളു, സുഖം തരോൻ.

20. അംഗ-�ഹഇന്ദ്ര. ഭൂതങ്ങൾ–പരിവോരങ്ങളോയഗണങ്ങൾ. പ്രകമ്പനന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ.

തീെണ്ടോ�ല്ല–ഉപദ്രവിയ്ക്കുരു�ത! ഹിതൻ–അനുകൂലൻ.
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സൂക്തം 85.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുകൾ �ദവത.

സഞ്ചോരികളോയ മരുത്തുക്കൾ യോത്രയ്ക്കു, പത്നിമോർ�പോെല പണ്ടമണിയുന്നു.

ആ രുദ്രപുത്രർ സൽക്കർമ്മികളോണ്: വോനൂഴികെള അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കോക്കിയ�ല്ലോ. ആ

വീരന്മോർ യജ്ഞങ്ങളിൽ മത്തടിയ്ക്കും, ഉടയ്ക്കും, ഒടിയ്ക്കും! (1)
ആഭൂമിപുത്രരോയ രുദ്രപുത്രന്മോർഅഭിഷിക്തരോയി മഹത്ത്വം �നടി; ആകോശ-

ത്ത്ഇരിപ്പിടം നിർമ്മിച്ചു. ഇന്ദ്രെന പൂജിച്ചു, പ്രവൃദ്ധവീര്യനോക്കി. തു�ലോംഐശ്വര്യ-

വോന്മോരുമോയി. (2)
ആ �ഗോപുത്രന്മോർ ശരീരത്തിന്നു �മോടി കൂട്ടു�മ്പോൾ, �ശോഭ പൂണ്ടു മിന്നിത്തിള-

ങ്ങുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ധരിയ്ക്കുന്നു. മോററലെര മുച്ചൂടും മുടിയ്ക്കുന്നു. അവർ സഞ്ചരിയ്ക്കു-

�മ്പോൾ കൂെടയുണ്ടോവും, െവള്ളം! (3)
ആസുയജഞന്മോർ ചുരികകൾെകോണ്ട്ഒളിവീശുന്നു. മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്ന മ�നോ-

�വഗികളോയ മരുത്തുക്ക�ള, �തരുകളിൽ പുള്ളിമോൻ�പടകെള പൂട്ടിയ നിങ്ങൾ ഉറ-

�പ്പറിയവെയ�പ്പോലും ബലത്തോൽ വീഴ്ത്തുന്നു! (4)
മരുത്തുക്ക�ള, അന്നത്തിന്നു �മഘെത്ത �പ്രരിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു നിങ്ങൾ �തരുക-

ളിൽ പുള്ളിമോൻ�പടകെള പൂട്ടിയോൽ, ഇടിത്തിയ്യിൽ നിന്നു മഴ െപയ്തുതുടങ്ങും; െവ-

ള്ളംെകോണ്ടു ഭൂമി, ഒരു �തോലു�പോെല കുതിരുകയും െചയ്യും! (5)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങെള കുതി�ച്ചോടുന്ന കുതിരകൾ ഇവിെട െകോണ്ടുവരെട്ട:

ഊക്കിൽ വീശുന്ന നിങ്ങൾ �കകളിൽ ധനവുമോയി വെന്നത്തുവിൻ; നിങ്ങൾക്കോ-

യി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വിശോലസ്ഥോനത്തു ദർഭയിലിരിയ്ക്കുവിൻ; �തൻ�പോലുള്ള �സോമ-

നീർെകോണ്ടു മദംെകോള്ളുവിൻ! (6)
അവർ സ്വന്തം ബലത്തോൽ വളർന്നു: മഹത്ത്വംെകോണ്ടു വിണ്ണിൽ പോർക്കുക-

യോയി; വിശോലമോയ ഭവനം നിർമ്മിച്ചു. എവർക്കു�വണ്ടി, കോമവർഷിയും ആഹ്ലോദ-

െത്ത െപോഴിയ്ക്കുന്നതുമോയ യോഗം വിഷ്ണുതെന്ന രക്ഷിച്ചു�വോ; അവർ പക്ഷികൾ�പോ-

െല പറെന്നത്തി, നമ്മുെട പ്രിയ യജ്ഞത്തിൽ ഉപ�വശിയ്ക്കെട്ട! (7)
ശൂരർ�പോെലയും െപോരുതുന്നവർ�പോെലയുംശീഘ്രഗോമികളോയ മരുത്തുക്കൾ

അന്നകോമർ�പോെല യുദ്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു. രോജോക്കന്മോർ�പോെല മിന്നി-

ത്തിളങ്ങുന്നഈ�നതോക്കെള സർവ�ലോകങ്ങളും �പടിയ്ക്കുന്നു! (8)
നല്ലതു െചയ്യുന്ന ത്വഷ്ടോവ്ആയിരം മുനകളുള്ള ഒരു െപോൻവജ്രം െവടുപ്പിൽ

ഉണ്ടോക്കിെക്കോടുത്തു; അതു യുദ്ധത്തിലുപ�യോഗിപ്പോെനടുത്ത്, ഇന്ദ്രൻ ജല�രോധി-

യോയ �മഘെത്തപിളർത്തി, മഴ െപയ്യിച്ചു. (9)
യോവചിലർ ഒരുകിണർബലത്തോൽ െപോക്കിെയടുത്തു, മോർഗ്ഗം തടഞ്ഞമോമ-

ലെയ�പ്പോലും ഉടച്ചുകളഞ്ഞു�വോ;ആ�ശോഭനദോനരോയമരുത്തുകൾ�സോമത്തിെന്റ

മത്തിൽ ‘വോണം’ മീട്ടിെക്കോണ്ടു, ധനങ്ങൾ നല്കുന്നു! (10)
ആ വിചിത്ര�ശോഭന്മോർ കിണർ വിലങ്ങെന ആസ്ഥലെത്തയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോ-

ന്നു, ദോഹം മൂത്ത �ഗോതമന്നോയി െവള്ളം �കോരിെവച്ചു; അങ്ങെന, രക്ഷയുമോയി

സമീപിച്ച അവർഈ �മധോവിയ്ക്കു െവള്ളം �വണ്ടു�വോളം െകോടുത്തു! (11)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെടത്രിസ്ഥോനസ്ഥിതങ്ങളോയസുഖങ്ങൾ–�സവകന്നോയി

െവയ്ക്കെപ്പട്ടവ–നിങ്ങൾ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു നല്കോറുണ്ട�ല്ലോ; അവ ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടി-
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യ്ക്കുവിൻ! വർഷക�ര, ഞങ്ങൾക്കു ധനെത്തയും നല്ല വീരന്മോെരയും തന്നരുളുവിൻ!

(12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 85.
1. അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക്–മഴ െപയ്തും മറ്റും പ്രോണികൾക്ക്അഭ്യുദയം വരുത്തോൻ. മത്തടിയ്ക്കും–

�സോമം കുടിച്ച്. ഉടയ്ക്കും–പോറകെളയും മറ്റും. ഒടിയ്ക്കും–വൃക്ഷോദികെള.

2. അഭിഷിക്തരോയി–�ദവന്മോരോൽഅഭി�ഷചിയ്ക്കെപ്പട്ട്. പൂജിച്ച്-സ്തുതിച്ച്.

3. �ഗോപുത്രന്മോർ–പയ്യിെന്റ രൂപം ധരിച്ച ഭൂമിയുെട പുത്രന്മോർ.
5. അന്നത്തിന്ന്–ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങളുണ്ടോകോൻ. �പ്രരിപ്പിച്ചുെകോണ്ട്–മഴ െപയ്യോൻ.

6. ധനവുമോയി–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

7. അവർ–മരുത്തുക്കൾ. ഉപ�വശിയ്ക്ക–ഇരിയ്ക്കുക.

10. �ഗോതമർഷി ദോഹിച്ചുവലഞ്ഞു മരുത്തുക്ക�ളോടു െവള്ളം യോചിച്ചു. അവർ അടുത്തുള്ള

ഒരു കിണർ അടി�യോ�ട എടുത്ത്, ഋഷിയുെട അടുക്കൽ െകോണ്ടുെവച്ചു; കിണററി-

െല െവള്ളം ഒരു വലിയ പോത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചുെകോടുക്കുകയും െചയ്തു. ഈ കഥയ�ത്ര,

ഈ ഋക്കിലും അടുത്തതിലും: വോണം–നൂറു കമ്പിയുള്ള ഒരുതരം വീണ. നൽകുന്നു–

�സ്തോതോക്കൾക്ക്.

11. ഈ�മധോവി–�ഗോതമൻ.

12. ത്രിസ്ഥോനങ്ങൾ–പൃഥിവി, അന്തരിക്ഷം, ആകോശം. �സവകന്നോയി–�സവകുന്നു െകോ-

ടുപ്പോൻ. വീരന്മോർ–പുത്രോദികൾ.
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സൂക്തം 86.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുകൾ �ദവത.

�ഹ മരുത്തുക്ക�ള, വോനിൽനിന്നു വെന്നവർതൻ ഗൃ�ഹ

നീർ �മോന്തും നിങ്ങള;–വർതോൻ, സുരക്ഷിതർ സു�ശോഭ�ര! (1)
യജ്ഞം വഹിയ്ക്കുന്ന മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ �കൾക്കണം,

യജ്ഞകൃത്തിെന്റയും, വോഴ്ത്തും �മധോവിയുെടയും വിളി! (2)
എവെന്റയൃത്വിക്കുകളോ �മധോഢ്യർക്കുണർ�വകു�മോ;

അവന്നു�കവശത്തോ�മ, �ഗോക്ക�ളറിെയോരോലയും! (3)
യോഗോഹങ്ങളിലോ വീരർക്കോയി െവയ്ക്കുന്നു �സോമനീർ;

ഉക്ഥം, നിവിത്തിവെയയും െചോല്ലുന്നു യജനോന്ത�ര. (4)
ഇതു �കൾക്കെട്ട, നി�ശ്ശഷശത്രുമർദ്ദകരോമവർ;

സ്തുതി�പ്രരകെന പ്രോപിയ്ക്കെട്ട,യന്നസമൃദ്ധിയും! (5)
തന്നു�പോരുന്നതുണ്ട�ല്ലോഞങ്ങെളോ�ട്ടെറ വർഷമോയ്,

�ഹ മരുത്തുക്ക�ള, വിശ്വം കണ്ട നിങ്ങൾക്കു രക്ഷയോൽ! (6)
�ഹ മരുത്തുക്ക�ള, പോരം യജി�യ്ക്കണ്ടുന്നനിങ്ങെള

ഹവ്യങ്ങളോൽക്കുളിർപ്പിയ്ക്കും നരൻ �നടെട്ട, നൽദ്ധനം! (7)
അ�മോഘബലരോം �നതോക്ക�ള, നിങ്ങെളയിച്ഛയോ

വിയർ�പ്പോ�ട ഭജി�പ്പോന്നും വിളയിപ്പിനഭീപ്സിതം! (8)
െവളിെപ്പടുത്തുവിൻ, വി�ദ്യോതിയ്ക്കുമോ മഹിമോവിെന:

നിങ്ങൾ നിർവ്യോജബല�ര, നിഹനിപ്പിനരക്കെര! (9)
അടയ്ക്കുവിൻ ഗുഹയിലുള്ളിരുൾ; വിശ്വംവിഴുങ്ങിെയ

�പോക്കുവിൻ; ഞങ്ങൾ �തടുന്ന തൂെവളിച്ചം പരത്തുവിൻ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 86.
1. നീർ �മോന്തും–�സോമരസം കുടിയ്ക്കും.
2. യജമോനെന്റയും �സ്തോതോവിെന്റയും–രണ്ടു�പരുെടയും–വിളി നിങ്ങൾ �കൾക്കുമോറോക-
ണം.

3. ആ �മധോഢ്യർ–�മധ�യറിയ മരുത്തുക്കൾ. ഉണർവ്–ഹവിർഭുക്തിജന്യമോയ ഉ�ന്മ-

ഷം. ആലയും–മറ്റു വിഭൂതികൾക്കുപുറ�മ, വളെര �ഗോക്കുളുള്ള ഒരു െതോഴുത്തും.

4. യോഗോഹങ്ങൾ–യോ�ഗോചിതങ്ങളോയ ദിവസങ്ങൾ. ഉക്ഥം�പോെല, മരു�ദ്ദവതോക-

മോയ ഒരു മന്ത്ര�സ്തോത്രമ�ത്ര, നിവിത്ത്.

5. ഇതു–സ്തുതി. സ്തുതി�പ്രരകൻ–സ്തുതി െചോല്ലിച്ചവൻ, യജമോനൻ.
6. നിങ്ങൾക്കു തന്നു�പോരുന്നതുണ്ട�ല്ലോ–ഹവിസ്സുകൾ. രക്ഷയോൽ–നിങ്ങളോൽ രക്ഷിത-

രോകെകോണ്ട്.

8. വിയർ�പ്പോ�ട–�സ്തോത്രപഠനശ്രമത്തോൽ വിയർത്തുംെകോണ്ട്. യജമോനെന്നന്ന�പോ-

െല, ഇച്ഛയോ സ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്നും നിങ്ങൾഅഭീഷ്ടം നല്കുണം.
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9. വി�ദ്യോതിയ്ക്കും=വിളങ്ങുന്ന. ആ മഹിമോവ്–വൃത്രവധത്തിലും മറ്റും കോണിച്ച സ്വമോഹോ-

ത്മ്യം. അരക്കെര–ഞങ്ങെള ഉപദ്രവിയ്ക്കന്ന രോക്ഷസോദികെള.

10. ഗുഹയിലുള്ള ഇരുൾ (തമസ്സ് ) അടയ്ക്കുവിൻ–അതു പുറെത്തയ്ക്കു വരോെത ഗുഹയിൽത്ത-

െന്ന കിടക്കെട്ട! വിശ്വംവിഴുങ്ങി–രോക്ഷസോദികൾ. �തടുന്ന–ഇച്ഛക്കുന്ന
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സൂക്തം 87.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

മഹത്തോയബലത്തോൽമോററലെര െമലിയിയ്ക്കും; വിജയ�ഘോഷങ്ങൾമുഴക്കും;

തല കുനിയ്ക്കില്ല; �വർെപടില്ല; അത്യന്തം �സവിയ്ക്കെപ്പടും–ഇങ്ങെനയുള്ളആ ഋജീ-

ഷികളോയ മഹോ�നതോക്കന്മോർആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞു,ചിലസൂര്യരശ്മികൾ�പോെല

കോണെപ്പടും. (1)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ പക്ഷികൾ�പോെല ഒരു വഴിയിലൂ�ട പറന്നു, സമീപ-

സ്ഥലങ്ങളിൽ �മഘങ്ങെള ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുന്നു; ഉട�ന, നിങ്ങളുെട �തരുകളിൽ പറ്റിപ്പി-

ടിച്ച മഴക്കോറുകൾ ജലം െപോഴിച്ചുതുടങ്ങും. ആ നിങ്ങൾ �തനിൻനിറമുള്ള െവള്ളം-

െകോണ്ടുസ്വപൂജകെന കുളിർപ്പിച്ചോലും! (2)
നന്മയ്ക്കോയി �തർപൂട്ടിയഅവരുെടെപോക്കിെയറിയുന്ന�പോക്കിൽഭൂമി, ഒരുവി-

രഹിണിെയ�പ്പോെല വിറെക്കോള്ളും! ആ കളിമ്പക്കോർ, വീശുന്നവർ, ചുരികെകോണ്ടു

വിളുങ്ങുന്നവർ, കുലുക്കുന്നവർ മഹത്ത്വെത്തസ്വയം പ്രഖ്യോപിയ്ക്കുന്നു. (3)
സ്വയം ചരിയ്ക്കുന്ന, പുള്ളിമോനശ്വങ്ങ�ളോടുകൂടിയ, നിത്യെയൌവനമോയ, ബലങ്ങ-

ളോൽ ചുററെപ്പട്ട, ആ മരുദ്ഗണമോണ�ല്ലോ, ഇക്കണ്ടതിെന്നല്ലോം ഉടമ; സൽക്കർ-

മ്മോർഹവും, കടം വീട്ടുന്നതും അനവദ്യവും മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നതുമോയആ ഗണംതെന്ന,

ഈകർമ്മത്തിന്നു മികച്ച രക്ഷിതോവ് ! (4)
ഞോൻപഴമക്കോരനോയഅച്ഛെന്റ മകനോകെകോണ്ടുപറകയോണ്: �സോമോഹു-

തിയും സ്തുതിയും മരുത്തുക്കളിൽ െചെന്നത്തും. അവർഈ ഇന്ദ്രെന കർമ്മത്തിൽ

വോഴ്ത്തിെക്കോണ്ടുസമീപിയ്ക്കുകയും, ഉടൻതെന്നയജ്ഞോർഹങ്ങളോയ �പരുകൾ വഹി-

യ്ക്കുകയും െചയ്തുവ�ല്ലോ! (5)
അവർ തിളങ്ങുന്ന സൂര്യരശ്മിക�ളോടുകൂടി ജലെത്ത പ്രോണി�സവനത്തിന്നയ-

പ്പോൻ �നോക്കുന്നു;അവർ ഋത്വിക്കുക�ളോടുകൂടി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നു; അവർസ്തു-

തിയ്ക്കുന്നു, നിർഭയംസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു;പ്രിയെപ്പട്ട മോരുതസ്ഥോനവും �നടിയിരിയ്ക്കുന്നു. (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 87.
1. െമലിയിയ്ക്കും–നശിപ്പിയ്ക്കുെമന്നു തോൽപര്യം. തല കുനിയ്ക്കില്ല–എവിെടയും നിവർന്നു-

തെന്ന നില്ക്കും. �വർെപടില്ല–ഏഴു ഗണങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വസിയ്ക്കുന്നു. ഋജീഷികൾ=

ഋജീഷ�ത്തോടുകൂടിയവർ; 64-ോം സൂക്തത്തിെല 12-ോം ഋക്കിെന്റ ടിപ്പണി �നോക്കുക.

3. െപോക്കിെയറിയുന്ന–�മഘങ്ങെള.
4. കടം വീട്ടുന്നതും–�സ്തോതോക്കൾക്കുതക്കപ്രതിഫലം െകോടുക്കുന്നെതന്നർത്ഥം.

5. കർമ്മത്തിൽ–വൃത്രവധത്തിലും മറ്റും. �പരുകൾ–ഇന്ദ്രൻ െകോടുത്തവ ഇെതോെക്ക

എനിയ്ക്കു്, അച്ഛൻ രഹുൂഗണൻ പറഞ്ഞുതന്നതോണ്.

6. ജലെത്ത പ്രോണി�സവനത്തിന്നയപ്പോൻ–മഴ െപയ്യിയ്ക്കോൻ. ഭക്ഷണം–ഹവിസ്സ്.

സ്തുതിയ്ക്കുന്നു–യജമോനെന വോഴ്ത്തുന്നു.
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സൂക്തം 88.

�ഗോതമൻ ഋഷി; പ്രസ്തോരപങ്ക്തിയും വിരോഡ്രൂപയുംഛന്ദസ്സ്. മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

(�കക)

വരുവിന,ശ്വങ്ങൾ�പോലഴകിൽ നടക്കുന്ന,

ചുരിക െവയ്ക്കെപ്പട്ട, മിന്നുന്ന രഥങ്ങളിൽ;

പറെന്നത്തുവിെന, ങ്ങൾക്കുരുഭക്ഷ്യവു�മന്തി,–

പ്പറവെയ്ക്കോപ്പം മരുത്തുക്ക�ള, സുജ്ഞോന�ര! (1)
നല്ല�തകോനോയ്,�ദ്ദവകോമനോം �സ്തോതോവിങ്കൽ–

െച്ചല്ലുന്നൂ, തുടു–മഞ്ഞ�ത്തരശ്വങ്ങളോലവർ:

െകോല്ലുമോയുധമുള്ളക്കോഞ്ചനസുഭഗർതൻ

പള്ളി�ത്തരുരുൾ തട്ടിപ്പോരിടമുടയുന്നു! (2)
ശ്രീകര�മർക്കോെലോന്നു �തോളി�ലന്തിയ നിങ്ങൾ

യോഗെത്തത്തരുവിെനെയന്ന�പോലുയർത്തിപ്പൂ;

നിങ്ങൾക്കോയ്,സ്സുഖദമോമമ്മിെയ സ്വത്തോക്കുന്നൂ,

തുംഗസമ്പന്നർ മരുത്തുക്ക�ള, സുജോത�ര! (3)
വെന്നത്തീ, തൃഷിതരോം നിങ്ങൾക്കു ദിവസങ്ങൾ;

നന്നോക്കിതോനും, െവള്ളം �വണ്ടതോമിക്കമ്മെത്ത;

�ഗോതമർ ദോഹം മോററോൻ, �ചോെറോരുക്കിയും മന്ത്ര–

�മോതിയും പറിെച്ചടുത്തോര�ല്ലോ, കിണ�റവം! (4)
െപോൽ�ത്തർവട്ടിരിമ്പുരുൾച്ചുറ്റുെമോത്തങ്ങി�ങ്ങോടു–

മുത്തമോഹ്വോതോക്കളോം നിങ്ങെളക്കണ്ടുംെകോ�ണ്ട

�ഗോതമനയി മരുത്തുക്ക�ള, നന്നോയ്െച്ചോന്ന

ഗോഥയിെതണ്ണെപ്പട്ടൂ, ഖ്യോതമോെമോന്നിെന്നോപ്പം! (5)
�ചരു,മിസ്തുതി നിങ്ങൾക്കൃ;–ത്വിക്കുെമളുപ്പത്തിൽ–

ഗ്ഗീരി�ത െചോൽവൂ മരുത്തുക്ക�ള, �ഭോജ്യോപ്തിയ്ക്കോയ് ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 88.
1. പറവെയ്ക്കോപ്പം–പക്ഷികൾെക്കോത്ത�വഗത്തിൽ. സുജ്ഞോന�ര=�ശോഭനമോയജ്ഞോ-

നമുള്ളവ�ര.

2. തുടുമഞ്ഞ�ത്തരശ്വങ്ങൾ–തുടുപ്പും മഞ്ഞയുമോകുന്നരണ്ടുനിറം �ചർന്ന�തർക്കുതിരകൾ.

കോഞ്ചനസുഭഗർ=സ്വർണ്ണത്തിെനോത്തഅഴകുള്ളവർ. ഉരുൾ=ചക്രം.

3. ഏർക്കോൽ–വണ്ടിച്ചക്രത്തിെന്റ അഴി; മരുത്തുക്കളുെട ഒരോയുധം. തരു=വൃക്ഷം.

ഉയർത്തിപ്പൂ–യജമോനന്മോെരെക്കോണ്ട്ഉന്നതമോക്കിയ്ക്കുന്നു. തുംഗസമ്പന്നർ=ഉയർന്ന

പണക്കോർ: അവർ, നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �സോമലത ചതയ്ക്കുന്ന കല്ലിെന ഒരു ധനമോയി

കരുതുന്നു! സുജോതർ=�ശോഭനജന്മോക്കൾ.

4. മരുത്തുക്കൾ �ഗോതമന്നു കിണർ െകോണ്ടുവന്നതു കണ്ടിട്ട് ഒരു ഋഷി പറയുന്നു: തൃഷി-

തർ=ദോഹമുള്ളവർ. നിങ്ങൾക്കു–�ഗോതമർക്ക്. ദിവസങ്ങൾ–സുദിനങ്ങൾ. കർമ്മം–

�ജ്യോതി�ഷ്ടോമവും മറ്റും. �ചോറ്–ഹവിസ്സ്. ഏവം=ഇങ്ങെന.
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5. െപോൽ�ത്തർവട്ടിരിമ്പുരുൾച്ചുറ്റുെമോത്ത്–സ്വർണ്ണമയങ്ങളോയ രഥചക്രങ്ങ�ളോടും, ഇരി-

മ്പുെകോണ്ടുള്ളഉരുൾച്ചുറ്റുക�ളോടും (�നമി) കൂടി. ഉത്തമോഹ്വോതോക്കൾ–�ശ്രഷ്ഠെര (�ദവ-

കെള)വിളിയ്ക്കുന്നവർ. കണ്ടുംെകോ�ണ്ട–മനസോ. ഗോഥ-�സ്തോത്രം. ഖ്യോതമോെമോന്നിെന്നോപ്പം–

പ�ണ്ടപ്രസിദ്ധമോയ ഒരു �സ്തോത്രം�പോെല.

6. �ചരും–അനുരൂപമോണ്. ഗീരി�ത–ഈസ്തുതിതെന്ന. �ഭോജ്യോപ്തിയ്ക്കോയ്–നിങ്ങളിൽനിന്ന്

ആഹോരം ലഭിപ്പോൻ.
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സൂക്തം 89.

�ഗോതമൻഋഷി; ജഗതിയും വിരോട്സ്ഥോനയുംത്രിഷ്ടപ്പുംഛന്ദസ്സ്; അ�നക�ദവകൾ

�ദവത.

ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോത്ത, തടയെപ്പടോത്ത, (ശത്രുക്കെള) പിളർത്തുന്നശുഭയജ്ഞ-

ങ്ങൾഎല്ലോടത്തുനിന്നും നമ്മളിൽ വന്നണയെട്ട; വിെട്ടോഴിയോെത നോളിൽ നോളിൽ

രക്ഷിയ്ക്കുന്ന �ദവന്മോർ നെമ്മസദോ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തെട്ട! (1)
ആർജ്ജവമിച്ഛിയ്ക്കുന്ന �ദവന്മോർക്കു നമ്മളിൽ സുഖകരമോയ സന്മനസ്സുണ്ടോക-

െട്ട; �ദവന്മോരുെട ദോനം നമ്മുെട �നർക്കു തിരിയെട്ട! നോം �ദവന്മോരുെട സഖ്യം

സമ്പോദിയ്ക്കുക: �ദവന്മോർ നമുക്കു ജീവിച്ചിരിയ്ക്കോൻആയുസ്സു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (2)
ഭഗൻ, മിത്രൻ, അദിതി, ദക്ഷൻ, മരുദ്ഗണം, സൂര്യൻ, വരുണൻ, �സോമൻ,

അശ്വികൾ എന്നിവെര നോം പ�ണ്ടെത്ത നിവിത്തുെകോണ്ട്ആവോഹിയ്ക്കുക; സുഭഗ-

യോയസരസ്വതി നമുക്കുസുഖം തരെട്ട! (3)
ആ സുഖപ്രദമോയ മരുന്നിെന വോയുവും അതിെന അമ്മ ഭൂമിയും അതിെന

അച്ഛൻവോനുലകും,അതിെന �സോമംചതയ്ക്കുന്നസുഖപ്രദങ്ങളോയഅമ്മികളുംനമ്മ-

ളിൽഎത്തിയ്ക്കുമോറോകെട്ട; അതിെനബുദ്ധിമോന്മോരോയഅശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ �കട്ടറി-

യണം! (4)
ആ ചരോചരപതിയും, കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ടു പ്രീതിെപ്പടു�ത്തണ്ടുന്നവനുമോയ

െപരുമോെളനോം രക്ഷയ്ക്കോയിവിളിയ്ക്കുക! ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോത്തപൂഷോവുനമ്മുെടധനം

വർദ്ധിപ്പോൻ രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അതു�പോെല അനശ്വരതയ്ക്കും പോലകനോ-

യിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട! (5)
വൃദ്ധശ്രവസ്സോയ ഇന്ദ്രൻ നമുക്കുസ്വസ്തി നല്കെട്ട; വിശ്വ�വദസോയ പൂഷോവു നമു-

ക്കുസ്വസ്തി നല്കെട്ട; അരിഷ്ട�നമിയോയതോർക്ഷ്യൻനമുക്കുസ്വസ്തി നല്കെട്ട; ബൃഹസ്പ-

തി നമുക്കുസ്വസ്തി നല്കെട്ട! (6)
�ഗോപുത്രരും പൃഷദശ്വരും �ശോഭനഗതികളും യജ്ഞങ്ങളിൽ െചല്ലുന്നവരും

അഗ്നിജിഹ്വകളിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്നവരും മനനശീലരും സൂര്യ�തജസ്വികളുമോയ മരു-

�ദ്ദവകെളല്ലോവരും നെമ്മ രക്ഷിപ്പോൻ ഇ�പ്പോൾ വെന്നത്തെട്ട! (7)
�ദവന്മോ�ര, ഞങ്ങൾ െചവിെകോണ്ടു നല്ലതു �കൾക്കുമോറോകണം; യജനീയ-

�ര,ഞങ്ങൾകണ്ണുെകോണ്ടുനല്ലതുകോണുമോറോകണം;ഞങ്ങൾദൃഢോംഗശരീരരോയി

(നിങ്ങെള) സ്തുതിച്ചും െകോണ്ട്,ഈശ്വരനിശ്ചിതമോയആയുസ്സു മുഴുവൻ �നടുമോറോക-

ണം! (8)
�ദവക�ള, നൂറുവയസ്സോണ�ല്ലോ, മനുഷ്യർക്കു െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്; ആ ആയുസ്സു

കഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പ്, ഇടയ്ക്കുെവച്ചു, ഞങ്ങെള നിങ്ങൾ മരിപ്പിയ്ക്കരുത്: ഞങ്ങളുെട �ദ-

ഹത്തിൽ ജര �കറണം; മക്കൾഅച്ഛന്മോരുമോകണം! (9)
സ്വർഗ്ഗം, അദിതി; അന്തരിക്ഷം, അദിതി. അമ്മ, അദിതി; അച്ഛൻ, അദിതി;

മകൻ, അദിതി; എല്ലോ�ദ്ദവകളും, അദിതി; പഞ്ചജനങ്ങൾ, അദിതി; ജനിച്ചെതല്ലോം

അദിതി; ജനിയ്ക്കോൻ�പോകുന്നതുംഅദിതി! (10)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 89.
2. ആർജ്ജവമിച്ഛിയ്ക്കുന്ന–തങ്ങളുെട യജമോനൻ നിഷ്കപടനോയിരി�യ്ക്കണെമന്നഭിലഷിയ്ക്കു-

ന്ന.

3. സുഭഗ=നല്ല ധന�ത്തോടുകൂടിയവൾ.

4. അച്ഛൻ–മഴെകോണ്ട്എല്ലോവെരയും രക്ഷിയ്ക്കുന്ന.
5. െപരുമോൾ–ഇന്ദ്രൻ. ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോത്ത–ഇന്ദ്രെന ഉപദ്രവിപ്പോൻ ആരും ആളോവില്ല.

അനശ്വരതയ്ക്കും–നമുക്ക് അനശ്വരതയും നിലനിർത്തെട്ട.

6. വൃദ്ധശ്രവസ്സ്=സ്തുതി�യറിയവൻ; പരെക്ക സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നവൻ. ഇന്ദ്രപര്യോയമോണ്,

ഈ പദം. സ്വസ്തി–നോശമില്ലോയ്മ. വിശ്വ�വദസ്സ്=സർവജ്ഞൻ. അരിഷ്ട�നമി–തെന്റ

�തരുരുൾച്ചുററിന്നു �കടുപററോത്തവൻ, അപ്രതിഹതപ്രയോണൻ. ഗരുഡപര്യോയമോ-

ണ്, അരിഷ്ട�നമി. തോർക്ഷ്യൻ=തൃക്ഷപുത്രൻ, ഗരുഡൻ.

7. പൃഷദശ്വർ=പുള്ളിമോനുകളോകുന്ന അശ്വ(വോഹന)ങ്ങ�ളോടുകൂടിയവർ. അഗ്നിജി-

ഹ്വ(ജ്വോല)കളിൽ വർത്തിച്ചോണ്, എല്ലോ�ദ്ദവന്മോരും ഹവിസ്സു�കെക്കോള്ളുന്നത്.

8. ദൃഢോംഗശരീരർ=അവയവങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള �ദഹ�ത്തോടുകൂടിയവർ. ആയുസ്സു മുഴുവ-

ൻ–നൂററിരുപ�തോ നൂറ്റിപ്പതിനോ�റോ വയസ്സ്.

9. ജര �കറണം–വോർദ്ധക്യത്തി�ല മരിയ്ക്കോവൂ; െപൌത്രെര കോണോനും ഇടവരണം.

10. പഞ്ചജനങ്ങൾ–ചതുവർണ്ണങ്ങളും നിഷോദരും; അെല്ലങ്കിൽ, ഗന്ധർവ-പിതൃ-�ദവോ–

സുര–രക്ഷസ്സുകൾ.
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സൂക്തം 90.

�ഗോതമൻ ഋഷി ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അ�നക�ദവകൾ �ദവത.

വിദ്വോൻ മിത്രൻ, വരുണനും, സൂര്യനും, മറ്റു �ദവരും

�ന�ര െകോണ്ടുനടക്ക�ട്ട, നെമ്മത്തുല്യപ്രസോദരോയ്! (1)

അവർസമ്പത്തുടുപ്പി�പ്പോര�ല്ലോ; �തജസ്സുെകോണ്ടവർ

മറക്കോെത നടത്തി�പ്പോരുന്നൂ, കർമ്മങ്ങളന്വഹം! (2)

മർത്ത്യരോകിയ നമ്മൾക്കു, മര�ണോജ്ഝിതരോമവർ

അമിത്രെരയമർത്തിെക്കോണ്ടരുളീ�ടണ�മ, സുഖം! (3)

ഇന്ദ്രൻ, ഭഗൻ, മരുത്തുക്കൾ, പൂഷോവീ വന്ദ്യ�ദവകൾ

�വർതിരിയ്ക്കെട്ട, �വണ്ടുന്നനന്മയ്ക്കോയ്നമ്മൾതൻ വഴി! (4)

പൂഷോ�വ, ഞങ്ങൾതൻ കർമ്മം വി�ഷ്ണോ, മരുദനീക�മ,

�ഗോയുക്തമോക്കുവിൻ നിങ്ങൾ; നോെല്കങ്ങൾക്കക്ഷയത്വവും! (5)

മധു തൂകുന്നു, യജമോനന്നു വോയുവുമോർകളും;

അമ്മട്ടു �തനോയ്ത്തീര�ട്ട, നമ്മൾക്കി�ങ്ങോഷധീഗണം! (6)

�തനോക രോത്രി; �തനോക പകൽ; �തനോക മന്നിടം;

നമുക്കു �തനോയ്ച്ചമയുക,ച്ഛൻ�പോലുള്ള നോകവും! (7)

മധു�വകെട്ട നമ്മൾക്കുവനസ്പതി; ദി�നശനും

മധു�വകെട്ട; നമ്മൾക്കു മധു തൂകെട്ട, �ഗോക്കളും! (8)

സുഖം വരുത്തെട്ട നമുക്കു മിത്രൻ;

സുഖം, പ്ര�ചതസ്സു; സുഖം വിവസ്വോൻ;

സുഖം വരുത്തെട്ട, സു�രശനിന്ദ്രൻ;

സുഖം മഹത്തോമടി െവച്ച വിഷ്ണു! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 90.
1. െകോണ്ടുനടക്ക�ട്ട–ഉത്തമസ്ഥോനെത്തയ്ക്ക്.

2. സമ്പത്തുടുപ്പി�പ്പോർ–�ലോകെത്ത ധനംെകോണ്ടോച്ഛദനംെചയ്യുന്നവർ; �ലോകത്തിൽ

സമ്പത്തുനിറയ്ക്കുന്നവർ. മറക്കോെത–മനസ്സുെവച്ച്.

3. മര�ണോജ്ഝിതർ–മരണരഹിതർ. അമിത്രർ–ശത്രുക്കൾ.

4. �വർതിരിയ്ക്കെട്ട–അസന്മോർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്ന്.
5. മരുദനീകം=മരുദ്ഗണം. �ഗോയുക്തം=പശുക്ക�ളോടുകൂടിയത്. അക്ഷയത്വം=

നോശരോഹിത്യം.

6. മധു–മധുരമോയകർമ്മഫലം. ആർകൾ=നദികൾ. �തനോയ്–മോധുര്യ�ത്തോടുകൂടിയതോയി.

ഔഷധീഗണം=സസ്യവർഗ്ഗം.

7. അച്ഛൻ�പോലുള്ള–രക്ഷിച്ചു�പോരുന്ന. നോകം=സ്വർഗ്ഗം.
8. വനസ്പതി–യൂപ�ദവത.
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9. പ്ര�ചതസ്സ്=വരുണൻ. വിവസ്വോൻ=സൂര്യൻ. മഹത്തോമടി െവച്ച-മുവ്വടിെകോണ്ടു മുപ്പോ-

രളന്ന, വോമനരൂപനോയ.
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സൂക്തം 91.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഉണ്ണിക്കും ഛന്ദസ്സ്; �സോമൻ �ദവത.

�സോമ,അങ്ങെയഞങ്ങൾചിന്തിച്ചറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങുഞങ്ങെള �നർവഴി-

യിെലത്തിയ്ക്കുന്നു; ഇ�ന്ദോ,അങ്ങയുെട മികച്ച �നതൃത്വംെകോണ്ടോണ�ല്ലോ,ഞങ്ങളുെട

ധീരരോയ പിതോക്കന്മോർ �ദവകളിൽ നിന്നു രത്നം �നടിയത് ! (1)
�സോമ, അങ്ങു കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ടു സുകർമ്മോവോയിരിയ്ക്കുന്നു; വിശ്വ�വദസ്സോയ

അങ്ങു ബലംെകോണ്ടു പ്രബലനോയിരിയ്ക്കുന്നു; അങ്ങു കോമവർഷണങ്ങൾെകോണ്ടും

മഹത്ത്വംെകോണ്ടും വൃഷോവോയിരിയ്ക്കുന്നു, �നതോക്കൾക്കു (ഇഷ്ടഫലം) കോട്ടിെക്കോടു-

ക്കുന്നഅങ്ങ്അന്നങ്ങൾെകോണ്ടുപ്രചുരോന്നനോയിരിയ്ക്കുന്നു! (2)
�സോമ, രോജോവും വരുണനുമോയ അങ്ങയുെടയോണ�ല്ലോ, കർമ്മങ്ങൾ; വിശോ-

ലവും ഗഭീരവുമ�ത്ര, അങ്ങയുെട �തജസ്സ്. �സോമ, അങ്ങു, പ്രിയെപ്പട്ട മിത്രൻ�പോ-

െല പോവനനോകുന്നു–സൂര്യൻ�പോെല വർദ്ധയിതോവോകുന്നു! (3)
�സോമ, രോജോ�വ,അങ്ങയുെട �തജസ്സുകൾ �ദ്യോവിൽഎവ�യോ, ഭൂവിൽഎവ-

�യോ, പർവതങ്ങളിൽഎവ�യോ, ഓഷധികളിൽഎവ�യോ, ജലങ്ങളിൽഎവ�യോ;

അവ�യോെടല്ലോെമോന്നിച്ചു ഭവോൻ, അരിശെപ്പടോെത മനംെതളിഞ്ഞു, ഞങ്ങളുെട

ഹവിസ്സുകൾ�കെക്കോണ്ടോലും! (4)
�സോമ,അങ്ങുസൽപതിയോകുന്നു;അങ്ങുരോജോവോകുന്നു, വൃത്രസൂദനനോകുന്നു;

അങ്ങുതെന്ന, �ശോഭനമോയ യോഗം! (5)
�സോമ, �സ്തോത്രങ്ങളിൽ പ്രീതിയുള്ള വനസ്പതിയോയ ഭവോന്ന് ഇഷ്ടമോണ്

ഞങ്ങളുെട ജീവിതെമങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ മരിച്ചു�പോകില്ല! (6)
�സോമ, വൃദ്ധനോയ യജ്ഞകർത്തോവിന്നും യുവോവിന്നും ജീവിപ്പോൻ മതിയോയ

ധനം ഭവോൻ കല്പിച്ചുെകോടുക്കുന്നു! (7)
�സോമ, രോജോ�വ, ഭവോൻഞങ്ങെളഎല്ലോ �ദ്രോ�ഹച്ഛുക്കളിൽനിന്നും രക്ഷി-

യ്ക്കുക: അങ്ങെയ�പ്പോലുള്ളവെന്റസഖോവു നശിയ്ക്കില്ല�ല്ലോ! (8)
�സോമ, ഹവിർദ്ദോതോവിെന സുഖിപ്പിയ്ക്കുന്ന രക്ഷകളുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോെന്റപക്കൽ;

അവെകോണ്ടുഞങ്ങെള പോലിച്ചരുളുക! (9)
�സോമ,അവിടുന്ന്ഈയജ്ഞവുംഈസ്തുതിയുംസ്വീകരിച്ച്, എഴുന്നള്ളിവരിക;

ഞങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുക! (10)
�സോമ, വോക്യജ്ഞരോയ ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതികൾെകോണ്ടു വളർത്തുന്നു;

അങ്ങുഞങ്ങൾക്കുനല്ലസുഖം നല്കോൻ വന്നു�ചരുക! (11)
�സോമ, അങ്ങു ഞങ്ങൾക്കു ധനം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക; �രോഗങ്ങൾ ശമിപ്പിയ്ക്കുക;

(�സ്തോതോക്കൾക്കു) സമ്പത്തുനല്കുക; പുഷ്ടി കൂട്ടുക; നല്ലസഖോക്കെള തരിക! (12)
�സോമ, �ഗോക്കൾ പുല്പരപ്പിെലന്ന�പോെലയും, മനുഷ്യൻ സ്വഗൃഹത്തിെലന്ന-

�പോെലയും, അങ്ങുഞങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ രമിച്ചോലും! (13)
�സോമ, �ദവ, അങ്ങയുെടസഖ്യത്തിന്നോയി യോെതോരു മർത്ത്യൻസ്തുതിയ്ക്കു�മോ;

അവെന കവിയും നിപുണനുമോയ ഭവോൻഅനുഗ്രഹിച്ചരുളും! (14)
�സോമ, അങ്ങുഞങ്ങെളഅഭിശോപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കണം; ഞങ്ങളുെട പോ-

പവും നീക്കണം. എന്നിട്ടു, ഞങ്ങൾക്കു സുഖം നല്കുന്ന സഖോവോയി വർത്തിച്ചോലും!

(15)
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�സോമ, വർദ്ധിപ്പൂതോക: അങ്ങയുെട വീര്യം എങ്ങും �ചർന്നുനില്ക്കെട്ട! അന്നം

തന്നരുളുക! (16)
ഇമ്പം മുഴുത്ത �സോമ, ഭവോൻ എല്ലോ രശ്മിക�ളോടുംകൂടി വർദ്ധിച്ചോലും: നല്ല

ഭക്ഷണം ധോരോളം തന്നു, ഞങ്ങെള പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുന്ന സഖോവോയിത്തീർന്നോലും!

(17)
�സോമ, പോലും �ചോറും വിര്യവുെമോെക്ക�വരിഹന്തോവോയ ഭവോങ്കൽവന്നു�ച-

രെട്ട; ഭവോൻ ഞങ്ങെള മരണരഹിതരോക്കോൻ മുതിർന്നുെകോണ്ടു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മി-

കച്ച �ഭോജ്യങ്ങൾസംഭരിച്ചോലും! (18)
�സോമ, ഹവിസ്സുെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കെപ്പടുന്നവയോണ�ല്ലോ, ഭവോെന്റ �തജസ്സുകൾ;

അവെയല്ലോം (ഞങ്ങളുെട) യജ്ഞെത്ത ചുഴന്നുനില്കെട്ട: ഗൃഹെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പ-

ടുത്തുന്ന, ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നു �കറ്റുന്ന, നല്ല വീര�രോടുകൂടിയ, പുത്ര�പോഷകനോയ

ഭവോൻ (ഞങ്ങളുെട) ഗൃഹങ്ങളിൽ വന്നു�ചർന്നോലും! (19)
�സോമൻ ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു പയ്യിെന െകോടുക്കുന്നു; �സോമൻ കുതി�ച്ചോടുന്ന

കുതിരെയ െകോടുക്കുന്നു; �സോമൻ കർമ്മകുശലനും, ഗൃഹത്തിന്നു െകോള്ളോവുന്നവ-

നും, യജ്ഞോർഹനും, സഭ്യനും, അച്ഛെന വിളിെപ്പടുത്തുന്നവനുമോയ പുത്രെന െകോ-

ടുക്കുന്നു! (20)
യുദ്ധങ്ങളിൽ അധൃഷ്യൻ, �സനകളിൽ തികവുവരുത്തുന്നവൻ, സ്വർഗ്ഗപ്രോപ-

കൻ, മഴ െപോഴിയ്ക്കുന്നവൻ, ബലരക്ഷകൻ, യോഗങ്ങളിൽ െചല്ലുന്നവൻ, നല്ല പോർ-

പ്പിടവും നല്ല യശസ്സുമുള്ളവൻ, വിജയി–ഇപ്രകോരമുള്ള അങ്ങെയ ഓർത്തു �സോമ,

ഞങ്ങൾഇമ്പംെകോള്ളെട്ട! (21)
�സോമ, അങ്ങ്ഈ ഓഷധികെളെയല്ലോം സൃഷ്ടിച്ചു; അങ്ങു ജലെത്ത ജനിപ്പി-

ച്ചു; �ഗോക്കെള ഉൽപോദിപ്പിച്ചു; അങ്ങു വിശോലമോയ അന്തരിക്ഷത്തിന്നു വീതി കൂട്ടി;

അങ്ങുപ്രകോശംെകോണ്ട്ഇരുട്ടിെന �പോക്കി! (22)
ബലവോനോയ �സോമ�ദവ, തിരുവുള്ളം െതളിഞ്ഞു കുെറദ്ധനം ഞങ്ങൾക്കയ-

ച്ചുതന്നോലും! അങ്ങയ്ക്ക് ഉപദ്രവം �നരിടില്ല: ഇരുകൂട്ടരുെടയും വീര്യംഅങ്ങയുെട വരു-

തിയിലോണ�ല്ലോ; അവിടുന്നു �പോരിൽഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുക! (23)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 91.
1. ഇ�ന്ദോ–അമൃതകിരണംെകോണ്ടു �ലോകെത്തകുതിർക്കുന്നവ�ന. രത്നം–രമണീയമോയ

ധനം.

2. പ്രചുരോന്നൻ=വളെര അന്നങ്ങളുള്ളവൻ.
3. രോജോവ്–ചന്ദ്രപര്യോയം; ‘ബ്രോഹ്മണരുെടരോജോവ്.’ വരുണൻ–യോഗോർത്ഥംെകോണ്ടുവ-

രെപ്പട്ടവൻ. മിത്രൻ–അഹർ�ദ്ദവത. പോവനൻ=ശുദ്ധികരൻ. വർദ്ധയിതോവ്–സൂര്യൻ

പകലിെലന്ന�പോെല, അങ്ങു രോത്രിയിൽ സസ്യോദികെള തഴപ്പിയ്ക്കുന്നു.

5. വൃത്രസൂദനൻ-ശത്രുനോശനൻ.
6. വനസ്പതി–ഔഷധികെളയും മറ്റും പോലിയ്ക്കുന്നവൻ.
11. വളർത്തുന്നു–മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നു.

23. അങ്ങയ്ക്ക് ഉപദ്രവം �നരിടില്ല–ആരുണ്ട്, അങ്ങെയ �ദ്രോഹിപ്പോൻ �പോന്നവനോയിട്ട് ?
ഇരുകൂട്ടരുെടയും െപോരുതുന്ന രണ്ടുകക്ഷികളുെടയും.
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സൂക്തം 92.

�ഗോതമൻ ഋഷി; ജഗതി, ത്രിഷ്ടുപ്പു്, ഉഷ്ണിക്കു് എന്നിവ ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സും അശ്വികളും

�ദവതകൾ.

ഇതോ, ആ ഉഷസ്സുകൾ െകോടി കോട്ടി, അന്തരിക്ഷത്തിെന്റ പൂർവോർദ്ധത്തിൽ

െവളിച്ചം വീശുന്നു; പടയോളികൾ ആയുധങ്ങെളെയന്ന�പോെല (�ലോകെത്ത) തു-

ടച്ചുമിനുക്കുന്നു. ഈ സഞ്ചോരിണികൾ, �തജസ്വിനികൾ, അമ്മമോർ നോൾ�തോറും

വെന്നത്തും! (1)
െചങ്കതിരുകൾ തടവില്ലോെത െപോന്തി; എളുപ്പത്തിൽ പൂട്ടോവുന്ന െവണ്�ഗോ-

ക്കൾ പൂട്ടെപ്പട്ടു; ഉഷസ്സുക്കൾ പതിവു�പോെലജ്ഞോനം പരത്തി: ഒടുവിൽ, തിളങ്ങി-

െക്കോണ്ടുശുഭൂവർണ്ണനോയസൂര്യങ്കൽ �ചർന്നു! (2)
സൽക്കർമ്മിയും നല്ല ദക്ഷിണ െകോടുക്കുന്നവനും �സോമം പിഴിയുന്നവനുമോയ

യജമോനന്നോയിഎല്ലോഅന്നവും െകോണ്ടുവരുന്നഈസ്വോമിനികൾ �തജസ്സ്ഒന്നോ-

യി പരത്തി, ദൂരത്തുനിന്നുതുടങ്ങിആകോശെത്ത, �പോരോളികെളന്ന�പോെലപൂജിയ്ക്കു-

ന്നു! (3)
ഉഷസ്സ്ഇരുട്ടിെന, ഒരു ക്ഷുരകൻ�പോെല വടിച്ചുകളയുന്നു; മോറിടെത്ത, ഒരു

പയ്യ് അകിടിെന എന്ന�പോെല െവളിെപ്പടുത്തുന്നു; �ഗോക്കൾ െതോഴുത്തിെലന്ന-

�പോെല കിഴക്കുഭോഗത്തണഞ്ഞു, �ലോകത്തിെനല്ലോം െവളിച്ചം നല്കുന്നു; അന്ധകോ-

രെത്തഅകറ്റുന്നു! (4)
ഇവളുെട തിളങ്ങുന്ന �തജസ്സു കിഴക്കുവശത്തു കോണെപ്പട്ടു. അതു നീെള വ്യോ-

പിച്ചു, കരിംപരപ്പിെന തട്ടിനീക്കി. ഈ �ദ്യോവിന്മകൾ തെന്റ രൂപെത്ത, യജ്ഞങ്ങ-

ളിൽ യൂപെത്തെയന്ന�പോെല, മിനുപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ മഹനീയനോയ സൂര്യങ്കൽ െച-

ന്നു�ചർന്നു! (5)
നോം ഈ ഇരുട്ടിെന്റ മറുകരയിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞു: ഉഷസ്സു തമസ്സിെന നീക്കി,

�ബോധം ഉളവോക്കുന്നു. പ്രീതിയ്ക്കോയി അന്ധകോരെത്ത വിഴുങ്ങിയ ഈ സുന്ദരോംഗി,

ഒരു വശീകരണനിപുണൻ പണം കിട്ടോെനന്ന�പോെല, സ്വപ്രകോശംെകോണ്ടു പു-

ഞ്ചിരിയിടുന്നു! (6)
പ്രിയസത്യവോക്കുകെള പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്ന �തജസ്വനിയോയ �ദ്യോവിന്മകെള

�ഗോതമർ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഉഷ�സ്സ, സന്തതി, ആൾക്കോർ, കുതിരകൾ, �ഗോക്കൾ

എന്നിവെയയും �ഭോജ്യങ്ങെളയും തന്നരുളുക! (7)
ഉഷ�സ്സ, സുഭ�ഗ, നല്ല കർമ്മത്തിൽ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട ഭവതി അന്നങ്ങൾ നല്കി,

വിപുലമോയ യോെതോന്നിെന െവളിെപ്പടുത്തുന്നു�വോ; ആ യശസ്കരമോയ ധനം–നല്ല

പുത്രന്മോർ, മികച്ച ദോസവർഗ്ഗം, അശ്വങ്ങൾ–എനിയ്ക്കു�കവരുമോറോകണം! (8)
�ദവി �ലോകത്തിെലല്ലോം െവളിച്ചം വീശി, പിന്തിരിഞ്ഞു, വിപുല�തജ�സ്സോെട

വിളങ്ങുന്നു; സർവപ്രോണികെളയും പ്രവൃത്തിയ്ക്കോയി ഉണർത്തുന്നു; സംസോരിപ്പോൻ

കഴിവുള്ളവരുെട വോക്കുകൾ �നടുന്നു! (9)
പുരോതനിയോയ �ദവി വീണ്ടും വീണ്ടും അവതരിയ്ക്കുന്നു; ഒ�ര നിറത്തിൽ �ശോഭി-

യ്ക്കുന്നു; പക്ഷികെളഹിംസിച്ചു (ചിറകും മറ്റും) െവട്ടിെയടുക്കുന്നഒരു �വടത്തി�പോെല,

മർത്ത്യവർഗ്ഗത്തിെന്റആയുസ്സിെന െചറുതോക്കുന്നു! (10)
ഗഗനോന്തങ്ങളിൽ െവളിച്ചം പരത്തിെക്കോണ്ട്അറിയെപ്പട്ട സൂര്യപത്നി രോത്രി-
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െയ ഏ�തോ മറവിെലയ്ക്കയയ്ക്കുന്നു; മനുഷ്യരുെട യുഗങ്ങെള മുറിെച്ചടുക്കുന്നു; �തജസ്സു-

െകോണ്ടു �ശോഭിയ്ക്കുന്നു! (11)
ഈപൂജനീയയോയ സുഭഗ കിരണങ്ങെള, മോടുകെള എന്ന �പോെല പരത്തി

െപരുമപൂണ്ടു, െവള്ളംകുഴിയിെലന്ന�പോെല,എങ്ങുംവ്യോപിയ്ക്കുന്നു; �ദവകർമ്മങ്ങൾ

തുടങ്ങിയ്ക്കുന്നു; സൂര്യരശ്മിക�ളോടുകൂടി കണ്ടറിയെപ്പടുന്നു! (12)
ഉഷ�സ്സ, വോജിനീവതി, ഞങ്ങൾക്കുപുത്ര�നയും െപൌത്രെനയും പുലർത്തോൻ

�വണ്ടുന്ന മഹനീയമോയ ധനം െകോണ്ടുവന്നോലും! (13)
ഉഷ�സ്സ, �ഗോക്ക�ളോടും അശ്വങ്ങ�ളോടുംകൂടിയവ�ള, വിഭോവരി, സൂനൃതോവതി,

ഇ�പ്പോൾ ഇവിെട ഞങ്ങൾക്കുധനയുക്തമോയ കർമ്മത്തിന്നോയി െവളിച്ചം വീശുക!

(14)
ഉഷ�സ്സ, വോജിനീവതി, ഇ�പ്പോൾ െചംകുതിരകെള പൂട്ടുക: എന്നിട്ടു, ഞങ്ങൾ-

ക്കുസർവ്വെസൌഭോഗ്യങ്ങളും െകോണ്ടുവരിക! (15)
അശ്വിക�ള, ദസ്ര�ര,ഞങ്ങളുെട ഗൃഹം �ഗോക്കെളെക്കോണ്ടുംകനകംെകോണ്ടും

നിറയുമോറു, നിങ്ങളിരുവരും ഒ�ര മന�സ്സോ�ട പള്ളി�ത്തർ ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിച്ചോലും!

(16)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങളിരുവരുമോണ�ല്ലോ, �ദ്യോവിൽനിന്ന് ഇങ്ങെന ശ്ലോഘ്യമോയ

െവളിച്ചം ജനങ്ങൾക്കു നല്കിയത്; ആ നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുബലകരമോയ ഭക്ഷണം

െകോണ്ടുവന്നോലും! (17)
ആ�രോഗ്യകോരികളോയ ദസ്ര�ദവന്മോെര, �സോമപോനത്തിന്നോയി, കോലത്തു-

ണർന്ന കുതിരകൾ െപോന്നിൻ�തരിൽ ഇവിെട െകോണ്ടുവരുമോറോകെട്ട! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 92.
1. െകോടി–പ്രകോശത്തിെന്റഅടയോളം. പുർവോർദ്ധത്തിൽ–കിഴക്കുഭോഗത്ത്. അമ്മമോർ–

പ്രകോശെത്ത െപറുന്നവർ.

2. െവണ്�ഗോക്കൾ–ഇവയ�ത്ര, ഉഷസ്സിെന്റ വോഹനങ്ങൾ; െവളുത്ത രശ്മികൾ.

3. പൂജിയ്ക്കുന്നു–�പോരോളികൾഎല്ലോടത്തുംവ്യോപിയ്ക്കുന്നതു�പോെല,ആകോശെത്തങ്ങുംവ്യോ-

പിയ്ക്കുന്നു.

4. ഇരുട്ടിന്നു �രോമത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

5. ഇവൾ–ഉഷസ്സ്. കരിംപരപ്പ്–അന്ധകോരം. യൂപത്തി�ന്മൽ�നപുരട്ടോറുണ്ട്.

6. പ്രീതിയ്ക്കോയി–എല്ലോവെരയും സ�ന്തോഷിപ്പിപ്പോൻ. ഒരു വശീകരണനിപുണൻ ധനലോ-
ഭത്തിന്നു ധനികെന്റഅടുക്കൽ െചന്നു ചിരിച്ചുകൂടുന്നതു�പ്പോെല.

9. വോക്കുകൾ �നടുന്നു–ഇതുമൂലമ�ത്ര, ഉഷസ്സിന്നുസൂനൃതോവതി എന്ന �പർ.

10. ഓ�രോ ഉഷസ്സും മനുഷ്യെന്റ ആയുസ്സിെന അല്പോല്പം െവട്ടിെയടുത്തോണ�ല്ലോ, തിരിച്ചു-

�പോകുന്നത്.

11. സൂര്യപത്നി–ഉഷസ്സ്.
12. മോടുകെള–ഇടയൻ മോടുകെള പരെക്ക വിടുന്നതു�പോെല.

15. െചംകുതിരകൾ–അശ്വസ്ഥോനീയങ്ങളോയ ചുകന്ന �ഗോക്കൾ.

17. അശ്വികളും സൂര്യചന്ദ്രന്മോരും ഒന്നുതെന്നഎെന്നോരഭിപ്രോയമുണ്ട്; അതവലംബിച്ചോണ്,

അശ്വികൾക്കുപ്രകോശകരത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.
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�ഗോതമൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും, ഗോയത്രിയും, ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ;

അഗ്നീ�ഷോമർ �ദവത.

കോമവർഷികളോയ അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, നിങ്ങളിരുവരും എെന്റ വിളി ശരിയ്ക്കു

�കൾക്കുവിൻ; സ്തുതികളിൽ െകൌതുകംെകോൾവിൻ; ഹവിർദ്ദോതോവിെന സുഖിത-

നോക്കുവിൻ! (1)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, ഇ�പ്പോൾ ഈ �സ്തോത്രം നിങ്ങളിൽ അർപ്പിയ്ക്കുന്നവന്നു

നല്ലവീര്യെത്തയുംവളെര �ഗോക്കെളയുംനല്ലകുതിരകെളയുംകല്പിച്ചുെകോടുക്കുവിൻ!

(2)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, ആർ ആഹുതി�യോ, ആർ ഹവിഷ്കൃതി�യോ നിങ്ങൾക്കു

നല്കു�മോ; അവൻസന്തതി�യോടും നല്ല വീര്യ�ത്തോടും കൂടി പൂർണ്ണോയുസ്സനുഭവിയ്ക്കെട്ട!

(3)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, നിങ്ങളുെട വീര്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു: നിങ്ങൾ

പണിയിങ്കൽനിന്നു �ഗോധനം പിടിെച്ചടുത്തു; ത്വഷ്ടോെവന്ന അസുരെന്റ പുത്രെന

െകോന്നു; പിന്നീടു, ബഹുജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഏക�ജ്യോതിസ്സിെന �നടി! (4)
നിങ്ങൾ-�സോമ, അങ്ങും അഗ്നിയും-ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച്, ഈ �ജ്യോതിസ്സുകെള

ആകോശത്തു നിർത്തി; അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ, പോപം പിടിെപട്ട നദികെള

ആപ്രകടമോയ �ദോഷത്തിൽനിന്നു വി�മോചിപ്പിച്ചു! (5)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, നിങ്ങളിെലോരോെളആകോശത്തുനിന്നുവോയുെകോണ്ടു�പോ-

ന്നു; മറ്റോെള മലയിൽനിന്നു പരുന്തും റോഞ്ചി െകോണ്ടു�പോന്നു. അങ്ങെന, മന്ത്ര�സ്തോ-

ത്രംെകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട നിങ്ങൾ യോഗത്തിന്നു വിശോലമോയസ്ഥലംഏർെപ്പ-

ടുത്തി. (6)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾ െകോണ്ടുവരെപ്പട്ട ഹവിസ്സു ഭക്ഷിപ്പിൻ; കുതുകം-

െകോൾവിൻ; കോമവർഷക�ര, �കെക്കോള്ളുവിൻ. എന്നിട്ടു, നല്ല സുഖം പൂണ്ടു, നല്ല

രക്ഷ െചയ്യുവിൻ: യജമോനന്ന് ആ�രോഗ്യവും അഭയവും നല്കുവിൻ! (7)
യോവെനോരുത്തൻഅഗ്നീ�ഷോമന്മോെര �ദവതോബുദ്ധ്യോ ഹവിസ്സുെകോണ്ടു പരി-

ചരിയ്ക്കുന്നു�വോ, യോവെനോരുത്തൻ �നെകോണ്ടു പരിചരിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവെന്റ കർ-

മ്മം നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കണം; പോപം നീക്കണം; ആ യജ്ഞപ്രവൃത്തന്നു മഹത്തോയ

സുഖവും നല്കണം! (8)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, ഒപ്പം ധനമുള്ളവരും ഒപ്പം വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നവരുമോയ നി-

ങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട സ്തുതികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുവിൻ: �ദവകളിൽ മികച്ചവരോണ�ല്ലോ, നി-

ങ്ങൾ! (9)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, നിങ്ങളുെടയോെതോരോൾഈെനയ്യുനിങ്ങൾക്കർപ്പിയ്ക്കുന്നു-

�വോ; ആയോൾക്കുനിങ്ങൾ ധോരോളം െകോടുക്കണം. (10)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങളുെടഈഹവിസ്സുകൾ�കെക്കോള്ളണം;

അതിന്നുഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചു വന്നു�ചരുവിൻ! (11)
അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങളുെട കുതിരകെള രക്ഷിയ്ക്കണം; �ഹോമ�ധ-

നുക്കെള തടിപ്പിയ്ക്കണം; ഹവ്യസമ്പത്തുള്ളഞങ്ങൾക്കു െകല്പുണ്ടോക്കണം; ഞങ്ങളു-

െട യോഗെത്തധനസമൃദ്ധവുമോക്കണം! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 93.
1. സ്തുതികളിൽ–ഞങ്ങളുെട.
3. ആഹുതി–ഘൃത�ഹോമം. ഹവിഷ്കൃതി–ചരുപു�രോഡോശോദി�ഹോമം.
4. ത്വഷ്ടോെവന്ന അസുരെന്റ പുത്രെന-വൃത്രെന; പ്രോണോപോനവോയുരുപരോയ നിങ്ങൾ

അവങ്കൽനിന്നു നിഷ്ക്രമിച്ച�പ്പോൾഅവൻ മരണമടഞ്ഞു. ഏക�ജ്യോതിസ്സ്–സൂര്യൻ.

5. പോപം പിടിെപട്ട–ഇന്ദ്രെനബോധിച്ച വൃത്ര(ബ്രഹ്മ)ഹത്യോപോപത്തിെന്റ ഒരംശം ഏെറ്റ-

ടുത്ത.

6. ഒരോെള–അഗ്നിെയ. െകോണ്ടു�പോന്നു–യജമോനനോയ ഭൃഗുവിെന്റ അടുക്കെലയ്ക്ക്. മറ്റോ-
െള–�സോമെന. പരുന്ത്–തദ്രൂപം ധരിച്ച ഗോയത്രി, യോഗത്തിന്ന്–അന്യ�ദവന്മോരുെട

യജ്ഞത്തിന്ന്.

7. കുതുകം–ഞങ്ങളിൽ തോൽപര്യം. �കെക്കോള്ളുവിൻ–ഞങ്ങളുെട പരിചരണം.
10. നിങ്ങളുെട–ഭവദീയനോയ. ധോരോളം–വളെരദ്ധനം.
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സൂക്തം 94.

അംഗിരഃപുത്രൻ കുത്സൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

പൂജനീയനോയജോതി�വദസ്സിന്നുനോംബുദ്ധിെകോണ്ട്ഈ�സ്തോത്രെത്ത, �തരി-

െനഎന്ന�പോെല തു�ലോം നന്നോക്കിെവയ്ക്കുക: ഈഅഗ്നിെയ �സവിയ്ക്കുന്നതിൽ മി-

കച്ച തോൽപര്യമുണ്ട�ല്ലോ, നമുക്ക്. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾ-

ക്കു കഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല! (1)
അങ്ങ്ആർക്കു�വണ്ടി യജിയ്ക്കു�മോ, അവന്നിഷ്ടം �കവരും; ശത്രുബോധ �ന-

രിടില്ല; നല്ല വീര്യമുണ്ടോകും. അവൻ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടും; അവെന ദോരിദ്ര്യം തീണ്ടില്ല.

അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കുകഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല! (2)
അങ്ങെയ ഉജ്ജ്വലിപ്പിപ്പോൻ ഞങ്ങൾ ശക്തരോ�കണ�മ! (ഞങ്ങളുെട) കർ-

മ്മങ്ങൾ നിറ�വറ്റിയോലും: ഭവോങ്കൽ �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ട ഹവിസ്സോണ�ല്ലോ, �ദവകൾ

ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങ്ആദി�തയെര െകോണ്ടു വരിക: അവെര ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു.

അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കുകഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല! (3)
ഞങ്ങൾ ചമത മുറിച്ചുെവയ്ക്കോം; വോവിനു, വോവിനു് അറിയിച്ചുെകോണ്ടു്, അങ്ങ-

യ്ക്കു ഹവിസ്സുകളും ഒരുക്കോം. ജീവനരുഷധത്തിന്നോയി, അങ്ങു കർമ്മങ്ങൾ മികവിൽ

നടത്തുക. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കു കഷ്ടപ്പോെടോന്നും

വരില്ല! (4)
അങ്ങയുെട രശ്മികൾ പ്രോണികെള പരിരക്ഷിയ്ക്കുന്നു; അവ ഇരുകോലികളിലും

നോല്ക്കോലികളിലും പുരളുന്നു. െവളിച്ചം െകോടുക്കുന്ന വിചിത്രപ്രഭനോയ ഭവോൻ ഉഷ-

സ്സിെനക്കോളും മീെതയോണു്. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കു

കഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല! (5)
അങ്ങ് അധ്വര്യവോണു്, മുഖ്യ�ഹോതോവോണു്, പ്രശോസ്തോവോണു്, �പോതോവോണു്,

സ്വഭോ�വനതെന്ന പു�രോഹിതനുമോണു്: ധീര, ഋത്വിക്കർമ്മങ്ങെളല്ലോം വിദ്വോനോയ

ഭവോൻ പൂർത്തിെപ്പടുത്തുന്നു. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കു

കഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല! (6)
�ദവ, ആരിൽനിന്നും തോെഴയല്ലോത്തസുഗോത്രനോയ ഭവോൻ, അകലത്തോയോ-

ലും അരികെത്തന്ന�പോെല, െതളിഞ്ഞുകോണെപ്പടും; രോത്രിയിലും ഇരുട്ടിെനക്കവി-

ച്ചു പ്രകോശിയ്ക്കും. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കു കഷ്ടപ്പോെടോ-

ന്നും വരില്ല! (7)
�ദവന്മോ�ര, �സോമംപിഴിയുന്നവെന്റ�തർമുന്നിൽനില്ക്കെട്ട! ഞങ്ങളുെടപോപം

ദുർബുദ്ധികെള െചന്നോക്രമിക്കെട്ട! നിങ്ങൾ മനസ്സിലോക്കിഈ വോക്കിെന നിറ�വ-

റ്റുവിൻ! അ�ഗ്ന,അങ്ങയുെടസഖ്യമുണ്ടോയോൽ,ഞങ്ങൾക്കുകഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല!

(8)
ദൂര�ത്തോ ചോര�ത്തോ ഉള്ള ചില തിന്മന്മോരോയ, പറയോൻ െകോള്ളോത്ത ദുർബ്ബു-

ദ്ധികെളഅങ്ങുെകോെന്നോടുക്കിയോലും; എന്നിട്ടു, സ്തുതിയ്ക്കുന്നയജമോനെന നല്ല വഴി-

യിലോക്കിയോലും. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കു കഷ്ടപ്പോെടോ-

ന്നും വരില്ല! (9)
ഒളി തിരണ്ട വോയു�വഗികളോയ �രോഹിതങ്ങെള �തരിനു പൂട്ടുന്ന ഭവോെന്റ

ശബ്ദം കോളയു�ടതു �പോലോകും; ഉട�ന ഭവോൻ ജ്വോലകെള കോട്ടുമരങ്ങളിൽ പടർ-
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ത്തും. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കു കഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല!

(10)
ഭവോെന്റ ആ ഒച്ചെകോണ്ടു പക്ഷികൾ�പോലും �പടിയ്ക്കും; ഭവോെന്റ ജ്വോലോശ-

കലങ്ങൾ പുല്ലുകെള തിന്നുംെകോണ്ടു പലതരത്തിൽ പടരും; അ�പ്പോെഴയ്ക്കും, ഭവോ-

െന്റ �തരുകൾക്കുനിർബോധം നടക്കോെമന്നോവും. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോ-

യോൽ, ഞങ്ങൾക്കുകഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല! (11)
ഇ�ദ്ദഹം മിത്രോവരുണന്മോെര നിർത്തെട്ട; അന്തരിക്ഷസ്ഥരോയ മരുത്തുക്കളു-

െട അരിശം വല്ലോെത്തോന്നോണ�ല്ലോ; ഇവരുെട മനസ്സു വീണ്ടും െതളിയെട്ട! അങ്ങു

ഞങ്ങെളസുഖിപ്പിച്ചോലും: അ�ഗ്ന,അങ്ങയുെടസഖ്യമുണ്ടോയോൽ,ഞങ്ങൾക്കുകഷ്ട-

പ്പോെടോന്നും വരില്ല! (12)
�ദവനോയ ഭവോൻ �ദവകളുെട ഉറ്റമിത്രമോകുന്നു; സുന്ദരനോയ ഭവോൻ യോഗ-

ത്തിൽ ധനങ്ങെള പുലർത്തി�പ്പോരുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട അതിവിശോലമോയ

ഗൃഹത്തിൽ വസിയ്ക്കുമോറോകെട്ട: അ�ഗ്ന,അങ്ങയുെടസഖ്യമുണ്ടോയോൽ,ഞങ്ങൾക്കു

കഷ്ടപ്പോെടോന്നും വരില്ല! (13)
അങ്ങയ്ക്കുമംഗളം: അങ്ങെയസ്വസ്ഥോനത്തുജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു, �സോമം �ഹോമിച്ചുസ്തി-

തിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ! ഏറ്റവും സുഖപ്രദനോയ ഭവോൻഹവിർദ്ദോതോവിന്നു രത്നവും ധനവും

നല്കി�പ്പോരുന്നു. അ�ഗ്ന, അങ്ങയുെട സഖ്യമുണ്ടോയോൽ, ഞങ്ങൾക്കു കഷ്ടപ്പോെടോ-

ന്നും വരില്ല! (14)
അ�ഗ്ന, അങ്ങു യോെതോരുത്തനു സർവകർമ്മങ്ങളിലും പോപരോഹിത്യം നല്കു-

�മോഅവനും, അങ്ങയോൽ ഭദ്രമോയബല�ത്തോടു �ചർക്കെപ്പടുന്നവനും ധനസമൃദ്ധ-

നോയിത്തീരും; അങ്ങുഞങ്ങൾക്കുസന്തതിയും സമ്പത്തും തന്നരു�ളണ�മ! (15)
�ദവ,അ�ഗ്ന, െസൌഭോഗ്യജ്ഞനോയഭവോൻഇവിെടഞങ്ങൾക്കു്ആയുസ്സുവർ-

ദ്ധിപ്പിച്ചോലും;

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്കെട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 94.
1. �തരിെന-തച്ചൻ രഥെത്തഎന്ന�പോെല.

2. യജിയ്ക്കും-�ദവന്മോെര. അവന്നു്–ആ യജമോനന്നു്

4. ജീവനൌഷധത്തിന്നോയി- ഞങ്ങൾക്കു ദീർഘോയുസ്സു കിട്ടോൻ�വണ്ടി. കർമ്മങ്ങൾ-

ഞങ്ങളുെട

5. പുരളുന്നു-എണ്ണ �തച്ചതോയി �തോന്നിയ്ക്കുന്നു. മീെതയോണു്-ഉഷസ്സു് രോത്രിയുെട അവസോ-

നത്തി�ല പ്രകോശിയ്ക്കൂ; അഗ്നി�യോ, രോത്രി മുഴുവനും പ്രകോശിയ്ക്കുന്നു.

6. അധ്വര്യു=യോഗ്നിഷ്പോദകൻ. പ്രശോസ്തോവ്-മികച്ച ശോസ്കൻ, ഉപ�ദഷ്ടോവ്.
8. �ദവന്മോ�ര-അഗ്നിയുെട അംഗഭൂത�ര ദുർബുദ്ധികെള- ഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവെര.
ഈവോക്കിെന-ഞങ്ങളുെട അ�പക്ഷെയ.

10. �രോഹിതങ്ങൾ- അഗ്നിയുെട അശ്വങ്ങളുെട �പർ. ശബ്ദം-കോടുചുെട്ടരിയ്ക്കു�മ്പോഴെത്ത
ഒച്ച.
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11. പക്ഷികൾ-ദൂരെത്തയ്ക്കുപറന്നു�പോകോൻകഴിവുള്ളവ�പോലുംനിർബ്ബോധം-വൃക്ഷലതോദികെളോെക്ക

ദഹിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നതിനോൽ തടവുകൂടോെത.

12 ഇ�ദ്ദഹം-�സ്തോതോവ്. നിർത്തെട്ട-തെന്ന മരുത്തുക്കളുെട അരിശത്തിൽനിന്നു രക്ഷി-

പ്പോൻ; മിത്രോവരുണർ ഇ�ദ്ദഹെത്ത രക്ഷിയ്ക്കെട്ട. ഇവരുെട-മരുത്തുക്കളുെട.

14. സ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ–ഋത്വിക്കുകൾ.

ആറോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: ഒന്നോംഅഷ്ടകം
ഏഴോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 15
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സൂക്തം 95.

കുത്സൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി�ദവത.

വ്യത്യസ്തരൂപരിരുമോതർ വരും, ശുഭോർത്ഥം–

�കമോറിയോണ,വർ കിടോവിനു പോൽ െകോടുപ്പൂ:

�നടുന്നു മറ്റവളിൽനിന്നു ദി�നശനന്ന;-

മഗ്നിയ്ക്കു മറ്റവളിൽനിെന്നോളി �കവരുന്നൂ! (1)

ഈരഞ്ചു�പർ യുവതിമോർ മടി �തടിടോതി-

ഗ്ഗർഭെത്ത വോയുസവിധോൽ പ്രസവിച്ചിടുന്നൂ;

സുവ്യോപ്തനോയ് നിശിതദീപ്തിെയോ�ട വിളങ്ങു-

മിക്കീർത്തിശോലിെയ നയിപ്പൂ, ജനങ്ങെളങ്ങും. (2)

മൂന്നുണ്ടിവന്നു ജനനങ്ങെളോ,െരണ്ണമന്ത-

രിക്ഷത്തിെലോ,ന്നലകടല്ക്കക,െമോന്നു വോനിൽ;

�വ്യോമസ്ഥനോണുശരിയോയ്വിഭജിച്ചെത,ങ്ങും

പൂർവോദിദിക്കുകെള, മന്നിലൃതുക്ക�ളയും. (3)

ഇഗ്ഗർഭസംസ്ഥിതെന നിങ്ങളിലോരറിഞ്ഞൂ?

�പർത്തമ്മതൻ ജനകനോയ്, മകനന്നലോഭോൽ!

ഭൂര്യംബുഗർഭഗതനീക്കവിയോയ വമ്പൻ

െപോങ്ങുന്നു, വോരിധിയിൽനിന്നു ധൃതോന്നനോയി. (4)

തിര്യക്സ്ഥിതോംബുതതിതൻ മടിതന്നിൽ �മ�ല്പോ-

ട്ടോളിപ്പിറന്നഥ വളർന്നു, യശസ്വി, ഭദ്രൻ;

ദീപ്തൻ ജനിെയ്ക്കയിരുപോരുകൾ ഭീതരോയ്�പ്പോയ് !

പിെന്ന,പ്പരോക്രമിെയ �നർക്കു ഭജിയ്ക്കയോയി. (5)

ആരണ്ടുസുന്ദരികൾ നിന്നു ഭജിച്ചിടുന്നൂ;

�ചരുന്നു, െചെന്നോലിമുഴക്കിയ�പക്കൾ�പോെല.

�മലോളിയോയ്െപരിയ െകല്പിനവൻ: സയജ്ഞർ

തൂകുന്നുഹവ്യനിര, െതക്കുവശത്തവങ്കൽ. (6)

െപോക്കുന്നു,�കകളഹിമോംശുകണെക്കയുഗ്രൻ;

വോനൂഴികൾക്കഴകുകൂട്ടി,െയോരുങ്ങിടുന്നൂ:

എല്ലോറ്റിൽനിന്നു,െമോളിെപറ്റ രസം ഗ്രഹിപ്പൂ;

തോയോരിൽനിന്നു പുതുവസ്ത്രമുയർത്തിടുന്നു! (7)

സ്ഥോ�ന ചരിയ്ക്കുമുദകത്തിലമർന്നു, �നോക്കോൻ

വയ്യോത്ത ദീപ്തിെയോെടോരുൽക്കടരൂപ�മന്തി,

നി�ശ്ശഷധോരി കവി മൂലതലം തുടെയ്ക്ക,-

യ�ദ്ദവവിസ്തൃതമഹെസ്സോരു കട്ടയോയ്�പ്പോം! (8)

മൂലെത്ത �നർക്കു ചുഴലുന്നു, ഭവോെന്റ കത്തി-

ക്കോളും പരോക്രമിമഹസ്സമിതം മഹോത്മൻ;

രക്ഷിയ്ക്കഞങ്ങെള, വിചക്ഷണ, വർദ്ധിതൻ നീ
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�തോല്ക്കോത്തതന്നഖിലദീപ്തികളോലുമ�ഗ്ന! (9)

വോനിൽച്ചരിയ്ക്കുമുദകത്തിെനോഴുക്കു �ചർത്തി-

ട്ട,ന്നിർമ്മ�ലോർമ്മികെള മന്നിലിവൻ െപോഴിപ്പൂ;

നിർത്തുന്നു, പിെന്നയുദരങ്ങളിലന്നെമല്ലോം,

പുത്തൻപ്രസൂക്കളുെടയുള്ളിലിരുന്നുെകോ�ണ്ട! (10)

(�കക)

ഈവണ്ണം ചമതയോൽജ്ജ്വലിച്ചു ഭവോന�ഗ്ന.

പോർവക, തരിെക,ങ്ങൾക്കന്നവും ദ്രവിണവും;

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 95.
1. ഇരുമോതർ–പകലും രോത്രിയും. ശുഭോർത്ഥം–�ലോകനന്മയ്ക്കോയി. വരും–ഊഴമിട്ടു വന്നു-

�ചരും. രോത്രിയുെട പുത്രനോയ സൂര്യന്നു പോൽ െകോടുക്കുന്നത് (മുലപ്പോൽ െകോടുത്തു

വളർത്തുന്നത്) അഗ്നിയുെട അമ്മയോയ പകലോണ്; അഗ്നിയ്ക്കു �തജസ്സുണ്ടോക്കുന്നതു,

സൂര്യജനനിയോയ രോത്രിയുമോണ്. മറ്റവൾ–തെന്റഅമ്മയല്ലോത്തവൾ.

2. ഈരഞ്ചു�പർ–പത്തുദിക്കുകൾ. യുവതിമോർ–നിത്യെയൌവനമോർ. മടി �തടിടോെത

–ജഗൽ�പോഷണത്തിൽ ഉത്സോഹ�ത്തോ�ട. ഗർഭം–�മഘങ്ങളുെട ഉള്ളിലിരിയ്ക്കുന്ന

�വദ്യുതോഗ്നി. വോയുസവിധോൽ–വോയുവിെന്റപക്കൽനിന്ന്; ഗർ�ഭോൽപോദകത്വം വോ-

യുവിന്നോണ്. നിശിതദീപ്തി–�നോക്കോവതല്ലോത്ത �തജസ്സ്. ഇക്കീർത്തിശോലി–അഗ്നി.

നയിപ്പു–അവരവരുെട ഉപ�യോഗത്തിന്നോയി െകോണ്ടു �പോകുന്നു.

3. അന്തരിക്ഷത്തിൽ�വദ്യുതോഗ്നി; അലകടല്ക്കകം ബഡവോഗ്നി; വോനിൽആദിത്യരൂപി.

�വ്യോമസ്ഥൻ–ആകോശസ്ഥിതനോയസൂര്യോത്മകോഗ്നി. പൂർവോദി=കിഴക്കു മുതലോയ.

4. ഇഗ്ഗർഭസംസ്ഥിതെന–അന്തരിക്ഷോദികളിൽ ഗർഭമോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നഅഗ്നിെയ. നി-

ങ്ങൾ–ഋത്വിക്കുകളും യജമോനനും. അമ്മ–ജലം. മകൻ (�വദ്യുതോഗ്നി) അന്നങ്ങൾ

(യജ്ഞങ്ങളിെല ഹവിസ്സുകൾ) കിട്ടുകയോൽ, അമ്മയുെട (വർഷജലത്തിെന്റ) ജനക-

നോയി; അഗ്നിയിൽ െചയ്ക്കുന്നആഹൂതിെകോണ്ട�ത്ര മഴയുണ്ടോകുന്നത്. ഭൂര്യംബുഗർഭഗ-

തൻ=വളെര െവള്ളങ്ങളുെട ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവൻ. ധൃതോന്നനോയി (ഹവിസ്സു�കെക്കോ-

ണ്ടു) വോരിധിയിൽ (പൂർവസമുദ്രത്തിൽ) നിന്നു െപോങ്ങുന്നു (സൂര്യനോയി ഉദിയ്ക്കുന്നു);ഈ

ഔഷസോഗ്നിതെന്നയോണ്, സൂര്യൻ.

5. തിര്യക്സ്ഥിതോംബുതതി–�മഘങ്ങളിൽ വിലങ്ങെന വർത്തിയ്ക്കുന്നജലസമൂഹം. ഭദ്രൻ

–�ശോഭനപ്രഭൻ. ഇരുപോരുകൾ–വോനൂഴികൾ. �നർക്ക്–ആഭിമു�ഖ്യന.

6. ആരണ്ടുസുന്ദരികൾ-വോനൂഴികൾ. ഒലിമുഴക്കിയ (ഉമ്പയിടുന്ന)�പക്കൾകുട്ടി�യോെട-

ന്ന�പോെല, വോനൂഴികൾഈഅഗ്നി�യോടു െചന്നു�ചരുന്നു. സയജ്ഞർ–ഋത്വിക്കുകൾ.

െതക്കുവശത്ത്–ആഹവനീയോഗ്നിയുെട െതക്കുഭോഗത്ത്.

7. അഹിമോംശു (സൂര്യൻ) രശ്മികെളന്ന�പോെല ഉഗ്രൻ (ഭയങ്കരനോയ അഗ്നി) �കകൾ

(ജ്വോലകൾ) െപോക്കുന്നു. ഒരുങ്ങിടുന്നു–സ്വകർമ്മത്തിൽവ്യോപരിയ്ക്കുന്നു. രസം–നീരോവി.

ഗ്രഹിപ്പൂ–രശ്മികൾെകോണ്ട് വലിെച്ചടുക്കുന്നു. തോയോർ–അമ്മമോരോയ വർഷജലങ്ങൾ.

പുതുവസ്ത്രം–സർവജഗദോച്ഛോദകമോയ �തജസ്സ്.
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8. സ്ഥോ�ന–അന്തരിക്ഷത്തിൽ. അമർന്നു–�വദ്യുതോത്മനോ വർത്തിച്ച്. ഉൽകടം

–അത്യുൽകൃഷ്ടം. നി�ശ്ശഷധോരി–എല്ലോറ്റിെനയും നിലനിർത്തുന്നവൻ. മൂലതലം

–ജലത്തിെന്റ മൂലസ്ഥോനമോയ അന്തരിക്ഷം. അ�ദ്ദവവിസ്തൃതമഹസ്സ്–�ദവനോൽ

(അഗ്നിയോൽ) പരത്തെപ്പട്ടആ �തജസ്സു്.

9. മൂലം–അന്തരിക്ഷം. പരോക്രമിമഹസ്സ്–രോക്ഷസോദികെള ആക്രമിയ്ക്കുന്ന �തജസ്സ്.

വിചക്ഷണ–രക്ഷണനിപുണ. വർദ്ധിതൻ=ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. �തോല്ക്കോത്ത–

രോക്ഷസോദികളിൽനിന്ന് ഇടിവു പറ്റോത്ത.

10. പുത്തൻപ്രസൂക്കൾ–മഴെകോണ്ടു മുളച്ച ഓഷധികൾ. അവയ്ക്കു മൂപ്പുവരുന്നത്, അഗ്നി

ഉള്ളിലിരിയ്ക്കെകോണ്ടോണ്. അ�ദ്ദഹം അതു െചയ്ത്, അന്നെമല്ലോം ഉദരങ്ങളിൽ (ഓഷ-

ധ്യന്തർഭോഗങ്ങളിൽ) നിർത്തുന്നു (സംഭരിയ്ക്കുന്നു).
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സൂക്തം 96.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; ദ്രവി�ണോദസ്സ് എന്നഅഗ്നി �ദവത. (�കക)

െകല്പിനോൽജ്ജനിച്ച�പ്പോൾത്തോനിവൻ പഴമക്കോർ-

െക്കോപ്പ�മെറ്റടുത്തോ�ന, കവിതൻ കർമ്മം സർവം!

�നർെക്കോരുസുഹൃത്തോക്കീ, െവള്ളവും ധിഷണയും;

�കെക്കോണ്ടൂ, ദ്രവി�ണോദസ്സോമീയഗ്നിെയ�ദ്ദവർ. (1)

പ്രഥമനിവിത്തിനോൽഗ്ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണി�പ്പോനും

മനുവും സ്തുതിയ്ക്കയോൽസ്സൃഷ്ടിച്ചോൻ, മനുജെര;

�തജസ്സോലുടുപ്പിച്ചോൻ, �ദ്യോവന്തരിക്ഷങ്ങെള;-

�കെക്കോണ്ടു, ദ്രവി�ണോദസ്സോമിയഗ്നിെയ�ദ്ദവർ. (2)

മർത്ത്യ�ര, സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ, സ്വോമികോമരോം നിങ്ങൾ:

അധ്വരനിർവോഹകനോ,ഹുതന,വൻ മുഖ്യൻ,

അന്നജൻ, സ്തുതിസോധ്യൻ, ഭരതൻ, നിെത്യൌദോര്യൻ!

�കെക്കോണ്ടൂ, ദ്രവി�ണോദസ്സോമീയഗ്നിെയ�ദ്ദവർ. (3)

അന്തരിക്ഷസ്ഥനവൻ ഭൂരികോമ്യർദ്ധിയുത-

നം,ബരക്ഷിതികെളച്ചമ�ച്ചോൻ, വിണ്പൂകി�പ്പോൻ

മോർഗ്ഗത്തിൽ നടത്ത�ട്ട, മകെന പ്രജോപോലൻ!

�കെക്കോണ്ടൂ, ദ്രവി�ണോദസ്സോമീയഗ്നിെയ�ദ്ദവർ. (4)

രൂപെത്തപ്പരസ്പരം മോയ്ചുെകോെണ്ടോരുമിയ്ക്കും

രോപകലുകെളോ�ര കുഞ്ഞിന്നു പോ�ലകുന്നു:

പോർക്കുന്നൂ, നഭഃ�ക്ഷോണീമധ്യത്തിലെപ്പോന്നുണ്ണി!

�കെക്കോണ്ടൂ, ദ്രവി�ണോദസ്സോമീയഗ്നിെയ�ദ്ദവർ. (5)

മുതലിൻ മുരടിവൻ ധനങ്ങൾ നല്കുന്നവൻ,

ക്രതുവിന്നടയോള,മോശ്രിതന്നഭീഷ്ടദൻ;

�നർക്കു തന്നമരത്വം രക്ഷിച്ചുവരുന്നവർ

�കെക്കോണ്ടൂ, ദ്രവി�ണോദസ്സോമീയഗ്നിെയ�ദ്ദവർ. (6)

ഇെപ്പോഴും പണ്ടും സ്വത്തിൻ പോർപ്പിട,മുൽപന്നെത്ത-

യുൽപദ്യമോനെത്തയും നിലനിർത്തു�ന്നോനിവൻ

സത്തിനു,മുണ്ടോമസംഖ്യത്തിനും സംരക്ഷകൻ!

�കെക്കോണ്ടൂ, ദ്രവി�ണോദസ്സോമീയഗ്നിെയ�ദ്ദവർ. (7)

ജംഗമങ്ങൾതൻ െകല്പിെലോട്ടംശം ദ്രവി�ണോദ-

സ്സി,ങ്ങചരത്തിെന്റയും ദ്രവി�ണോദ�സ്സക�ട്ട;

നല്ക�ട്ട, ദ്രവി�ണോദസ്സന്നവും വീരെരയും;

നമ്മൾക്കീ ദ്രവി�ണോദ�സ്സകെട്ട, ദീഗ്ഘോയുസ്സൂം! (8)

ഈവണ്ണം ചമതയോൽജ്ജ്വലിച്ചു ഭവോന�ഗ്ന,

പോവക, തരിെക,ങ്ങൾക്കുന്നവും ദ്രവിണവും;

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും
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ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 96.
1. െകല്പിനോൽ–അരണിമഥനംെകോണ്ട്. ഇവൻ–അഗ്നി. കവി–ക്രോന്തദർശിയോയ ഒരു
പ്രഗല്ഭൻ. കർമ്മം–ഹവിർവഹനോദി. ജനിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന പഴമക്കോെര�പ്പോെല

�ജോലികളി�ലർെപ്പട്ടു! സുഹൃത്തോക്കീ–�മഘവർത്തിയോയ ജലം, ധിഷണ (അന്തരി-

ക്ഷത്തിെല വോക്ക്–ശബും) എന്നിവയുെട കൂട്ടുകോരനോണ�ല്ലോ, �വദ്യുതോഗ്നി. �ദവർ

–ഋത്വിക്കുകൾ; അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ദ്രോദികൾ.

2. പ്രഥമനിവിത്ത്=ഒന്നോമെത്ത നിവിത്ത്; വർണ്ണനോത്മക�സ്തോത്രമ�ത്ര, നിവിത്ത്. സൃ-

ഷ്ടിച്ചോൻ–ഈഅഗ്നി. �തജസ്സോൽ–തെന്റ �തജസ്സിെന �ദ്യോവിന്നും അന്തരിക്ഷത്തി-

ന്നും ഉടുപ്പോക്കി; �തജസ്സുെകോണ്ട് അവെയ മറച്ചു.

3. അന്നജൻ–ജഠരോഗ്നി വളരുന്നതു, ഭക്ഷണത്തോലോണ�ല്ലോ. സ്തുതിസോധ്യൻ= -

സ്തുതിെകോണ്ടു വശത്തോ�ക്കണ്ടുന്നവൻ. ഭരതൻ–ഹവിസ്സിെന വഹിയ്ക്കുന്നവൻ. നി-

െത്യൌദോര്യൻ–അവിച്ഛിന്നദോനശീലൻ.

4. ഭൂരികോമ്യർദ്ധിയുതൻ=വളെര ജനങ്ങളോൽസ്പൃഹണീയമോയ ഋദ്ധി(സമൃദ്ധി) �യോടു കൂടി-
യവൻ. വിണ്പൂകി�പ്പോൻ–സൽക്കർമ്മികെള. മകെന–നമ്മുെട പുത്രെന മോർഗ്ഗത്തി-

ൽ (�നർവഴിയിൽ) നടത്തെട്ട.

5. രൂപെത്തപ്പരസ്പരം–രോത്രിയുെട രൂപെത്ത പകലും, പകലിെന്റ രൂപെത്ത രോത്രിയും

മോയ്ക്കുന്നു; രണ്ടും ഒെത്തോരുമിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഒ�ര കുഞ്ഞിന്നു–പകലിെന്റ പുത്രനോയ

അഗ്നിയ്ക്കു്. പോൽ–യജമോനെന്റ ഹവിസ്സ്. അെപ്പോന്നുണ്ണി–ആ െപോന്നു�പോെല വിള-

ങ്ങുന്നകുട്ടി.

6. തന്നമരത്വം–തങ്ങളുെട മരണരോഹിത്യം.
7. ഉൽപദ്യമോനം–ഉണ്ടോയിെക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. സത്ത്=ഉള്ളത്. ഉണ്ടോം=ഉണ്ടോകോൻ

�പോകുന്ന.

8. ജംഗമ–സ്ഥോവരങ്ങളുെട ബലത്തിെന്റ ഓ�രോ അംശം ദ്രവി�ണോദസ്സ് ഇങ്ങ്(നമുക്ക് )

ഏകെട്ട. വീരർ–വീരപുത്രോദികൾ.
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സൂക്തം 97.

കുത്സൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ശുചിഗുണകൻഎന്നഅഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, �ശോകത്തിൽ മുഴുകിച്ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം;

നീെളക്കോണിയ്ക്കുക ധനം; ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം! (1)

സൽ�ക്ഷത്രവും സൽപഥവും സമ്പത്തുമിഹ�കവരോൻ

യജ്ഞംഞങ്ങൾനടത്തോവൂ; ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം! (2)

ഞങ്ങൾതൻ പണ്ഡിതന്മോരു,മി�ദ്ദഹെത്തക്കണക്കിെന

�ശ്രഷ്ഠ�സ്തോതോക്കളോക�ട്ട; ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം! (3)

അ�ഗ്ന, വർദ്ധിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ, നിെന്നപ്പറ്റി സ്തുതിപ്പവർ;

അമ്മട്ടിലോെകങ്ങളു�മ! ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം! (4)

�സോഢോവോമഗ്നിതൻ ജ്വോലച്ചോർെത്തല്ലോടത്തുനിന്നു�മ

പോളിെപ്പോങ്ങുന്നതുണ്ട�ല്ലോ; ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം! (5)

വിശ്വ�തോമുഖന�ല്ലോ നീ: സർവപീഡയിൽനിന്നു�മ

പിടിച്ചു�കറ്റുമോറോക; ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം! (6)

�ഹ വിശ്വ�തോമുഖ, ഭവോൻ �തോണിയോൽ�പ്പോെലഞങ്ങെള

മോറ്റോർപ്പുഴ കടത്തോവൂ! ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം! (7)

�തോണിയോൽ�പ്പോെല വി�ദ്വഷിപ്പുഴയ്ക്കക്കെരയോക്കി നീ

�ക്ഷമം തന്നരുൾെകങ്ങൾക്കു! ചോക�ട്ട, ഞങ്ങൾതന്നഘം! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 97.
1. അഘം=പോപം. ചോകെട്ട–നശിച്ചു�പോകെട്ട.
2. സൽ�ക്ഷത്രം=നല്ല കൃഷിനിലം.
3. പണ്ഡിതന്മോർ–�സ്തോതോക്കൾ. ഇ�ദ്ദഹം-കുത്സൻ.

4. എങ്ങളുംഅമ്മട്ടിലോക–അഭിവൃദ്ധിെപ്പടെട്ട.
5. �സോഢോവ്–ശത്രുക്കളുെടആക്രമണെത്തസഹിയ്ക്കുന്നവൻ; കൂസോത്തവൻ.

6. വിശ്വ�തോമുഖൻ=സർവത്ര മുഖങ്ങൾ (ജ്വോലകൾ) ഉള്ളവൻ. �കറ്റുമോറോക–ഞങ്ങെള.
7. മോറ്റോർപ്പുഴ കടത്തോവൂ–ശത്രുസമൂഹമോകുന്ന പുഴയുെട അപ്പുറത്തോ�ക്കണ�മ.

8. വി�ദ്വഷി=ശത്രു.
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സൂക്തം 98.

കുത്സൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; �വശ്വോനരൻഎന്നഅഗ്നി �ദവത.

�വശ്വോനരന്നു നമ്മളിൽ തിരുവുള്ളം �തോന്നെട്ട: ആ �സവനീയൻ ജഗത്തു-

ക്കളുെട രോജോവോണ�ല്ലോ! അവിടുന്ന്ഇതിൽനിന്നു ജനിയ്ക്കു�മ്പോൾത്ത�ന്നഈവി-

ശ്വെത്ത വീക്ഷിയ്ക്കുന്നു; ഉദയസൂര്യ�നോടു �ചരുകയും െചയ്യുന്നു. (1)
ഈ �വശ്വോനരോഗ്നി �ദ്യോവിൽ �ചർന്നുനില്ക്കുന്നു, ഭൂവിൽ �ചർന്നുനില്ക്കുന്നു,

ഓഷധികളിെലല്ലോം ഉള്ളിൽ �ചർന്നുനില്ക്കുന്നു; ബല�ത്തോടു �ചർന്നുനില്ക്കുന്നഅവി-

ടുന്നു പകലിലും, അവിടുന്നു രോത്രിയിലും നെമ്മ �ദ്രോഹിയിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കെട്ട! (2)
�വശ്വോനര, അങ്ങയു�ടതോയ ഇതു സഫലമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട: ഞങ്ങെള ധന-

വോന്മോരോയ െപോന്നുണ്ണികൾ ശുശ്രൂഷിയ്ക്കെട്ട;

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 98.
1. ഇതിൽനിന്ന്–അരണിദ്വയത്തിൽനിന്ന്.

3. അങ്ങയു�ടതോയ ഇതു–അങ്ങയ്ക്കോയിട്ടുള്ള കർമ്മം. െപോന്നുണ്ണികൾ–െപോന്നു

(ധനം)�പോെല ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ട പുത്രന്മോർ.
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സൂക്തം 99.

മരീചിപുത്രൻകശ്യപൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ജോത�വദസ്സ് എന്നഅഗ്നി �ദവത.

നോം ജോത�വദസ്സിന്നു �സോമം പിഴിയുക: പകയുള്ളവരുെട ധനം അവിടുന്നു

ചുട്ടുെപോട്ടിയ്ക്കെട്ട; ആഅഗ്നി നെമ്മഎല്ലോദ്ദുർഗ്ഗങ്ങളും, �തോണിെകോണ്ടു പുഴ�പോെല

കടത്തിവിടെട്ട–ദുരിതങ്ങളുെടയും അക്കരയിലോക്കെട്ട! (1)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 99.
1. പക–നമ്മുെട �ന�ര �വരം.
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സൂക്തം 100.

ഋജ്രോശ്വോദികളോയ അഞ്ചു രോജപുത്രന്മോർ ഋഷിമോർ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദ-

വത.

വൃഷോവും, വീര്യങ്ങൾ �ചർെന്നോത്തവനും, മഹത്തോയ വിണ്ണിെന്റയും മന്നിെന്റ-

യും സമ്രോട്ടും, ജലെത്ത പുറെപ്പടുവിച്ചവനും, യജ്ഞങ്ങളിൽ ആവോഹിയ്ക്കുെപ്പ�ടണ്ട-

വനുംആ�രോ; ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (1)
ആരുെട ഗമനം, സൂര്യ�ന്റതു�പോെല അനന്യലബ്ധ�മോ; ആർ �പോരിൽ �പോ-

രിൽ പറ്റലെര വധിയ്ക്കുകയും, വരട്ടുകയും െചയ്യു�മോ; ആർ സഞ്ചോരശീലരോയ തെന്റ

സഖോക്കെളോന്നിച്ചുധോരോളം വർഷിയ്ക്കു�മോ;ആ മരുത്ത്വോനോയഇന്ദ്രൻനെമ്മ രക്ഷി-

ച്ചരുളെട്ട! (2)
ആരുെട പ്രബലങ്ങളും അന്യർക്കു കിട്ടോത്തവയുമോയ രശ്മികൾ, സുര്യ�ന്റതു-

�പോെല വർഷജലെത്ത കറന്നുെകോണ്ടു പ്രസരിയ്ക്കു�മോ; കൂടലെര കടക്കുന്ന, െപൌ-

രുഷംെകോണ്ടു �തോല്പിയ്ക്കുന്ന,ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (3)
അംഗിരസ്സുകെളക്കോൾ അംഗിരസ്സ്, വർഷകെരക്കോൾ വർഷകൻ, സഖോക്ക-

െളക്കോൾ സഖോവ്, പൂജ്യെരക്കോൾ പൂജ്യൻ, �സ്തോതവ്യെരക്കോൾ �സ്തോതവ്യൻ–

ഇങ്ങെനയുള്ള മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (4)
പുത്ര�രോെടന്ന�പോെല രുദ്രപുത്ര�രോടുകൂടിയവനും, മഹോനും, യുദ്ധത്തിൽ

അമിത്രെരഅമർത്തുന്നവനും, കൂട്ടോളികെളോന്നിച്ചു മഴെപയ്യിയ്ക്കുന്നവനുംആ�രോ;ആ

മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (5)
അരിശംപൂണ്ടടരോടുന്ന ആ സൽപതിയോയ പുരുഹൂതൻ ഇന്നു സൂര്യപ്രകോശം

നമ്മുെട ആളുകൾക്കു പകുത്തുെവയ്ക്കെട്ട; മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുള-

െട്ട! (6)
ആെര യുദ്ധത്തിൽ മരുത്തുക്കൾ ഇമ്പെപ്പടുത്തി�യോ; ആെര മനുഷ്യർ �ക്ഷമ-

ത്തിെന്റ പോലകനോക്കി�പ്പോരുന്നു�വോ; ആർ ഒറ്റയ്ക്ക്എല്ലോക്കർമ്മത്തിന്നും �പോന്ന-

വ�നോ; ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (7)
�നതോക്കൾ ബലത്തിെന്റ ഉത്സവങ്ങളിൽ, അന്നത്തിന്നും ധനത്തിന്നുമോയി

ഈെയോരു �നതോവിെനയ�ത്ര, ആശ്രയിയ്ക്കുന്നത്: കൂരിരുട്ടിലും െവളിച്ചം കിട്ടിയ്ക്കുമ-

�ല്ലോ, അവിടുന്ന്; ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (8)
അവിടുന്നു് ഇടം�കെകോണ്ടു വമ്പിച്ച ഹിംസകെര�പ്പോലും അടക്കിനിർത്തും;

വലം�കെകോണ്ടു ഹവിസ്സുകളും വോങ്ങും; അവിടുന്നു �സ്തോതോക്കൾക്കും െകോടുക്കും

ധനം; ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (9)
അ�ദ്ദഹം മരുദ്ഗണ�ത്തോെടോന്നിച്ചു ദോനംെചയ്യുന്നു; അ�ദ്ദഹെത്ത പള്ളി-

�ത്തരുകൾകോണ്ടോണ്, ഇന്നു മനുഷ്യെരല്ലോം അറിയുന്നത്; അ�ദ്ദഹം െപൌരുഷം-

െകോണ്ടുപറ്റലെര പരോജയെപ്പടുത്തുന്നു;ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻനെമ്മ രക്ഷിച്ച-

രുളെട്ട! (10)
ആ പുരുഹൂതൻ �പോരിന്നു �പോകുന്ന ബന്ധുക്ക�ളോ�ടോ അബന്ധുക്ക�ളോ�ടോ

�ചർന്നോൽ, ആആശ്രിതരുെട പുത്രന്നുംഅവെന്റ മകന്നുംകൂടി കിട്ടും വിജയം! ആ

മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (11)
വജ്രധരൻ, ദസ്യുഹരൻ, ഭീമൻ, ഉഗ്രൻ, ആയിരം ജ്ഞോനങ്ങളുള്ളവൻ, നൂറു-

മട്ടിൽ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ, മഹോൻ, �സോമം�പോെല ബലം െകോണ്ടു പഞ്ചജനങ്ങ-



218 ഋ�ഗ്വദം [അ. 1: അ. 7]

െള പുലർത്തുന്നവൻ–ഇങ്ങെനയുള്ള മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട!

(12)
തെന്റവജ്രംനിലവിളിപ്പിയ്ക്കുന്നു; തോൻമഴെപയ്യിയ്ക്കുന്നു,ഇടിെവട്ടിയ്ക്കുന്നു,സൂര്യൻ-

�പോെല പ്രകോശിയ്ക്കുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യുന്നു; ദോനങ്ങൾ തങ്കൽ നില്ക്കുന്നു, ധനങ്ങ-

ളും തങ്കൽ നില്ക്കുന്നു;ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (13)
ആരുെട സ്തുത്യവും ഉപമോനഭൂതവുമോയ ബലം ദ്യോവോപൃഥിപികെള എങ്ങും

എന്നും നിലനിർത്തുന്നു�വോ, അവൻ ക്രതുക്കളോൽ പ്രസോദിച്ച്, അക്കരെയ്ക്കത്തിയ്ക്ക-

െട്ട; ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (14)
തന്തിരുവടിയുെട ബലത്തിെന്റ അറ്റം �ദവക�ളോ മനുഷ്യ�രോ ജലങ്ങൾ�പോ-

ലു�മോ കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല; തോൻ െകല്പുെകോണ്ടു വിണ്മന്നുകെളയും കവിച്ചുനില്ക്കുന്നു.

ആ മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രൻ നെമ്മ രക്ഷിച്ചരുളെട്ട! (15)
ഋജ്രോശ്വെന്റധനത്തിന്നോയി വൃഷോവു �കറിയ രഥെത്തമുന്നിൽനിന്നുവഹിയ്ക്കു-

ന്നആഹ്ലോദകരങ്ങളോയ വിണ്കുതിരകൾ–ചുകന്നുകറുത്തു, സ്വ�ത ഉയർന്നു, �കോ-

പ്പണിഞ്ഞവ–മനുഷ്യ�സനകളിൽഅറിയെപ്പട്ടു! (16)
ഇന്ദ്ര, വൃഷോവോയഅങ്ങെയആരോധിപ്പോൻഈ�സ്തോത്രംവൃഷോഗീരിെന്റപുത്ര-

ന്മോർ–ഋജ്രോശ്വൻ, പോർശ്വസ്ഥരോയഅംബരീഷൻ,സഹ�ദവൻ, ഭയമോനൻ,സുരോ-

ധസ്സ് എന്നിവർ–�നരിട്ടു പോടുന്നു. (17)
പുരുഹൂതൻ െവണ്മ പൂണ്ട സഞ്ചോരികളോയ സഖോക്ക�ളോടുകൂടി ഭൂമിയിെല

ദസ്യുക്കെളയും െകോലയോളികെളയും �ശോഭനമോയ വജ്രോയുധെമയ്തു നിഹനിച്ചു; നി-

ലം കയ്യടക്കി. സൂര്യെന കണ്ടുപിടിച്ചു; ജലെത്തയും കണ്ടുപിടിച്ചു! (18)
ഇന്ദ്രൻ എെന്നന്നും നെമ്മപ്പറ്റി കവിഞ്ഞരുളിെച്ചയ്യെട്ട. നോം �നർവഴിയിലൂ�ട

അന്നം സമ്പോദിയ്ക്കുക.

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 100.
2. സഖോക്കൾ–മരുത്തുക്കൾ.

4. അംഗിരസ്സുകൾ–ഗമനശീലർ.
5. പുത്ര�രോെടന്ന�പോെല–പുത്രനിർവി�ശഷമോയ വോത്സല്യ�ത്തോ�ട. രുദ്രപുത്രർ–

മരുത്തുക്കൾ. കൂട്ടോളികൾ–മരുത്തുക്കൾ.

6. പകുത്തുെവയ്ക്കുെട്ട–സൂര്യപ്രകോശം നമുക്ക്; അന്ധകോരം ശത്രുക്കൾക്ക്.

8. ബലത്തിെന്റ ഉത്സവങ്ങൾ–യുദ്ധങ്ങൾ.

9. �സ്തോതോക്കൾക്കും–യജമോനന്നുമോത്രമല്ല.
11. ആആശ്രിതരുെട–രണ്ടു തരക്കോരോയആശ്രിതരുെടയും.

12. ദസ്യുഹരൻ=ദസ്യുക്കെള നശിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. ഉഗ്രൻ–�തജസ്സുയർന്നവൻ.
13. നിലവിളിപ്പിയ്ക്കുന്നു–ശത്രുക്കെള.
14. അക്കരെയ്ക്കത്തിയ്ക്കെട്ട–നെമ്മ പോപങ്ങളുെട മറുകരയിലണയ്ക്കുെട്ട.
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16. ധനത്തിന്നോയി–ശത്രുക്കൾഅപഹരിച്ച �ഗോക്കെള വീെണ്ടടുക്കോൻ.

17. വൃഷോഗീര്–ഒരു രോജോവ്. പോർശ്വസ്ഥർ–സഹവോസികൾ.

18. നിലം–ശത്രുക്കളുെട ഭൂമി.
19. അതിെന–ഈസൂക്തംെകോണ്ടുപ്രോർത്ഥിയ്ക്കെപ്പട്ടതിെന.
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സൂക്തം 101.

കുത്സൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നിങ്ങൾ �സ്തോതവ്യന്നു ഹവിെസ്സോരുക്കി, �സ്തോത്രം ഉച്ചരിയ്ക്കുവിൻ: ആർ ഋജി-

ശ്വോവി�നോെടോന്നിച്ചു കൃഷ്ണോസുരെന്റ ഗർഭിണികെളക്കൂടി െകോെന്നോടുക്കി�യോ; വല-

�ത്തക്കയ്യിൽ വജ്രമുള്ള ആ വൃഷോവോയ മരുത്ത്വോെന രക്ഷ�ണച്ഛുക്കളോയ നോം

സഖ്യത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുക! (1)
ആർഅരിശം മുഴുത്തു, �തോളറ്റവെനയും,ആർശംബരെനയും,ആർയജ്ഞവി-

�രോധിയോയ പിപ്രുവിെനയും നിഹനിച്ചു�വോ; ആർ എതിരില്ലോത്ത ശുഷ്ണെന മുര�ടോ-

�ട മുടിച്ചു�വോ; ആ ഇന്ദ്രെന, മരുത്ത്വോെന, നോം സഖ്യത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുക! (2)
ആരുെടവമ്പിച്ചബലെത്തദ്യോവോപൃഥിവികളും,ആരുെടആജ്ഞെയവരുണ-

സൂര്യന്മോരും അനുസരിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആരുെട ആജ്ഞയോൽ നദികൾ പ്രവഹിയ്ക്കുന്നു-

�വോ; ആ മരുത്ത്വോെന നോം സഖ്യത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുക! (3)
ആർ അശ്വങ്ങളുെട, ആർ �ഗോക്കളുെടെയല്ലോം അധിപതി�യോ; ആർ കർമ്മ-

ത്തിൽ തീർച്ചയോയും സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടു വന്നു �ചരു�മോ; ആർ യജ്ഞവി�രോധിെയ–

അവെനത്ര െകല്പനോയോലും–വധിയ്ക്കു�മോ; ആ ഇന്ദ്രെന, മരുത്ത്വോെന, നോം സഖ്യ-

ത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുക! (4)
ജീവിയ്ക്കുന്ന സർവ�ലോകത്തിെന്റയും അധിപതിയോണിന്ദ്രൻ; അവിടുന്നോണ-

�ല്ലോ, ബ്രോഹ്മണർക്കു�വണ്ടി മു�മ്പ �ഗോക്കെള വീെണ്ടടുത്തത്; ദസ്യുക്കെള അവിടു-

ന്നു തരംതോഴ്ത്തി െകോെന്നോടുക്കി; ആ മരുത്ത്വോെന നോം സഖ്യത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുക! (5)
ആെര ശുരന്മോരുംആെര ഭീരുക്കളും വിളി�യ്ക്കണ�മോ; �തോ�റ്റോടുന്നവരും ജയി-

യ്ക്കുന്നവരും ആെര വിളിയ്ക്കുന്നു�വോ; �ലോകെമല്ലോം ആെര പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ

ഇന്ദ്രെന, മരുത്ത്വോെന, നോം സഖ്യത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുക! (6)
ഇന്ദ്രൻ െവളിച്ചം പരത്തി, പ്രോണങ്ങെള നല്കിെക്കോണ്ടുസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു; �യോഷ-

യോൽ ചിെക്കന്നുവളർത്തെപ്പട്ട മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയആവിഖ്യോതെന മനീഷസ്തു-

തിച്ചു�പോരുന്നു;ആ മരുത്ത്വോെന നോം സഖ്യത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുക! (7)
മരുത്ത്വോ�ന,അങ്ങുമികച്ചസ്വഗൃഹത്തിലോയിരിയ്ക്കോം;അെല്ലങ്കിൽപുതിയവല്ല

യുദ്ധത്തിലും ഇമ്പംെകോള്ളുകയോയിരിയ്ക്കോം. എവിെടനിന്നോയോലും, �ന�ര ഞങ്ങ-

ളുെട യോഗത്തിൽ വന്നു�ചരുക: �ഹ സത്യധന, അങ്ങെയ ഇച്ഛിച്ചോണു്, ഞങ്ങൾ

ഹവിെസ്സോരുക്കിയത് ! (8)
ഇന്ദ്ര, �ശോഭനബല, അങ്ങെയ ഇച്ഛിച്ചോണ്, ഞങ്ങൾ �സോമം പിഴിഞ്ഞത്;

മന്ത്രംെകോണ്ടു പ്രോപിയ്ക്കെപ്പടുന്നവ�ന, അങ്ങെയ ഇച്ഛിച്ചോണ്, ഞങ്ങൾഹവിെസ്സോ-

രുക്കിയത്. കുതിരകളുള്ളവ�ന, ഇനി അങ്ങു മരുദ്ഗണങ്ങ�ളോെടോന്നിച്ചു്, ഈ

യജ്ഞത്തിൽ ദർഭയിലിരുന്നു തൃപ്തിയടഞ്ഞോലും! (9)
അങ്ങു സ്വന്തം കുതിരക�ളോടുകൂടി തൃപ്തിയടഞ്ഞോലും: അവയുെട അണക്കട-

കൾ വിടർത്തുക; നോക്കു-െചറുനോക്കുകളും വിടുർത്തുക. നല്ല അണക്കടകളുള്ളവ-

�ന, ഇന്ദ്ര,അങ്ങെയകുതിരകൾഇവിെട െകോണ്ടുവരെട്ട;അങ്ങുതോൽപര്യ�ത്തോ�ട

ഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സുകൾപ്ര�ത്യകം �കെക്കോള്ളുക! (10)
മരുത്തുക്കെളയും കൂട്ടി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന, മോറ്റലെര തട്ടിനീക്കുന്ന ഇന്ദ്രനോൽ

രക്ഷണീയരോയഞങ്ങൾക്കുതന്തിരുവടിയിൽനിന്ന്അന്നം കിട്ടുമോറോകെട്ട;

(�കക)
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അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 101.
1. നിങ്ങൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. �സ്തോതവ്യൻ–ഇന്ദ്രൻ. ഋജിശ്വോവ്–ഒരു രോജോവ്. ഗർഭിണിക-
െളക്കൂടി െകോെന്നോടുക്കി–കൃഷ്ണോസുരെന്റ വംശെത്തതീെര നശിപ്പിയ്ക്കോൻ.

2. �തോളറ്റവൻ–�തോളുകൾ െവട്ടെപ്പട്ട വൃത്രൻ.
5. ബ്രോഹ്മണർ–അംഗിരസ്സുകൾ. മു�മ്പ–മറ്റു �ദവന്മോെരക്കോൾ. തരംതോഴ്ത്തി–�മന്മ �പോ-
ക്കി.

6. ശുരന്മോർക്കുംഇന്ദ്രെന്റസോഹോയ്യ്യം �വണം, യുദ്ധത്തിൽ. പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു–സ്വസ്വകോര്യങ്ങളിൽ.

7. നല്കിെക്കോണ്ട്–�ദഹികൾക്കു്. �യോഷ–രുദ്രപത്നി. (?) വളർത്തെപ്പട്ട–െയൌവനോരൂഢരോക്കെപ്പട്ട.

ആ വിഖ്യോതെന–സൂര്യോത്മനോ വിളിെപ്പട്ട ഇന്ദ്രെന. മനീഷ–മന്ത്രരൂപയോയ വോക്ക്.

9. തൃപ്തിയടഞ്ഞോലും–മതിയോംവെര �സോമനീർ കുടിച്ചോലും.

10. വിടർത്തുക–�സോമനീർ കുടിപ്പിയ്ക്കോൻ.
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സൂക്തം 102.

കുത്സൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

മഹോനോയഅങ്ങയ്ക്കോയിഈമഹത്തോയസ്തുതിഞോൻകരുതി െവയ്ക്കുന്നു: ഇവ-

െന്റ �സ്തോത്രത്തിൽപറ്റിനിന്നുവ�ല്ലോ,അങ്ങയുെടബുദ്ധി. ആശത്രുമഥനനോയഇന്ദ്ര-

െനയ�ത്ര, �ദവന്മോർ ഉത്സവത്തിന്നും ഉൽപത്തിയ്ക്കും�വണ്ടി, ബലം പുകഴ്ത്തി ക്ര�മണ

പ്രീതിെപ്പടുത്തിയത്. (1)
അവിടുെത്ത യശസ്സിെന സപ്തനദികളും, ദർശനീയമോയ രൂപെത്ത ദ്യോവോപൃ-

ഥിവ്യന്തരിക്ഷങ്ങളും വഹിച്ചു�പോരുന്നു. ഇന്ദ്ര, സൂര്യചന്ദ്രന്മോർ ഞങ്ങൾക്കു െവളിച്ചം

തരോനും വിശ്വോസം വരുത്തോനുമോയി മോറി മോറി സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. (2)
ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങളുെട മനസ്സിനോൽ പലവുരു സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവ�ന, യുദ്ധം വന്നോൽ

ഞങ്ങൾ യോെതോന്നിെന പ്രസോദിപ്പിയ്ക്കു�മോ; അങ്ങയുെട ആ െവറ്റി�ത്തർതെന്ന

മഘവോ�വ, ഞങ്ങൾക്കു ധനം �കവരുമോറ്ഇ�ങ്ങോട്ടു തിരിച്ചോലും! മഘവോ�വ,

അങ്ങെയ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കുധനം തന്നരുളിയോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട തുണയോൽ ഞങ്ങൾ എതിരോളിെയ െവല്ലുമോറോകണം;

അങ്ങു �പോരിൽ �പോരിൽ ഞങ്ങളുെട പങ്കിെന തികച്ചും രക്ഷിയ്ക്കണം. ഞങ്ങൾക്കു

ധനം സുലഭമോക്കുക; മഘവോ�വ, മോറ്റലരുെട വീര്യം മർദ്ദിച്ചരുളുക! (4)
ഇന്ദ്ര, ധനങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളവ�ന, രക്ഷണത്തിന്നോയി അങ്ങെയ വിളിയ്ക്കുന്ന

ഈ �സ്തോതോക്കൾ പലതരക്കോരോണ�ല്ലോ; എന്നോൽ, ധനം ഞങ്ങൾക്കുതെന്ന

തരോൻഅങ്ങു �തരിൽ �കറുക. ജയശീലമോണ�ല്ലോ, അങ്ങയുെട ഉറച്ച മനസ്സ്! (5)
തൃ�ക്കകൾ �ഗോക്കെള വീെണ്ടടുത്തു; ജ്ഞോനത്തിന്നളവില്ലോത്ത �ശ്രഷ്ഠനും,

കർമ്മത്തിൽ ഒരുനൂറു രക്ഷകളുള്ളവനും, �പോരോളിയും, സ്വതന്ത്രനും, ബലങ്ങളുെട

പ്രതിനിധിയുമോണ്, ഇന്ദ്രൻ; അതിനോൽ, ധനകോമരോൽ വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടവരുന്നു. (6)
മഘവോ�വ,അങ്ങുമനുഷ്യർക്കുനല്കുന്നഅന്നംവളെരനൂറിൽകവിയും;ആയി-

രത്തിലുംകവിയും. അപ്ര�മയനോയഅങ്ങെയമഹത്തോയ �സ്തോത്രം ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്നു;

പുരന്ദര, ഉട�നഅങ്ങുവൃത്രവർഗ്ഗെത്ത െകോെന്നോടുക്കുന്നു. (7)
നൃപ�ത, അങ്ങുബലത്തിെന്റ ഒരു മുപ്പിരിപ്രതിനിധിയോകുന്നു: മൂന്നു �ലോകങ്ങ-

െളയും മൂന്നു �തജസ്സുകെളയും–ഈ ജഗത്തിെന മുഴുവനും–വഹിയ്ക്കുന്നതിൽ അങ്ങു

മനസ്സുെവയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര, പ�ണ്ട മുതൽ, ജന്മനോ നിസ്സപത്നനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്! (8)
�ദവകളിൽ ഒന്നോമനോയ അങ്ങെയഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു. യുദ്ധങ്ങളിൽആക്ര-

മിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ. ആ ഇന്ദ്രൻ നമുക്കു സ്തുതികർത്തോവും മനനശീലനും

ശത്രു�ഭദിയുമോയ പുത്രെന തന്നരുളെട്ട; യുദ്ധം വന്നോൽ, നമ്മുെട �തരിെന, മുന്ന-

ണിയിലോക്കുകയും െചയ്യെട്ട! (9)
മഘവോ�വ, അങ്ങു ജയിയ്ക്കുന്നു; എന്നോൽ ധനം െവച്ചുെകോണ്ടിരിയ്ക്കോറില്ല. െച-

റിയ യുദ്ധങ്ങളിലും വലിയവയിലും രക്ഷയ്ക്കോയി ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ മൂർച്ചെപ്പടുത്തും;

ഇന്ദ്ര, വിളിയ്ക്കു�മ്പോൾഞങ്ങെള �പ്രോത്സോഹിപ്പിച്ചോലും! (10)
ഇന്ദ്രൻ എെന്നന്നും നെമ്മപ്പറ്റി കവിഞ്ഞരുളിെച്ചയ്യെട്ട. നോം �നർവഴിയിലൂ�ട

അന്നം �നടുക.

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും
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ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 102.
1. ഇവെന്റ–എെന്റ. ഉത്സവം–അഭിവൃദ്ധി. ഉൽപത്തി–ധ�നോൽപത്തി, അഥവോ വർ-

�ഷോൽപത്തി. �ദവന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ.

2. സപ്തനദികളിൽ െവള്ളമുണ്ടോയത്, അങ്ങു മഴെപയ്യിച്ചതിനോലോണ�ല്ലോ; അതിനോൽ

അവ അങ്ങയുെട യശസ്സിെന െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. വിശ്വോസം–കോണെപ്പട്ട വസ്തു ഇന്ന-

തോെണന്ന ഉറപ്പ്. സൂര്യചന്ദ്രമോർ–സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അങ്ങുതെന്ന!

3. െവറ്റി�ത്തർ=�ജത്രരഥം.

7. വൃത്രവർഗ്ഗം–ശത്രുഗണം.
8. നൃപ�ത=മനുഷ്യരോഷക. മുപ്പിരിപ്രതിനിധി–ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളപ്രതിനിധി.

9. ഒന്നോമൻ–�ശ്രഷ്ഠൻ, മുമ്പൻ. ശത്രു�ഭദി=ശത്രുക്കെള പിളർത്തുന്നവൻ.

10. ധനം–ശത്രുക്കളിൽനിന്നു ഹൃതമോയ സമ്പത്ത്. െവച്ചുെകോണ്ടിരിക്കോറില്ല–എല്ലോം

�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടുക്കും.
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കുത്സൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

അങ്ങയുെട ഈ പ്രസിദ്ധവും പ്രകൃഷ്ടവുമോയ ബലം പണ്ടു കവികൾ �ന�ര

�കെക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. തന്തിരുവടിയുെട ഒരു �തജസ്സു ഭൂമിയിലും മെറ്റോന്ന്ആകോ-

ശത്തും വർത്തിയ്ക്കുന്നു; അവ യുദ്ധത്തിൽ െകോടിമരങ്ങൾ�പോെല, തമ്മിൽ �ചരുക-

യും െചയ്യുന്നു. (1)
ആ മഘവോവു ഭൂമിെയ നിലനിർത്തി; വീതിയും കൂട്ടി. വജ്രം െകോണ്ടു വധിച്ചു–

�മഘെത്ത പിളർത്തി–െവള്ളം പുറത്തോക്കി. െരൌഹിണെന ഹനിച്ചു; െപോരുതി,

�തോൾ െവട്ടി വൃത്രെന െകോന്നു! (2)
ഇടിവോൾ വീശുന്ന അവിടുന്ന്ഓജസ്സിൽ ശ്രദ്ധെവച്ചു, ദസ്യുനഗരങ്ങൾ െപോ-

ളിച്ചുംെകോണ്ടു സഞ്ചരിച്ചു. വജ്രിൻ, ഇന്ദ്ര, അറിയുന്ന ഭവോൻ �ദ്രോഹിയുെട �നർക്ക്

ആയുധമയച്ചോലും. വിദ്വജ്ജനങ്ങൾക്കുബലവും യശസ്സും വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും! (3)
ദസ്യുവധത്തിന്നുപുറെപ്പട്ട�വരി�പ്രരകനോയവജ്രി യശസ്സിന്നോയി യോെതോ-

രു നോമം ധരിച്ചു�വോ; �സ്തോതോവിന്നു കീർത്തനീയമോയ ആ നോമം വഹിയ്ക്കുന്ന മഘ-

വോവ�ത്ര, മനുഷ്യരുെടഈയുഗങ്ങൾഏർെപ്പടുത്തുന്നത് ! (4)
ഇതോ, �നോക്കുവിൻ, അവിടുെത്ത ആ തഴച്ചു പരന്ന വീര്യം; അതിെന ബഹു-

മോനിയ്ക്കുവിൻ: അവിടുന്നു �ഗോക്കെള �നടി; അവിടുന്നു കുതിരകെള �നടി; അവിടുന്ന്

ഓഷധികൾ �നടി; അവിടുന്നു ജലം �നടി; അവിടുന്നു ധനം �നടി! (5)
യോെതോരു ശൂരൻആദരത്തോൽ, അയജ്വോവിെന്റ ധനം ഒരു തട്ടിപ്പറിക്കോരൻ-

�പോെല�കക്കലോക്കി, തിരിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ ഭൂരികർമ്മോവിന്ന്, വൃഷഭന്നു്, വൃഷോവി-

ന്ന്, അ�മോഘബലന്ന്, നോം �സോമം പിഴിയുക! (6)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു ആ വീര്യം പ്രസിദ്ധമോയി: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വൃത്രെന അവിടു-

ന്നു വജ്രംെകോണ്ട് ഉണർത്തിയ�ല്ലോ! അതിൽ ഇമ്പം പൂണ്ട ഭവോെന �ദവപത്നിമോർ

അനു�മോദിച്ചു; മരുത്തുക്കളും, എല്ലോ�ദ്ദവകളും ഭവോെനഅനു�മോദിച്ചു! (7)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു ശുഷ്ണൻ, പിപ്രു, കുയവൻ, വൃത്രൻ എന്നിവെര െകോന്ന�തോ-

െടോപ്പം ശംബരെന്റ പുരങ്ങളും പിളർത്തി!

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 103.
1. കവികൾ–�സ്തോതോക്കൾ. ഒരു �തജസ്സ്–അഗ്നി. മെറ്റോന്ന്-സൂര്യൻ. െകോടിമരങ്ങൾ–
ഇരുകക്ഷികളുെട ധ്വജങ്ങൾ. സൂര്യൻ രോത്രിയിൽഅഗ്നി�യോടു �ചരുമ�ല്ലോ.

2. ഭൂമിെയ–അസുരപീഡ നീക്കി സ്ഥിരയോക്കി. വീതി–ഭൂമിയ്ക്ക്. വധിച്ചു–വൃത്രോദികെള.

െവള്ളം–വർഷജലം. െരൌഹിണൻ–ഒരസുരൻ.

3. ഓജസ്സിൽ–ബലനിഷ്പോദ്യമോയ കോര്യത്തിൽ. അറിയുന്ന–സ്തുതിെയ.

4. �വരി�പ്രരകൻ–ശത്രുക്കെള �പോരിന്നിറക്കുന്നവൻ. യുഗങ്ങൾ–സൂര്യോത്മനോ ഏർ-
െപ്പടുത്തുന്നത്.
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5. ഋത്വിക്കുക�ളോടും മറ്റും പറയുകയോണ്: കുതിരകെള �നടി–അപഹർത്തോക്കളിൽനിന്നു

വീെണ്ടടുത്തു. ഓഷധികൾ–സസ്യവതിയോയ ഭൂമിെയ മുഴുവൻ.

6. ആദരത്തോൽ–ധനെത്ത ആദരിച്ച്. തിരിയ്ക്കുന്നു–ധനം �സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടുപ്പോൻ.

വൃഷഭൻ=�ശ്രഷ്ഠൻ.

7. ഉണർത്തി–യുദ്ധത്തിന്നിറക്കി.

8. കുയവൻ–ഒരസുരൻതെന്ന. അതിെന–ഈ സൂക്തംെകോണ്ടു നമ്മൾ പ്രോർത്ഥിച്ചതി-

െന.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര, അങ്ങയ്ക്കു് ഇരിയ്ക്കോൻസ്ഥോനം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു: അവിെട, ഒരു ചിനയ്ക്കു-

ന്ന കുതിര�പോെല വന്ന്ഇരുന്നരുളിയോലും! സമയം വന്നോൽ, രോവും പകലും �തർ

സശ്രദ്ധം വലിയ്ക്കുന്ന കുതിരകെള, െകട്ടഴിച്ചുവി�ട്ടയ്ക്കുക. (1)
ആ �നതോക്കൾ രക്ഷയ്ക്കോയി ഇന്ദ്രങ്കൽ െചല്ലുന്നു; അവെര അ�പ്പോൾത്തെന്ന

അ�ദ്ദഹം ചിെക്കന്നു മോർഗ്ഗത്തിെലത്തിയ്ക്കെട്ട! അസുരെന്റ അരിശം �ദവകൾ വിഴു-

ങ്ങെട്ട; അവർ നമ്മുെട യജ്ഞത്തിന്ന്അനിഷ്ടനിവോരകെന െകോണ്ടുവരികയും െച-

യ്യെട്ട! (2)
കുയവൻ ധനമറിഞ്ഞു സ്വയം കെട്ടടുക്കുന്നു; െവള്ളത്തിൽ പോർത്തു, നുരഞ്ഞ

െവള്ളം കെട്ടടുക്കുന്നു. ആപോൽെകോണ്ടോണ്, അവെന്റ രണ്ടു െപണ്ണുങ്ങളുെടയും കു-

ളി. അവറ്റിെന ശിഫോനദിയുെട കയത്തിൽ െകോണ്ടിട്ടുമോറോകണം! (3)
ആജലവോസിയോയ െതണ്ടിയുെട വോസസ്ഥലം ഒളിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ആ ശുരൻ

െവള്ളംെകോണ്ടുതഴയ്ക്കുന്നു, വിളങ്ങുന്നു: അഞ്ജസി, കുലിശി, വീരപത്നിഎന്നീ നദിക-

ള�ത്ര, അവെന ജലംെകോണ്ടുപ്രീതിെപ്പടുത്തി, െവള്ളത്തിൽ പോർപ്പിയ്ക്കുന്നത്. (4)
ഒരു െപരുവഴി ഞങ്ങൾ കെണ്ടത്തി: അതു ദസ്യുവിെന്റ പോർപ്പിടത്തിൽ, കുട്ടി-

െയകണ്ടപയ്യു െതോഴുത്തിെലന്ന�പോെല െചന്നു�ചരുന്നു. മഘവോ�വ, ഉടൻതെന്ന

അവിടുന്നു ഞങ്ങളുെട സങ്കടം തീർത്തു തരണം; െപണ്െകോതിയൻ പണെത്ത

എന്ന�പോെല, അവിടുന്നുഞങ്ങെള വലിെച്ചറിയരു�ത! (5)
ഇന്ദ്ര, ആ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കുസൂര്യങ്കലും ജല�ദവതകളിലും �ലോഭനീയ-

മോയ പോപരോഹിത്യത്തിലും ഭക്തി ജനിപ്പിച്ചോലും! ഞങ്ങളുെട ഉള്ളിലിരിയ്ക്കുന്ന രക്ഷ-

യ്ക്കു് അപോയം വരുത്തരു�ത: നിന്തിരുവടിയുെട മഹത്തോയബലെത്തവിശ്വസിച്ചവ-

രോണ്, ഞങ്ങൾ! (6)
ഇന്ദ്ര, എനിയ്ക്കറിയോം: ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെട ബലത്തിൽ വിശ്വോസം െവച്ചിരിയ്ക്കു-

ന്നു. വൃഷോവോയ ഭവോൻ ഞങ്ങെള വമ്പിച്ച ധനത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിച്ചോലും: പുരുഹൂത,

വകയില്ലോത്ത വീട്ടിലോകരുത്, ഞങ്ങളുെട വോസം; അങ്ങു വിശപ്പുള്ളവർക്കു തിന്നോ-

നും കുടിയ്ക്കോനും െകോടു�ക്കണ�മ! (7)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങുഞങ്ങെള �ദ്രോഹിയ്ക്കരുത്; പരിത്യജിയ്ക്കുരുത്; ഞങ്ങളുെടപ്രിയെപ്പ-

ട്ട �ഭോഗ്യങ്ങൾഅപഹരിയ്ക്കരുത്. മഘവോ�വ, ശക്ര, ഭവോൻഞങ്ങളുെട മുട്ടകെള പി-

ളർത്തരുത്; നടന്നുതുടങ്ങിയവരും മുട്ടുകുത്തുന്നവരുമോയകുഞ്ഞുങ്ങെളയുംപിളർത്ത-

രുത് ! (8)
അവിടുന്നുഞങ്ങളുെടഅടുക്കൽ വെന്നത്തുക: അവിടുന്നു �സോമോഭിലോഷിയോ-

െണന്നു (പഴമക്കോർ) പറയുന്നു; ഇതോ, പിഴിഞ്ഞുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഇമ്പത്തിന്നോയി കു-

ടിച്ചുെകോള്ളുക–തു�ലോം വലുപ്പംെവച്ചു, തിരുവയറ്റിൽ നിറച്ചുെകോള്ളുക. വിളിയ്ക്കെപ്പ-

ടുന്ന അവിടുന്നു, ഞങ്ങളുെട വോക്കുകൾ, അച്ഛെനന്ന�പോെല െചവിെക്കോണ്ടോലും!

(9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 104.
1. കുതിര�പോെല–�വഗത്തിൽ. സമയം–യോഗോവസരം.
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2. �നതോക്കൾ–യജമോനർ. മോർഗ്ഗം–അനുഷ്ഠോനപഥം. അസുരൻ–ഉപദ്രവകോരി. വിഴു-
ങ്ങെട്ട–നശിപ്പിയ്ക്കെട്ട. അനിഷ്ടനിവോരകെന–ഇന്ദ്രെന.

3. ധനമറിഞ്ഞ്–അന്യരുെട ധനം എവിെടയിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലോക്കി. ആ പോൽ–

പോലിെന്നോത്തജലം. െപണ്ണുങ്ങൾ–ഭോര്യമോർ. ശിഫോനദി–ശിഫഎന്നപുഴ.

4. െതണ്ടി–ആളുകെള ഉപദ്രവിപ്പോൻ ചുറ്റിനടക്കുന്നവൻ.
5. ദസ്യു–കുയവൻ. സങ്കടം-കുയവകൃതമോയ ഉപദ്രവം.
6. ഉള്ളിലിരിയ്ക്കുന്ന രക്ഷ–ഗർഭസ്ഥസന്തോനം.

7. എനിയ്ക്കറിയോം–അങ്ങെയ ഞോൻ മനസ്സിലോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. വക–കഴിച്ചിലിന്നുള്ള വി-

ഭവം.

8. �ഭോഗ്യങ്ങൾ–വിഭവങ്ങൾ. മുട്ടകൾ–ഗർഭസ്ഥസന്തോനങ്ങൾ.

9. വലുപ്പംെവച്ചോൽ, വയറും അത്രയ്ക്കു വലുതോവുമ�ല്ലോ.
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സൂക്തം 105.

ത്രിത�നോകുത്സ�നോ ഋഷി; പങ്ക്തിയും മഹോബൃഹതിയുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സ്; വിശ്വ-

�ദവകൾ �ദവത. (കോകളി)

‘വോനിൽ മുറയ്ക്കു പോയുന്നു, സുപർണ്ണനോം

വോരിഗൻ െവണ്മതി; �ഹ, കതിർക്കൂട്ട�മ,

കോഞ്ചനച്ചുറ്റുള്ള നിൻകഴൽപ്പോടിവൻ

കോണ്മീല.’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (1)

‘വിത്തോർത്ഥി �നടുന്നു വിത്തം; മണോളങ്ക-

െലത്തുന്നു മങ്ക–െയോഴുക്കുന്നുനീരവർ;

സോരഭൂതമതുൾെക്കോണ്ടു ചുരത്തുന്നു

ദോരങ്ങൾ.’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (2)

‘�ദവ�ര, വീെഴോലോ, വിണ്ണിലും മീെതയും

�മവുെമൻപൂർവകര;-�സ്സോമ�യോഗ്യെര

കല്യരോക്കുെമോരംഗെത്ത �നോടോതിരി-

െയ്ക്കോല്ലഞോൻ.’ �കോപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (3)

�ചോദിപ്പനോദ്യയജ്ഞോർഹ�നോട;-ദ്ദൂത–

�നോതെട്ട: ‘തോങ്കൾതൻ പ�ണ്ടെത്ത മംഗളം

എങ്ങു �പോയ് ? പുത്തനോമോരുെട പക്കലോ-

ണിന്നതു?’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (4)

‘ഭോനുമോൻ നീ�ള െവളിച്ചം വിരിച്ചിടും

സ്ഥോനങ്ങൾ മൂന്നിലും �മവുമമർത്തൃ�ര,

നിങ്ങൾതൻ �നെരങ്ങു? �ഭോെഷ്കങ്ങു? മുൻമഖ-

െമങ്ങുവോൻ?’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (5)

‘നിങ്ങൾതൻസത്യെമങ്ങ?-ങ്ങര്യമോവിെന്റ

തുംഗമോം മോർഗ്ഗം? വരുണെന്റ �നോട്ടവും

എങ്ങു �പോയ് ? ദുഷ്ടെര�ക്കറിക്കടക്കെട്ട-

യിങ്ങുഞോൻ.’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (6)

‘മുന്നം പിഴിഞ്ഞ�പോ�തോ�രോന്നു െചോന്നവൻ-

തെന്നയോണീ ഞോനി;-വെനയിന്നോധികൾ

തിന്നുന്നു, തൃട്ടോർന്ന മോനിെനെചന്നോയ

�പോല�വ?’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (7)

‘ത്വൽസ്തുതികോരനോെമെന്നക്കിണർച്ചുമർ

മർദ്ദിപ്പു ചുറ്റും, സപത്നിമോർ�പോല�വ;

മോെലെന്നയിന്ദ്ര, കരളുന്നു, നൂെലലി-

�പോല�വ.’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (8)

‘എൻനോഭിയിസ്സപ്തരശ്മിയിൽ�ച്ചർന്നതോ-

െണന്നതറിയുന്നു, �തോയപുത്രൻത്രിതൻ;
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ഇന്നവൻ നിർഗ്ഗമനത്തിനോയി സ്തുതി-

യ്ക്കുന്നുഹോ!’ �കോൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (9)

വോർവിണ്നടുക്കിൽ വസിപ്പവരഞ്ചു�പർ,

വർഷകരി�ദ്ദവ�യോഗ്യസ്തവത്തിനോയ്

ഒത്തു�ചർന്നോശു വെന്നത്തും; തിരിച്ചു�പോം,

തൃപ്തരോയ് ! �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (10)

വ്യോപ്തോംബരോന്തസ്ഥിതങ്ങളീ രശ്മികൾ

വൻപുഴ തോണ്ടോൻ മുതിർന്ന െചന്നോയെയ

നില്ലോെത പിന്മോറ്റിയ�ല്ലോ, വഴിച്ചോലിൽ-

നിന്നന്നു! �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (11)

‘സ്തുത്യവർണ്യോപൂർവമോയ ഭവദ്ബലോ-

ല�ത്ര, പുഴകെളോലിയ്ക്കുന്നു �ദവ�ര;

എെന്നന്നുമർക്കൻപ്രകോശെത്തയും പര-

ത്തുന്നിതു!’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (12)

‘സ്തുത്യമോം ചോർച്ചയുണ്ടുമ്പരിൽ�ത്ത; പുരു-

വിദ്യനോമ�ഗ്ന, മനുക്കളിൽ�പ്പോല�വ

ഞങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു,മ്പെരപ്പൂജിയ്ക്കു-

കങ്ങുന്നു!’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (13)

�ദവരിൽ പ്രോജ്ഞനും �ഹോതോവുമോമഗ്നി-

�ദവൻ മനുക്കളിൽ�പ്പോലുപവിഷ്ടനോയ്,

സംപന്നവിദ്യനീ ഹവ്യമയയ്ക്കെട്ട,-

യുമ്പർക്കു! �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (14)

നന്മന�സ്സോ�ട സ്തവങ്ങൾ െചോല്ലെപ്പടും

ബ്രഹ്മകൃത്തോയ മോർഗ്ഗജ്ഞൻവരുണനിൽ

അർത്ഥിപ്പുഞങ്ങൾ: നുതനവൻസത്യമോയ്

വർത്തിയ്ക്ക! �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (15)

‘�ദ്യോവിൽ വിസ്പഷ്ടം ചമ�ച്ചോരു മോർഗ്ഗമോയ്

�മവുമോദിത്യെന�ദ്ദവകൾകൂടിയും

തള്ളില്ല; മർത്ത്യ�ര, നിങ്ങ�ളോ, കോണുന്ന-

തില്ലതോൻ!’ �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (16)

കൂപസ്ഥിതൻത്രിതനുമ്പെരപ്പോലന-

�ലോഭോൽ വിളിപ്പതു �കട്ടു ബൃഹസ്പതി

കഷ്ടത്തിൽനിന്നു ക�രറ്റുവോനെങ്ങോരു-

െമ്പട്ടിതു! �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (17)

എെന്നെയോരിയ്ക്കുൽ വഴിയ്ക്കു കണ്ടിെട്ടോരു

െചന്നോയ തൽക്ഷണം ചോടിപ്പിടിയ്ക്കുവോൻ

�കോലം െഞളിച്ചോൻ, പുറംെനോെന്തോരോശോരി

�പോല�വ! �കൾപ്പിനിതൂഴിവോനങ്ങ�ള! (18)
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(�കക)

ഇസ്തവം പോടിപ്പോടിയിന്ദ്രെനക്കനിയിച്ചു

യുദ്ധത്തിൽജ്ജയിയ്ക്കോവൂ, പുത്രോദ്യന്വിതർ നമ്മൾ!

അതിെന മോനിയ്ക്കെട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 105.
പണ്ട്, ഏകതൻ, ദ്വിതൻ, ത്രിതൻ എന്ന മൂന്നൃഷിമോർ ഒരു മരുഭൂമിയിൽെപ്പട്ടു ദോഹിച്ചു വല-

യുകയോയി. ഒടുവിൽ അവർ ഒരു കിണർ കെണ്ടത്തി. അതിൽ നിന്നു െവള്ളം �കോരിക്കുടി-

ച്ച ത്രിതൻ കൂട്ടുകോർക്കും െവള്ളം െകോണ്ടുെകോടുത്തു. അവരോക�ട്ട, െവള്ളം കുടിച്ചതിന്നു�ശ-

ഷം, ത്രിതെന ഉന്തി കിണറ്റിൽ വീഴിച്ച്, അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മുതൽ�കക്കലോക്കി, കിണർ ഒരു

വണ്ടിച്ചക്രംെകോണ്ടടയ്ക്കുകയുംെചയ്തു �പോയ്ക്കളഞ്ഞു! ആ ത്രിതൻ കിണറ്റിൽനിന്നു �കറോൻ

കഴിവില്ലോഞ്ഞു, �ദവകെള സ്തുതിപ്പോൻ തുടങ്ങി. (കുത്സൻ എന്ന ഋഷിയും കിണറ്റിൽ വീണു

കഷ്ടെപ്പടുകയുണ്ടോയി.)

1. സുപർണ്ണൻ=നന്നോയി പറക്കുന്നവൻ. (ഗരുഡപര്യോയമോണിത്.) വോരിഗൻ–

അന്തരിക്ഷത്തിൽജലമണ്ഡലത്തിൽസ്ഥിതിെചയ്യുന്നവൻ. കതിർക്കൂട്ടം–ചന്ദ്രരശ്മിസമൂഹം.

കോഞ്ചനച്ചുറ്റ്–സുവർണ്ണമയമോയ ചുറ്റ്. (�നമി); ചുറ്റുപോട് എന്നർത്ഥം. കഴൽപ്പോട്–

കോല്പോട്; കീഴ്ഭോഗം. ഇവൻ–ഞോൻ. കോണ്മീല–കിണറ്റിൽെപ്പട്ടതുെകോണ്ട്. ഇതു

�കൾപ്പിൻ–എെന്റസങ്കടം തീർത്തുതരുവിൻഎന്നുതോൽപര്യം.

2. വിത്തോർത്ഥി (ധനകോമൻ)ധനം �നടുന്നുണ്ട്;എനിയ്ക്കുകിട്ടുന്നില്ല! അവർ–സംഗതരോയ

ദമ്പതിമോർ. നീർ–വീര്യെമന്ന ജലം. ദോരങ്ങൾ (ഭോര്യ) അതുൾെക്കോണ്ടു (വീര്യെത്ത

ഗർഭത്തിൽ ധരിച്ചു) ചുരത്തുന്ന–ശിശുവിെന പ്രസവിയ്ക്കുന്നു. എെന്റഅടുക്കൽ ഭോര്യ�യ

ഇല്ല; പിെന്നയ�ല്ല, സന്തത്യുൽപത്തി!

3. വീെഴോലോ–എനിയ്ക്കു പുത്രനുണ്ടോകോഞ്ഞോൽ, എെന്റ പിതൃപിതോമഹോദികൾ സ്വർഗ്ഗഭ്ര-

ഷ്ടരോയ്�പ്പോകുമ�ല്ലോ;ആദൂർദ്ദശവരരു�ത! അ�സ്സോമ�യോഗ്യർ–�സോമപോനോർഹരോയ

പിതൃക്കൾ. കല്യർ=അ�രോഗർ; സുഖിതർ. ഒരംഗെത്ത–പുത്രെന. നിങ്ങളുെട അനുഗ്ര-

ഹത്തോൽഎനിയ്ക്കു പുത്രൻ ജനിയ്ക്കെട്ട!

4. ആദ്യയജ്ഞോർഹൻ–ഒന്നോമനോയ യജനീയൻ, അഗ്നി. അദ്ദൂതൻ–ആ �ദവദൂതൻ.

ഓതെട്ട–മറുപടി പറയെട്ട. പ�ണ്ടെത്ത മംഗളം–�സ്തോതോക്കൾക്കു നല്കെപ്പട്ടിരുന്ന

നന്മ.

5. വിരിച്ചിടും സ്ഥോനങ്ങൾ–സൂര്യൻ പ്രകോശിയ്ക്കുന്ന പൃഥിവ്യന്തരിക്ഷോകോശങ്ങൾ. �നര്–

�സ്തോതൃവിഷയകമോയ സത്യം. �ഭോഷ്ക്–�ദ്വഷിവിഷയക്തമോയ അസത്യം. (�സ്തോതോ-

ക്കെള സുഖിപ്പിയ്ക്കലും, �ദ്വഷികെള ദുഃഖിപ്പിയ്ക്കലും.) മുൻമഖം–ഞോൻ മുമ്പനുഷ്ഠിച്ചു�പോ-

ന്ന യോഗം എങ്ങുവോൻ? അതു നിങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ലോയിരിയ്ക്കോം: എനിയ്ക്കു് ഇങ്ങെന

ആപത്തുപറ്റിയ�ല്ലോ!

6. തുംഗമോം മോർഗ്ഗം–ഉൽകൃഷ്ടപഥത്തിലൂ�ട �വണ്ടു�ന്നടെത്തത്തിയ്ക്കൽ. �നോട്ടം–

അനുഗ്രഹദൃഷ്ടിഎങ്ങും �പോയിട്ടില്ല, നിങ്ങളിൽത്തെന്നയുണ്ട്. അതിനോൽ,ഞോൻഈ

ദുഷ്ടകൃതമോയ ദുഃഖത്തിെന്റ മറുകരയിെലത്തുമോറോകെട്ട!

7. പിഴിഞ്ഞ�പോത്–നിങ്ങൾക്കോയി �സോമം പിഴിഞ്ഞ�പ്പോൾ. െചോന്നവൻ–െചോല്ലി സ്തു-

തിച്ചവൻ. തൃട്ടോർന്ന–ദോഹംമൂലം െവള്ളം തിരഞ്ഞു�പോകുന്ന.
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8. സപത്നിമോർ�പോല�വ–അ�നകപത്നിമോരുള്ള ഒരുവെന്റ കഷ്ടപ്പോടോണ്, കിണറിെന്റ

ചുമർ (കല്പടവു)മൂലം എനിയ്ക്കു െപടുന്നത്.

9. സപ്തരശ്മി–എല്ലോജ്ജീവികളിലും പ്രോണരൂ�പണ വർത്തിയ്ക്കുന്ന ഏഴു(സൂര്യ)രശ്മി. �തോ-

യപുത്രൻ–െവള്ളത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ. ത്രിതൻ–ഞോൻ. അവൻ–ത്രിതൻ. നിർഗ്ഗ-

മനം=പുറത്തു�പോകൽ.

10. വോർവിണ്നടുക്കിൽ=വിശോലമോയ വിണ്ണിെന്റ നടുവിൽ. അഞ്ചു�പർ വർഷകർ–

കോമവർഷികളോയ ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, അര്യമോവ്, സവിതോവ്. ഇ�ദ്ദവ�യോഗ്യ-

സ്തവത്തിനോയ്–എെന്റ �സ്തോത്രംസ്വീകരിപ്പോൻ. തൃപ്തരോയ്–എെന്റപരിചരണത്തോൽ

തൃപ്തി പൂണ്ട്.

11. മുെമ്പോരിയ്ക്കൽ ത്രിതെന കണ്ടിട്ടു പിടിച്ചുതിന്നോൻ�വണ്ടി ഒരു െചന്നോയ പുഴ കടക്കോ-
ൻ തുടങ്ങി; എന്നോൽ, സൂര്യരശ്മി കോണ്കയോൽ, ‘ഈഅവസരം നന്നെല്ല’ന്നു കരുതി-

യിട്ടോയിരിയ്ക്കോം, അതു മടങ്ങി�പ്പോയി. ഈ ഇതിവൃത്തം അവലംബിച്ചു പറയുന്നതോണി-

ത്. വ്യോപ്തോംബരോന്തസ്ഥിതങ്ങൾ=വ്യോപ്ത(വിശോല)മോയ അംബര(അന്തരിക്ഷ)ത്തിെന്റ

മധ്യത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്നവ. ഈ രശ്മികൾ–സൂര്യകിരണങ്ങൾ. തോണ്ടോൻ–കടക്കോൻ.

12. സ്തുത്യവർണ്യോപൂർവമോയ ഭവദ്ബലോൽ–സ്തുത്യവും വർണ്ണനീയവും നവവുമോയ നിങ്ങളു-
െട ബലംമൂലം.

13. പുരുവിദ്യൻ=വളെര അറിവുള്ളവൻ. മനുക്കളിൽ�പ്പോല�വ–മനുക്കളുെട യോഗത്തിൽ

െചയ്തതു�പോെല.

14. �ദവരിൽ പ്രോജ്ഞൻ–�ദവന്മോരിൽെവച്ചു �മധോവി. ഉപവിഷ്ടനോയ്=ഇരുന്ന്. ഈ

ഹവ്യം–ഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സ്.

15. െചോല്ലെപ്പടും–�സ്തോതോവിനോൽ. ബ്രഹ്മകൃത്ത്–രക്ഷണെമന്ന ഉൽകൃഷ്ടകർമ്മം െച-

യ്യുന്നവൻ. മോർഗ്ഗജ്ഞൻ–ദുഃഖനിവോരണമോർഗ്ഗം അറിയുന്നവൻ. വരുണനിൽ-

വരുണെന്റഅടുക്കൽ. നുതൻ=സ്തുതൻ. സത്യമോയ്വർത്തിയ്ക്ക–വരുണൻതെന്നയോയി

വർത്തിയ്ക്കെട്ട: ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുകയും �നർവഴിയിൽ നടത്തുകയും െചയ്യെട്ട!

16. വിസ്പഷ്ടം–ഏവർക്കും കോണത്തക്കവണ്ണം. മോർഗ്ഗം–�യോഗികൾ ബ്രഹ്മ�ലോകെത്ത-

യ്ക്കു �പോകുന്നതു, സൂര്യനിലൂെടയ�ത്ര. തള്ളില്ല–നിരസിപ്പോൻ ശക്തരോവില്ല. മർത്ത്യ-

�ര–എെന്ന കിണറ്റിൽ വീഴിച്ച ദുഷ്ട�ര, ഏകത–ദ്വിതന്മോ�ര. കോണുന്നതില്ലതോൻ–

സൂര്യെന്റ മഹിമ അറിയുന്നില്ലതെന്ന!

17. പോലന�ലോഭോൽ=രക്ഷയോഗ്രഹിച്ച്. ബൃഹസ്പതി–ഒരു �ദവെന്റ �പർ.
18. വഴിയ്ക്കു–വഴിയിൽെവച്ച്. �കോലം െഞളിച്ചോൻ–�ദഹം പി�ന്നോെട്ടോന്നു വളച്ചു. പുറം-

െനോന്ത–കുമ്പിട്ടിരുന്നു പണിെയടുക്കുകയോൽ മുതുകു കഴച്ച.
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സൂക്തം 106.

കുത്സൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (�കക)

ഇന്ദ്രോഗ്നിവരുണമിത്രോദിതിമോെര രക്ഷ-

യ്ക്കിന്നമ്മൾ വിളിയ്ക്കുക, മോരുതബലെത്തയും:

ദുർഗ്ഗോൽ�ത്തർകണെക്ക,ല്ലോപ്പോപത്തിൽനിന്നും മോറ്റു-

ക,ക്കോമ്യദോനർ െപോറുപ്പരുളുന്നവർ നെമ്മ! (1)

വരുവിൻ, പടയിെലയ്ക്കദിതിപുത്രന്മോ�ര:

തരുവിൻ, �പോരിൽ �ക്ഷമം ഞങ്ങൾക്കു �ദവന്മോ�ര!

ദുർഗ്ഗോൽ�ത്തർകണെക്ക,ല്ലോപ്പോപത്തിൽനിന്നും മോറ്റു-

ക,ക്കോമ്യദോനർ െപോറുപ്പരുളുന്നവർ നെമ്മ! (2)

പോലിയ്ക്ക നെമ്മസ്സുഖ�സ്തോതവ്യർ പിതൃക്കളും,

�ദവിമോർ സത്യം �പോറ്റും രണ്ടു �ദവോംബകളും!

ദുർഗ്ഗോൽ�ത്തർകണെക്ക,ല്ലോപ്പോപത്തിൽനിന്നും മോറ്റു-

ക,ക്കോമ്യദോനർ െപോറുപ്പരുളുന്നവർ നെമ്മ! (3)

അധുനോ ജ്വലിപ്പിപ്പൻഞോൻ നരോശംസോഗ്നിെയ;

സ്തുതിച്ചു വീരഘ്നനോം പൂഷോെവോടർത്ഥിയ്ക്ക നോം!

ദുർഗ്ഗോൽ�ത്തർകണെക്ക,ല്ലോപ്പോപത്തിൽ നിന്നും മോറ്റു-

ക,ക്കോമ്യദോനർ െപോറുപ്പരുളുന്നവർ നെമ്മ! (4)

ഞങ്ങൾക്കുസുഖം നല്കുെകെന്നന്നുംബൃഹസ്പ�ത,

ഞങ്ങളർത്ഥിപ്പൂ, മർത്ത്യഹിതമോം പ്രശമവും;

ദുർഗ്ഗോൽ�ത്തർകണെക്ക,ല്ലോപ്പോപത്തിൽനിന്നും മോറ്റു-

ക,ക്കോമ്യദോനർ െപോറുപ്പരുളുന്നവർ നെമ്മ! (5)

കൂപപോതിതൻ കുത്സൻ വിളിച്ചോനൃഷി രക്ഷോ-

�ലോഭത്തോൽശ്ശചീശനോമിന്ദ്രെന, വൃത്രോരിെയ.

ദുർഗ്ഗോൽ�ത്തർകണെക്ക,ല്ലോപ്പോപത്തിൽനിന്നും മോറ്റു-

ക,ക്കോമ്യദോനർ െപോറുപ്പരുളുന്നവർ നെമ്മ! (6)

രക്ഷിയ്ക്കുക,ദിതിയോം �ദവി �ദവന്മോെരോത്തു;

രക്ഷി സൂര്യനും പോലിയ്ക്കെട്ട, െതറ്റോ�ത നെമ്മ!

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 106.
1. മോരുതബലം=മരുദ്ഗണമോകുന്ന ബലം. ദുർഗ്ഗോൽ–ദുർഗ്ഗമപ്ര�ദശത്തുനിന്ന്. �തർ

കണക്ക്–സോരഥികൾ �തരിെന എന്ന�പോെല. മോറ്റുക–പിന്തിരിപ്പിയ്ക്കെട്ട.

2. വരുവിൻ–ഞങ്ങെളസഹോയിപ്പോൻ.
3. സുഖ�സ്തോതവ്യർ=സു�ഖന സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടോവുന്നവർ. രണ്ടു �ദവോംബകൾ–�ദ്യോവും, ഭൂ-

വും; ദ്യോവോപൃഥിവികളുെട പുത്രസ്ഥോനത്തുള്ളവരോണ്, �ദവന്മോെരല്ലോം.
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5. പ്രശമം–�രോഗശോന്തിയും, ഭയശോന്തിയും.
6. കൂപപോതിതൻ-=കിണറ്റിൽ വീഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
7. രക്ഷി=രക്ഷകൻ. െതറ്റോ�ത–വീഴ്ച വരോെത, മനസ്സിരുത്തി.

1

1 ഈ �പജിെല 9-ോം വരിയിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്നതു വി�ശ്വ�ദവകൾ എന്നു വോയിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 107.

കുത്സൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �ദവകെളല്ലോം �ദവത. (�കക)

സുരെരസ്സുഖിപ്പിയ്ക്കുമോറോക യജ്ഞം: �ക്ഷമം

തരുവോെനോരുങ്ങുവിനോദി�തയ�ര, നിങ്ങൾ.

ഞങ്ങളിൽപ്പതിയ�ട്ട നിങ്ങൾതൻ തിരുവുള്ള;-

മിങ്ങതു ദരിദ്രന്നും വോയ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, വിത്തം! (1)

അംഗിരസ്സോമം പോടി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുമുമ്പ-

െരങ്ങൾതൻ ചോ�ര വെന്നത്തെട്ട,യന്നവുമോയി:

സധനനിന്ദ്രൻ, വോയുസഹിതർ മരുത്തുക്കൾ,

സുതെരോത്തദിതിയും തന്നരുള�ട്ട, െസൌഖ്യം! (2)

നല്കുക, ഞങ്ങൾക്കന്നമിന്ദ്രോഗ്നിവരുണന്മോർ;

നല്കുക, ഞങ്ങൾക്കര്യമോവുമസ്സവിതോവും.

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 107.
1. അതു–തിരുവുള്ളം, പ്രസോദം.
2. അംഗിരസ്സോമം–അംഗിരസ്സുകളുെട സോമം, �ഗയമന്ത്രം. അന്നവുമോയി–ഞങ്ങൾക്കു
തരോൻഅന്ന�ത്തോടുകൂടി.
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സൂക്തം 108.

കുത്സൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ �ദവത. (�കക)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, പോരിെന്നോക്കയും െവളിച്ചെത്ത-

ത്തന്നു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങൾതൻ വിചിത്ര�ത്തർ;

വെന്നത്തുെകോപ്പംതെന്നയ�ത്തരിലിരുവരു;-

െമന്നിട്ടു പോനംെചയ്വിൻ, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (1)

എത്ര�യ്ക്കോ, െപരുമയോൽഗ്ഗോംഭീര്യമിയന്നതു-

മത്യന്തവിശോലവുമോയ പോരിെതല്ലോ�മ;

അത്രയ്ക്കോയ്വരെട്ട,യീ�പ്പയമോം �സോമം; യുഷ്മ-

ച്ചിത്തവൃത്തിയ്ക്കും �പോന്നതോവുകി,ന്ദ്രോഗ്നിക�ള! (2)

ഒന്നിച്ചുെവച്ചോര�ല്ലോ, ഭവോന്മോർ തിരുനോമ;-

െമോന്നിച്ചുകൂടീതോനും വൃത്രഹത്യയിൽ നിങ്ങൾ;

അന്നിങ്ങളിഷ്ടം െപയ്�വോർ കുടിപ്പിെനോന്നിച്ചിരു-

ന്നിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നന്നോയ്പ്പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (3)

ഇരു�പരഗ്നികെളയുജ്ജ്വലിപ്പിച്ചൂ; തൂ�ന

പുരട്ടീ; സ്രുവ�മന്തീ; വിരിച്ചൂ, ദർഭപ്പുല്ലും;

നിറച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ള തീവ്രമോം �സോമത്തിന്നോയ്

വരുവിനി,�ങ്ങോട്ടുള്ളം െതളിഞ്ഞിന്ദ്രോഗ്നിക�ള! (4)

കോണിച്ചു, പരോക്രമം നിങ്ങളിന്ദ്രോഗ്നിക�ള;

പ്രോണിവർഗ്ഗെത്തപ്പോ�ട സൃഷ്ടിച്ചു; വർഷിപ്പിച്ചൂ;

പണ്ടുെതോട്ടുെള്ളോന്ന�ല്ലോ, നിങ്ങൾതൻ നൽച്ചങ്ങോതം;

രണ്ടോളും നുകരുവിൻ, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (5)

ആദ്യ�മ െചോ�ന്നന�ല്ലോ, നിങ്ങെള വരിച്ചുഞോ-

നോ;-സ്ഥ�യറിയ �നർവോക്കോണെത�ന്നോർത്തിെങ്ങത്തി

കല്പിച്ചു നുകരുവിൻ, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ:

ഋത്വിക്കു വി�ശ�ഷണ �ഹോമിയ്ക്കുെവോന്നി,�സ്സോമം! (6)

ഉല്ലസിയ്ക്കുകയോവോമിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങ-

ളില്ല�ത്തോ, ക്രതുവി�ലോ, �പോരി�ലോ യഷ്ടവ്യ�ര;

വരുവിെന,വിെടനിന്നോയോലും: സമോസ്വദി-

ച്ചരുൾവിൻ, വൃഷോക്ക�ള, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (7)

യദു, തുർവശൻ, ദ്രുഹ്യു,വനു, പൂരുവുമിവർ-

ക്കരികത്തോവോം, നിങ്ങൾ വോഴ്വതിന്ദ്രോഗ്നിക�ള;

വരുവിെന,വിെടനിന്നോയോലും: സമോസ്വദി-

ച്ചരുൾവിൻ വൃഷോക്ക�ള, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (8)

തോഴ�ത്തോ നടുവി�ലോ മീെത�യോ കിടക്കുന്ന

�ലോകത്തിലോവോം, നിങ്ങൾ വോഴ്വതിന്ദ്രോഗ്നിക�ള;

വരുവിെന,വിെടനിന്നോയോലും: സമോസ്വദി-
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ച്ചരുൾവിൻ വൃഷോക്ക�ള, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (9)

മീെത�യോ നടുവി�ലോ തോഴ�ത്തോ കിടക്കുന്ന

�ലോകത്തിലോവോം, നിങ്ങൾ വോഴ്വതിന്ദ്രോഗ്നിക�ള;

വരുവിെന,വിെടനിന്നോയോലും: സമോസ്വദി-

ച്ചരുൾവിൻ വൃഷോക്ക�ള, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (10)

വിണ്ണിലോം, ക്ഷിതിയിലോം, കുന്നിലോം, സസ്യത്തിലോം

തണ്ണീരിലോവോം, നിങ്ങൾ വോഴ്വതിന്ദ്രോഗ്നിക�ള;

വരുവിെന,വിെടനിന്നോയോലും: സമോസ്വദി-

ച്ചരുൾവിൻ വൃഷോക്ക�ള, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (11)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, തിരു�മനിമോരമ�റത്തോൽ

നന്ദിയ്ക്കയോവോം സൂര്യനുദിയ്ക്കും വോനിൻ മ�ധ്യ;

വരുവിെന,വിെടനിന്നോയോലും: സമോസ്വദി-

ച്ചരുൾവിൻ വൃഷോക്ക�ള, പിഴിഞ്ഞ �സോമോംശങ്ങൾ! (12)

ഇങ്ങെന �സോമം നുകർന്നിന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങ-

െളങ്ങൾക്കുത�രണ�മ, �വണ്ടുന്നസമ്പെത്തല്ലോം;

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 108.
1. �സോമോംശങ്ങൾ–�സോമനീരിെന്റ (അവരവർക്കുള്ള) ഭോഗങ്ങൾ.
2. ഞങ്ങളുെട �സോമനീർ സർവ്വ�ലോക�ത്തോളം ഗംഭീരവിശോലമോയിബ്ഭവിയ്ക്കുെട്ട; യുഷ്മച്ചി-

ത്തവൃത്തിയ്ക്കും (നിങ്ങളുെട അന്തഃകരണത്തിന്നും) �പോന്നതോവുക (പര്യോപ്തമോയിത്തീര-

െട്ട).

3. തിരുനോമം ഒന്നിച്ചുെവച്ചോർ–ഇന്ദ്രോഗ്നികൾഎന്നു�ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു. ഇഷ്ടം െപയ്�വോർ

–കോമവർഷികൾ.

4. ഇരു�പർ–അധ്വര്യുവും, പ്രതിപ്രസ്ഥോതോവും. അഗ്നികൾ–ഗോർഹപത്യോദികൾ. തൂ-

�ന പുരട്ടി–ഹവിർദ്രവ്യങ്ങളിൽ. തീവ്രം–മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.

5. പരോക്രമം–വൃത്രവധവും മറ്റും. വർഷിപ്പിച്ചു–മഴ െപയ്യിച്ചു.
6. നിങ്ങെള �സോമംെകോണ്ടുപ്രീതിെപ്പടുത്തിെക്കോള്ളോെമന്നുഞോൻ മുമ്പുതെന്നപറഞ്ഞു-

വ�ല്ലോ. വി�ശ�ഷണ �ഹോമിയ്ക്കുന്നതു വൃഥോവിലോകും, നിങ്ങൾ വരോഞ്ഞോൽ!

7. ഇല്ലം–സ്വഗൃഹം. ക്രതു–മറ്റു യോഗം. യഷ്ടവ്യർ=യജനീയർ.
8. യദുമുതൽ അഞ്ചു�പർ, െപൌരോണികോഭിപ്രോയത്തിൽ യയോതി എന്ന രോജോവിെന്റ പു-

ത്രന്മോര�ത്ര. അരികത്ത്–യജ്ഞത്തിൽ.

9. തോഴത്ത്–ഭൂമിയിൽ. നടുവിൽ–അന്തരിക്ഷത്തിൽ. മീെത–സ്വർഗ്ഗത്തിൽ.

10. മു�മ്പെത്തഋക്കിൽ പറഞ്ഞതുതെന്ന മറിച്ചു പറഞ്ഞതോണ്.

12. സൂര്യനുദിയ്ക്കും വോനിൻ–അന്തരിക്ഷത്തിെന്റ.
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സൂക്തം 109.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, ബന്ധു-ജ്ഞോതികൾ ഭവോന്മോരോ-

െണന്ന�ത്ര ധരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു, വിത്തോ�പക്ഷിഞോൻ:

ഇല്ല �മ, മറ്റോരോനും തെന്നോരു െപരുംബുദ്ധി;

െതല്ലു ഭക്ഷ്യത്തിന്നോ, ഞോൻ നിർമ്മി�ച്ചൻ ഭവൽ�സ്തോത്രം! (1)

ഞോനിഹ �കട്ടിട്ടുണ്ടു: ഭൂരിവിത്തദര�ല്ലോ,

ഹീനനോം വരെനക്കോൾസ്യോലെനക്കോളും നിങ്ങൾ!

�സോമദോന�ത്തോെടോപ്പ,മോ നിങ്ങൾെക്കോരു പുത്തൻ

�സ്തോമെത്തച്ചമയ്ക്കു�ന്ന,നിവനിന്ദ്രോഗ്നിക�ള. (2)

അറ്റു�പോെകോലോ നൂെലന്നർത്ഥിച്ചു, പിതൃക്കൾെക്കോ-

രുറ്റ െകല്പുളവോെയ്ക്കോണ്ടിരിയ്ക്കോൻ സപത്നീകർ

വോഴ്ത്തുന്നൂ, സുഖം �തോന്നുംവണ്ണമിന്ദ്രോഗ്നികെള:

�സ്തോത്ര�സവികള�ല്ലോ, �വരിസൂദനരവർ. (3)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, നിങ്ങൾക്കോളുന്ന മത്തുപിടി-

യ്ക്കുന്നതിന്നരിയ്ക്കുന്നൂ, �സോമെത്തയരിപ്പു�തോൽ;

അതിനോൽസ്സുഭുജ�ര, ചോരുഹസ്ത�ര, ഹയോ-

ന്വിത�ര, പോെഞ്ഞത്തുവിൻ; �ചർക്കുവിൻ ജലത്തിൻ�തൻ! (4)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, വിത്തം പങ്കിടും നിങ്ങൾ തു�ലോം

കുന്നിച്ചു, വൃത്ര�പ്പോരിെലന്നു �കട്ടിട്ടുണ്ടീ ഞോൻ;

അന്നിങ്ങളീ യജ്ഞത്തിൽദ്ദർഭയിലിരു�ന്നറ്റം

നന്ദിപ്പിൻ നറുനീരോെലോ,ക്കയും കോണു�ന്നോ�ര! (5)

�പോർമന്നിൽ വിളിയ്ക്കു�മ്പോൾ, നിങ്ങളിന്ദ്രോഗ്നിക�ള,

വോർെമയ്യോൽക്കവിയ്ക്കു�മ, മർത്ത്യെര,ദ്ധരിത്രിെയ,

�ദ്യോവിെന,ജ്ജലങ്ങെള,പ്പർവതങ്ങെള,സ്സർവ-

ജീവജോലെത്ത–�പ്പോരോ, �വെറയുള്ളവെയയും! (6)

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള, െകോണ്ടുവരുവിൻ, തരുവിൻ സ്വ-

െത്ത;-ങ്ങെളക്കർമ്മങ്ങളോൽപ്പോലിപ്പിൻ, സവജ്ര�ര:

എവയിലൂ�ട പൂകീ പ്രോപ്യെമങ്ങൾതൻ പൂർവ-

രി,-വതോന�ല്ലോ, പക�ലോന്റയക്കതിരുകൾ! (7)

തരുവിൻ; പോലിയ്ക്കുവിൻ �പോരിെലങ്ങെള, വജ്ര-

ധരരോം പുരന്ദരർ നിങ്ങളിന്ദ്രോഗ്നിക�ള!

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 109.
1. വിത്തോ�പക്ഷി=ധനോർത്ഥി. മറ്റോരോനും–നിങ്ങളല്ലോെത. ഭക്ഷ്യത്തിന്ന്–നിങ്ങളിൽനിന്ന്

ആഹോരം കിട്ടോൻ. ഭവൽ�സ്തോത്രം–നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള �സ്തോത്രം.

2. ഹീനനോയ (ഗുണം കുറഞ്ഞ) വരൻ കന്യകെയ കിട്ടോൻഅവളുെടഅച്ഛന്നുപണം വള-

െര െകോടുക്കും; സ്യോലനും (കന്യകയുെട �സോദരനും) െപങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്തോൻ

പണം വളെര െകോടുക്കും. ഇവരിരുവെരക്കോളുമധികം ധനം നല്കുന്നവരോണ്, നിങ്ങെള-

ന്നുഞോൻ �കട്ടിട്ടുണ്ട്. �സ്തോമം–�സ്തോത്രം.

3. നൂൽ (സന്തതിതന്തു) അറ്റു�പോകരുെതന്ന�പക്ഷിച്ചു, പിതൃക്കൾെക്കോരുറ്റ െകല്പ് (പു-

ത്രന്മോർ) ഉണ്ടോയിെക്കോണ്ടിരിപ്പോൻ സപത്നീകർ (പത്നീസഹിതരോയ യജമോനന്മോർ)

ഇന്ദ്രോഗ്നികെള വോഴ്ത്തുന്നു (സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു). �സ്തോത്ര�സവികൾ–സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നടത്തു

െചല്ലുന്നവർ. അവർ–ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ.

4. അരിയ്ക്കുക–കരടു കളയുക. സുഭുജർ=�ശോഭനബോഹുക്കൾ. ചോരുഹസ്തർ=അഴെകോത്ത
�കപ്പടമുള്ളവർ. ഹയോന്വിതർ=കുതിരക�ളോടുകൂടിയവർ. ജലത്തിൻ �തൻ–

െവള്ളത്തിെന്റ മധുരമോയസോരോംശം. �ചർക്കുവിൻ–ഞങ്ങളുെട �സോമത്തിൽപകരു-

വിൻ.

5. പങ്കിടും–�സ്തോതോക്കൾക്കു െകോടുപ്പോൻ വിഭജിച്ചുെവയ്ക്കുന്ന. കുന്നിച്ചു–വളർന്നു. നറുനീ-

രോൽ–മധുരമോയ �സോമരസം കുടിച്ച്.

6. �പോർമന്നിൽ വിളിയ്ക്കു�മ്പോൾ–െപോരുതുന്നവർ നിങ്ങളുെട സോഹോയം അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കു-

�മ്പോൾ. വോർെമയ്യോൽ (വലുപ്പം െവച്ച �ദഹംെകോണ്ട്) സർവോതിശയികളോയി നില്ക്കും.

7. സവജ്രർ=വജ്രധോരികൾ. പ്രോപ്യം–ബ്രഹ്മ�ലോകം. 105-ോം സൂക്തത്തിെല 16-ോം ഋക്കി-

െന്റ ടിപ്പണി �നോക്കുക.

8. പുരന്ദരർ–ശത്രുപുരങ്ങെള പിളർത്തുന്നവർ.
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സൂക്തം 110.

കുത്സൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഋഭുക്കൾ �ദവത.

ഋഭുക്ക�ള, ഞോൻ കർമ്മം പലവുരുഅനുഷ്ഠിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; അതു വീണ്ടും അനുഷ്ഠി-

യ്ക്കകയോണ്: സ്തുത്യരോയനിങ്ങെളപ്പറ്റിസുമധുരമോയസ്തുതി െചോല്ലുന്നു; ഇവിെട ഇതോ,

�ദവകൾെക്കല്ലോവർക്കുമോയി ഒരു സമുദ്രവും. സ്വോ�ഹോച്ചോരണ�ത്തോ�ട �ഹോമിയ്ക്ക-

െപ്പട്ട ഇതു മതിയോ�വോളം കുടിയ്ക്കുവിൻ! (1)
സുധന്വപുത്രന്മോ�ര, പരിണതപ്രജ്ഞരുംഎെന്റ ചില പൂർവജ്ഞോതികളുമോയ

നിങ്ങൾ ഉപ�ഭോ�ഗ്യച്ഛുക്കളോയി �പോകയുണ്ടോയ�ല്ലോ അന്നു െചയ്ത ബഹുകർമ്മങ്ങ-

ളോല�ത്ര, നിങ്ങൾ �സോമം പിഴിയുന്നഹവിർദ്ദോതോവിെന്റ ഗൃഹം പ്രോപിച്ചതു്. (2)
നിങ്ങൾ �പോയി ഉണർത്തിച്ച�പ്പോൾ, സുവ്യക്തരൂപനോയ സവിതോവ്അമൃത-

ത്വം നിങ്ങൾക്കുകല്പിച്ചരുളി. അതിനോലോണ�ല്ലോ, ത്വഷ്ടോവിെന്റആ ഒറ്റച്ചമസെത്ത

നിങ്ങൾ നോെലണ്ണമോക്കിയത്! (3)
സുധന്വോവിെന്റ പുത്രരും സൂര്യപ്രഭരുമോയ ഋഭുക്കൾ ഋത്വിക്കുക�ളോടുകൂടി കർ-

മ്മങ്ങൾ സത്വരം ആചരിച്ചതിനോൽ, മർത്ത്യെരങ്കിലും അമർത്ത്യത്വം �നടി; സംവ-

ത്സരങ്ങളിെല യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കുകോരുമോയി! (4)
ഉപസ്തുതരോയഋഭുക്കൾപ്രശസ്തമോയആഹോരത്തിന്നോയി–�ദവകളുെടഇടയി-

ൽ ഭക്ഷണം കിട്ടോൻ�വണ്ടി–ആ �ഹോമസോധകമോയ ഒറ്റപ്പോത്രെത്ത, കൃഷിനില-

െത്തഎന്ന�പോെല, പണിയോയുധംെകോണ്ടളന്നു! (5)
യോവചിലർഈ രക്ഷകെന്റ തരണിത്വവും, സ്വർഗ്ഗ�ലോകത്തിെന്റ ഭക്ഷണവും

�നടി�യോ;ആഅന്തരിക്ഷ�നതോക്കളോയഋഭുക്കൾക്കുനോംസ്രുക്കുെകോണ്ടുെനെയ്യ-

ന്ന�പോെല, അറിവുെകോണ്ടുസ്തുതിയും ശരിയ്ക്കുർപ്പിയ്ക്കുക! (6)
നമുക്ക് ഇന്ദ്രനോണ്, സുപ്രശസ്തബലനോയ ഋഭുഃ അ�ദ്ദഹം അന്നവും ധനവും

തന്നു െപോറുതിയരുളെട്ട! �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചതിനോൽ അരുമെപ്പട്ടതോയ

ദിവസത്തിൽഞങ്ങൾയജ്ഞവി�രോധികെള െചറുത്തുനില്ക്കും! (7)
ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ�തോൽഒരുപയ്യിെന്റ �മൽമുഴുെക്കപിടിപ്പിച്ചു, മൂരിക്കുട്ടിെയ

വീണ്ടും തള്ള�യോടു �ചർത്തുവ�ല്ലോ; സുധന്വപുത്രരോയ �നതോക്ക�ള, സൽക്കർമ്മോ-

നുഷ്ഠോനം െകോണ്ടു വോർദ്ധക്യമടഞ്ഞഅച്ഛനമ്മമോെര യുവോക്കളുമോക്കി! (8)
ഇന്ദ്ര, ഋഭുസ�മതനോയ ഭവോൻ, യുദ്ധം വന്നോൽ ഞങ്ങെള കുതിരകെളെക്കോ-

ണ്ടു രക്ഷെപ്പടുത്തിയോലും; മോന്യമോയ ധനവും തന്നരുളിയോലും!

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 110.
1. സമുദ്രം–�സോമനീർക്കടൽ.
2. പൂർവജ്ഞോതികൾ–ഋഭുക്കൾ സുധന്വോെവന്ന ആംഗിരസെന്റ പുത്രന്മോരോണ്; കുത്സ-

നും അംഗി�രോ�ഗോത്രജനോണ്. ഇതുെകോണ്ട�ത്ര, ഋഭുക്കൾ കുത്സന്നുജ്ഞോതികളോയ-

ത്. ഉപ�ഭോഗ്യച്ഛുക്കൾ–�സോമപോനം ഇച്ഛിച്ചവർ. �പോകയുണ്ടോയ�ല്ലോ–തപസ്സുെചയ്തു

�സോമോഹർത �നടോൻ. ഗൃഹം–യോഗശോല.
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3. അമൃതത്വം=�ദവത്വം. ത്വഷ്ടോവിെന്റ–ത്വഷ്ടോവു നിർമ്മിച്ച.
4. സംവത്സരങ്ങളിെല–വസന്തോദികോലങ്ങളിെല.

5. ഉപസ്തുതർ–സമീപസ്ഥരോയ ഋഷിമോരോൽ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവർ. പോത്രം–ചമസം. പണി-

യോയുധംെകോണ്ടളന്നു–ഒ�ര വലുപ്പത്തിൽ നോലോക്കി.

6. ഈ രക്ഷകെന്റ–സൂര്യെന്റ. (ചൂണ്ടിക്കോട്ടിപ്പറകയോണ്.) തരണിത്വം–അപ്ര�മയമോയ

ആകോശെത്തതരണംെചയ്യോൻ (കടക്കോൻ) ഉള്ള കഴിവ്. ഭക്ഷണം–�സോമം. ശരിയ്ക്ക്

–യഥോവിധി.

7. ഇന്ദ്രൻ–പരമരക്ഷകൻ.
8. പണ്ട് ഒരു ഋഷിയുെട പയ്യു ചത്തു�പോയി; അതിെന്റ കുട്ടി നിലവിളിച്ചുതുടങ്ങി. അതു

കണ്ട് ഋഷി ഋഭുക്കെളസ്തുതിച്ചു. അവർ ഒരുപയ്യിെന ഉണ്ടോക്കി, ചത്തപയ്യിെന്റ �തോൽ-

െകോണ്ടുപുതപ്പിച്ചു, കുട്ടിയുെടഅടുക്കൽ െകോണ്ടുനിർത്തി. വർണ്ണസോമ്യംമൂലം, കുട്ടിആ

പയ്യിെന സ്വന്തം തള്ളയോെണന്നുവിശ്വസിച്ചു.

9. കൂതിരകെളെക്കോണ്ട്–അശ്വങ്ങെള തന്ന്.
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സൂക്തം 111.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

കർമ്മങ്ങളിൽ മികച്ച പരിജ്ഞോനമുള്ള ഋഭുക്കൾ അഴെകോത്ത രഥം നിർമ്മി-

ച്ചു; ഇന്ദ്രന്നോയി രണ്ടുഹരികെള നിർമ്മിച്ചു; അച്ഛനമ്മമോർക്കു െയൌവനം നിർമ്മിച്ചു;

മൂരിക്കുട്ടിയ്ക്കു സഹവോസിനിയോയ തള്ളെയയും നിർമ്മിച്ചു! (1)
നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു �ശോഭ�യറിയഅന്നെത്ത–കർമ്മത്തിന്നും കരുത്തിന്നും-

�വണ്ടി സത്സന്തോനങ്ങ�ളോടുകൂടിയആഹോരെത്ത–നിർമ്മിച്ചോലും; ഞങ്ങൾഎല്ലോ

വീരരുമുള്ള പ്രജക�ളോെടോന്നിച്ചു നിവസിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണും ധനവും ബലത്തിന്നോയി

തന്നരുളുവിൻ! (2)
�നതോക്കളോയ ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ധനം–�തരിന്നു ധനം, കുതി-

രയ്ക്കു ധനം–നീെള നിർമ്മിയ്ക്കുവിൻ: എല്ലോദ്ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങളുെട വിജയിയോയ

ധനം മോനിയ്ക്കെപ്പട�ട്ട; യുദ്ധങ്ങളിൽബന്ധു�വോഅബന്ധു�വോ �നരിട്ടോൽ, ഞങ്ങൾ

�തോല്പിയ്ക്കുമോറോകെട്ട! (3)
ഞോൻ രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി മഹോനോയ ഇന്ദ്രെനയും, ഋഭു-വിഭ്വ-വോജന്മോെരയും, മരു-

ത്തുക്കെളയും, മിത്രോവരണെരയും,അശ്വികെളയുംഅവശ്യം �സോമപോനത്തിന്നുവി-

ളിച്ചുെകോള്ളന്നു: അവർ നെമ്മ ധനത്തിന്നും കർമ്മത്തിന്നും ജയത്തിന്നും �പ്രരിപ്പി-

യ്ക്കെട്ട! (4)
ഋഭു നമുക്കു യുദ്ധത്തിന്നു ധനം മൂർച്ചെപ്പടുത്തെട്ട; �പോരിൽ െവല്ലുന്ന വോജൻ

നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കെട്ട!

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 111.
1. രഥം–അശ്വി�ദവന്മോർക്ക്.
2. എല്ലോ വീരരും–പുത്രെപൌത്രോദികൾ.
4. ഋഭു, വിഭ്വോവ്, വോജൻഎന്നിവര�ത്ര, സുധന്വപുത്രരോയ ഋഭുക്കൾ.
5. മൂർച്ചെപ്പടുത്തെട്ട–ധനത്തിന്നു ആയുധത്വം കല്പിച്ചിരിയിക്കുന്നു; യുദ്ധത്തിന്നു�വണ്ടുന്ന

ധനം തരെട്ട എന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 112.

കുത്സൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ദ്യോവോപൃഥിവികളും അഗ്നിയും, അശ്വി-

കളും �ദവത.

ഞോൻ മുൻകൂട്ടിയറിയിപ്പോൻ ദ്യോവോപൃഥിവികെളയും, അവർ വന്നോൽ യജി-

പ്പോൻ�വണ്ടി ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട �ശോഭനപ്രഭനോയ അഗ്നിെയയും സ്തുതിച്ചുെകോള്ളു-

ന്നു: �ഹ അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം പങ്കിന്നു ശംഖൂതുന്നെതവെകോ-

�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (1)
അശ്വിക�ള, അനന്യചിത്തരോയി വഴി�പോെല സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർ ദോനം വോങ്ങോ-

ൻ നിങ്ങളുെട �തരിന്നടുക്കൽ, അർത്ഥം മനസ്സിലോക്കോൻ പണ്ഡിതങ്കെലന്ന�പോ-

െല വന്നണയുന്നു. യോഗകർമ്മപ്രവൃത്തരോയ ധീമോന്മോെര നിങ്ങൾ പോലിയ്ക്കുന്നെത-

വെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (2)
�നതോക്കളോയഅശ്വിക�ള, നിങ്ങൾക്കുദിവ്യമോയഅമൃതിെന്റബലംമൂലംസർ-

വപ്രജകെളയും അടക്കിനിർത്തോൻ കഴിവുണ്ട്. െപറോൻവയ്യോത്തപയ്യിന്നു നിങ്ങൾ

കറവുണ്ടോക്കിയെതവെകോ�ണ്ടോ;ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ!

(3)
അശ്വിക�ള, വോയു രണ്ടമ്മയുള്ള മകെന്റ ബല�ത്തോടുകൂടി, ഓട്ടക്കോരിൽെവച്ച്

ഓട്ടക്കോരനോയിത്തീർന്നെതവെകോ�ണ്ടോ; ത്രിതയ�കോവിദൻ വിജ്ഞോനം �നടിയ-

െതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (4)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ െവള്ളത്തിൽ െകട്ടിയിടെപ്പട്ട �രഭെനയും വന്ദനെനയും

കര�യറ്റി, സൂര്യെന കോണുമോറോക്കിയെതവെകോ�ണ്ടോ; െവളിച്ചം �തടിെക്കോണ്ടിരു-

ന്ന കണ്വെന രക്ഷിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടു കൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ച-

രുവിൻ! (5)
അശ്വിക�ള, കയത്തിെലറിഞ്ഞുെകോല്ലെപ്പടുന്ന അന്തകെന നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ച-

െതവെകോ�ണ്ടോ; ഭുജ്യുവിന്നു �തോണികൾ െകോടുത്തെതവെകോ�ണ്ടോ; കർക്കന്ധു,

വയ്യ്യൻ എന്നിവെര തുഷ്ടിെപ്പടുത്തിയെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവി-

െടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (6)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ധനകോമനോയ ശുചന്തിയുെട ഗൃഹം �ശോഭനമോക്കുകയും,

അത്രിയുെട �മൽ പിടിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട എരിതിയ്യിെന തണുപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്തെതവെകോ-

�ണ്ടോ; പൃശ്നിഗു, പുരുകുത്സൻഎന്നിവെര പരിപോലിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക-

�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (7)
കോമവർഷികളോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ കോൽമുടന്തനോയ പരോവൃജന്നു നട-

ക്കോൻ കഴിവുണ്ടോക്കിയതും, കുരുടന്നു കോഴ്ചയുണ്ടോക്കിയതും എവെകോ�ണ്ടോ; വോയി-

ലോക്കെപ്പട്ട കോടയടിയോൻപിടെയ വിടുവിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി

ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (8)
നിർജ്ജരരോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഒരു നദിെയ �തൻപുഴയോക്കിയെതവ-

െകോ�ണ്ടോ; വസിഷ്ഠെന പ്രീതിെപ്പടുത്തിയെതവെകോ�ണ്ടോ; കുത്സൻ, ശ്രുതര്യൻ,

നര്യൻ എന്നിവെര പോലിച്ചുെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോട്ടകൂടി ഇവിെടയും

വന്നു�ചരുവിൻ! (9)
അശ്വിക�ള, നടക്കോൻ വയ്യോതിരുന്ന ധോനോർത്ഥിനിയോയ വിശ്പലയ്ക്കു നി-

ങ്ങൾ വളെര പണെച്ചലവുള്ള യുദ്ധത്തിൽെവച്ചു ഗമന ശക്തി നല്കിയെതവെകോ-
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�ണ്ടോ; സ്തുതിയ്ക്കുന്ന അശ്വപുത്രനോയ വശെന പോലിച്ചുെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക-

�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (10)
�ശോഭനദോനന്മോരോയ അശ്വിക�ള, കച്ചവടത്തി�ലർെപ്പട്ട ഉശിക് പുത്രനോയ

ദീർഗ്ഘശ്രവസ്സിന്നോയി �മഘം �തന്മഴെപോഴിച്ചെതവമൂല�മോ; �സ്തോതോവോയകക്ഷീ-

വോെനനിങ്ങൾരക്ഷിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ;ആരക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയുംവന്നു�ച-

രുവിൻ! (11)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഒരു പുഴയിൽ കരകളുടയ്ക്കുന്ന െവള്ളം നിറച്ചെതവെകോ-

�ണ്ടോ; കുതിരയില്ലോത്ത �തർ നടത്തി, ജയം �നടിയെതവെകോ�ണ്ടോ; ത്രി�ശോക-

ന്നു �പക്കെള വീണ്ടുെകോടുത്തെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും

വന്നു�ചരുവിൻ! (12)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ദൂരസ്ഥനോയ സൂര്യെന്റ ചുറ്റും നടന്നതും, മന്ധോതോവിെന

നിലമുടമയുെട �ജോലികളിൽസഹോയിച്ചതുംഎവെകോ�ണ്ടോ; �മധോവിയോയ ഭരദ്വോ-

ജന്ന് അന്നം നല്കിയെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരു-

വിൻ! (13)
അശ്വിക�ള, െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങോൻ �പോകുന്ന മഹോനോയ അതിഥിഗ്വെന–

ദി�വോദോസെന–നിങ്ങൾശംബരവധത്തിൽ രക്ഷിച്ച െതവെകോ�ണ്ടോ; യുദ്ധത്തിൽ

ത്രസദസ്യുവിെന രക്ഷിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു-

�ചരുവിൻ! (14)
അശ്വിക�ള, സമീപസ്ഥരോൽ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട ഭൂരസപോയിയോയ വമ്രെന നി-

ങ്ങൾ രക്ഷിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ; സഭോര്യനോയ കലിെയ സ്വോസ്ഥ്യെപ്പടുത്തിയെതവ-

െകോ�ണ്ടോ; കുതിര ചത്ത പൃഥിെയ രക്ഷിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി

ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (15)
�നതോക്കളോയ അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ പണ്ടു ശയുവിന്നും, അത്രിയ്ക്കും, മനുവി-

ന്നും �ക്ഷമമോർഗ്ഗംഅരുളിയെതവെയവെകോ�ണ്ടോ; സ്യൂര്യരശ്മിയ്ക്കു�വണ്ടി ശരങ്ങെള-

യ്തെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (16)
അശ്വിക�ള, പഠർവോവ്, ഉടൽക്കുരുത്തു പൂണ്ടു വിറകുെകോണ്ടു കത്തിയ്ക്കെപ്പട്ട

തീ�പോെല, �പോരിൽ പ്ര�ശോഭിച്ചെതവമൂല�മോ; നിങ്ങൾ ശര്യോതെന യുദ്ധത്തിൽ

രക്ഷിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടു കൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (17)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ–അംഗിര�സ്സ, സ്തുതിയ്ക്കു!–�സ്തോതോക്കെള �തോഷിപ്പിയ്ക്കു-

ന്നെതവെകോ�ണ്ടോ; �ഗോധനെത്ത കണ്ടുപിടിയ്ക്കോൻ മു�മ്പ �പോയെതവെകോ�ണ്ടോ;

ശൂരനോയ മനുവിന്ന്അന്നം നല്കിയെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെട-

യും വന്നു�ചരുവിൻ! (18)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾവിമദെനസപത്നീകനോക്കിയെതവ െകോ�ണ്ടോ; െചമന്ന

�പക്കെള െകോണ്ടുെകോടുത്തെതവെകോ�ണ്ടോ; സുദോസ്സിന്നു സുഷ്ഠുവോയ സമ്പത്തു

�കവരുത്തിയെതവെകോ�ണ്ടോ;ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ!

(19)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഹവിർദ്ദോതോവിെനസുഖിതനോക്കുന്നെതവെകോ�ണ്ടോ; ഭു-

ജ്യുവിെനയും അധ്രിഗുവിെനയും രക്ഷിച്ചെതവെയവെകോ�ണ്ടോ; ഋതസ്തുപ്പിന്ന് അന്ന-

വും �ക്ഷമവും നല്കിയെതവെകോ�ണ്ടോ;ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരു-

വിൻ! (20)
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അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ കൃശോനുവിെനസമരത്തിൽ തുണച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ; യു-

വോവിെന്റ പോയുന്ന കുതിരെയ പോലിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോ; �തനീച്ചകൾക്ക് അരുമ-

�ത്തൻസംഭരിയ്ക്കുന്നെതവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി ഇവിെടയും വന്നു�ചരു-

വിൻ! (21)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ �ഗോക്കൾക്കു�വണ്ടി െപോരുതുന്ന �നതോവിെന സമര-

ത്തിൽസഹോയിച്ചു, നിലത്തിന്നും ധനത്തിന്നും ഉടമയോക്കിയെതവെകോ�ണ്ടോ; �ത-

രുകെളയും കുതിരകെളയും രക്ഷിച്ചെതവെയവെകോ�ണ്ടോ; ആ രക്ഷക�ളോടുകൂടി

ഇവിെടയും വന്നു�ചരുവിൻ! (22)
അശ്വിക�ള, ശതക്രതുക്ക�ള, അർജ്ജുനപുത്രനോയ കുത്സൻ, തുർവീതി, ദഭീതി

എന്നിവെര നിങ്ങൾ സ്വോസ്ഥ്യെപ്പടുത്തിയെതവെകോ�ണ്ടോ; ധ്വസന്തിെയയും പുരു-

ഷന്തിെയയും പരിപോലിച്ചെതവെകോ�ണ്ടോആ രക്ഷക�ളോടുക്കൂടി ഇവിെടയും വന്നു-

�ചരുവിൻ! (23)
അശ്വിക�ള, ഞങ്ങളുെട വോക്കിെന കർമ്മത്തിെലത്തിയ്ക്കുവിൻ; കോമവർഷിക-

ളോയ ദസ്ര�ര, ഞങ്ങെള ബുദ്ധിമോന്മോരോക്കുവിൻ! രക്ഷയ്ക്കോയി ഞോൻ നിങ്ങെള പുല-

ർകോലത്തുവിളിയ്ക്കുന്നു; അന്നം തന്നുഞങ്ങൾക്ക്അഭ്യുദയം വരുത്തുവിൻ! (24)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള രോവും പകലും, ഇടി�വല്ക്കോത്ത െസൌഭോഗ്യം

തന്നു രക്ഷിയ്ക്കുമോറോകണം:

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 112.
1. മുൻകൂട്ടിയറിയിപ്പോൻ–അശ്വികെള ധരിപ്പിയ്ക്കോൻ. സ്വന്തം പങ്കിന്ന്–ജയപ്രോപ്തിയ്ക്കു്.
3. അമൃതശബ്ദത്തിന്നു �സോമരസം, ജലം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട്.

4. രണ്ടമ്മ(രണ്ടരണി)യുള്ള മകൻ–അഗ്നി. അരണിമഥനത്തിന്നു വ്യോനെനന്ന വോയുവി-

നോലോണ്കരബലം കിട്ടുന്നത്; ഇതുെകോണ്ട�ത്ര,അഗ്നി വോയുവിെന്റ മകനോയത്. ഓട്ട-

ക്കോരൻ–അതി�വഗി.

5. രക്ഷിച്ചത്–ദർശനശക്തനോക്കിയത്.

6. അന്തകൻ–ഒരു രോജർഷി. ഭുജ്യു–തുഗ്രെന്റപുത്രനോയ ഒരു രോജർഷി. കർക്കന്ധു, വയ്യ്യ-

ൻ എന്നിവർ, അസുരപീഡിതരോയ രണ്ടു രോജർഷിമോര�ത്ര.

7. ശുചന്തി–ഒരോരോധകെന്റ �പർ. �ശോഭനം–ധനസമൃദ്ധം. അത്രി–അസുരന്മോർ ചുെട്ടരി-
യ്ക്കോെനോരുങ്ങിയ ഒരു ഋഷി. പൃശ്നിഗു, പുരുകുത്സൻഎന്നിവരും ഋഷിമോരോയിരിയ്ക്കോം.

8. കുരുടൻ–ഋജ്രോശ്വൻ എന്ന ഋഷി. വോയിലോക്കെപ്പട്ട–ഒരു െചന്നോയ കടിച്ചു തിന്നോൻ

തുടങ്ങിയ. കോടയടിയോൻ–ഒരുതരം പക്ഷി.

9. കുത്സൻമുതൽ മൂന്നു�പരും ഋഷികൾതെന്ന.

10. നടക്കോൻ വയ്യോതിരുന്ന–ശത്രുക്കളോൽ കണങ്കോൽ �ഛദിയ്ക്കെപ്പട്ട. ധനോർത്ഥി-

നി–യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ ധനം െകോണ്ടു�പോകോൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവൾ. വിശ്പല–

അഗസ്ത്യനോകുന്ന പു�രോഹിത�നോടുകൂടിയ �ഖലെനന്ന രോജോവിെന്റ ആശ്രിത. അശ്വ-

നും വശനും ഋഷിമോർ.
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11. ഉശിക് പുത്രൻ–ദീർഗ്ഘതമസ്സിെന്റപത്നിയോയഉശിക്എന്നവളുെട മകൻ. അനോവൃഷ്ടി-

ജനിതമോയ ദുർഭിക്ഷത്തോല�ത്ര, ദീർഗ്ഘശ്രവസ്സ് കച്ചവടം തുടങ്ങിയത്. ഇ�ദ്ദഹത്തോൽ

സ്തുതരോയി പ്രസോദിച്ച്അശ്വികൾ മധുരജലം വർഷിപ്പിച്ചു. കക്ഷീവോൻ–ഒരു ഋഷി.

12. പുഴ അനോവൃഷ്ടിയോൽ െവള്ളം തീെര വറ്റിയതോയിരുന്നു; അതിെന കൂലങ്കഷപ്രവോഹ-
മോക്കി. �തർ–സ്വന്തം രഥം. ത്രി�ശോകൻ–കണ്വപുത്രനോയ ഒരു ഋഷി. വീണ്ടുെകോടു-

ത്തത്–അപഹരിച്ചഅസുരന്മോരുെട അടുക്കൽനിന്ന്.

13. ചുറ്റും നടന്നതു, സൂര്യെന ഗ്രഹണമുക്തനോക്കോന�ത്ര. മന്ധോതോവ്–ഒരു ഋഷി: നിലമുട-

മയുെട (ഭൂമിയുടമസ്ഥെന്റ) �ജോലികൾ (കൃഷിയും മറ്റും). ഭരദ്വോജൻ–ഒരു ഋഷി.

14. അതിഥിഗ്വൻ=അതിഥികൾക്കു പ്രോപ്യൻ; ദി�വോദോസെന്റ മെറ്റോരു �പർ. ഈ രോ-

ജർഷി െവള്ളത്തിെലോളിയ്ക്കോെനോരുങ്ങിയത്, അസുരഭയത്തോല�ത്ര, ത്രസദസ്യു–

പുരുകുത്സപുത്രനോയ ഒരു ഋഷി.

15. ഭൂരസപോയി=ഭൂമിയുെട രസം (നനവ് ) നുകർന്നുജീവിയ്ക്കുന്നവൻ. വമ്രൻ–വിഖനസ്സിെന്റ

പുത്രനോയ ഒരു ഋഷി. കലി–ഒരു ഋഷി. കുതിര ചത്ത–യുദ്ധത്തിൽ. പൃഥി–�വനെന്റ

പുത്രനോയ (പൃഥു) രോജർഷി.

16. ശയു–ഋഷി. മനു–രോജർഷി. സ്യൂമരശ്മി–ഋഷി. ശരങ്ങൾ–ത�ദ്വരികളുെട �നർക്ക്.
17. പഠർവോവ്–ഒരു രോജർഷി; ശര്യോതനും രോജർഷിതെന്ന.
18. അംഗിര�സ്സ, സ്തുതിയ്ക്കു എന്ന അന്തരോളവോക്യം ആത്മഗതമോണ്, �ഗോധനെത്ത–

പണികളോൽ ഗുഹയിലടയ്ക്കെപ്പട്ട�പക്കൂട്ടെത്ത. മു�മ്പ മറ്റു �ദവകെളക്കോൾ. അന്നം–

കൃഷിപരിജ്ഞോനം.

19. വിമദെന സപത്നീകനോക്കിയത്–വിമദെനന്ന രോജർഷിയുവോവിന്നു പുരുമിത്രെന്റ മക-

െള െകോടുപ്പിച്ചത്. െകോണ്ടുെകോടുത്തത്–വിമദന്നുതെന്ന.

20. ഹവിർദ്ദോതോവ്–യജമോനൻ. അധ്രിഗു, ഋതസ്തുപ്പു് എന്നിവർ, ഋഷിമോർ.
21. കൃശോനു–�സോമപോലന്മോരിൽ ഒരോൾ. യുവോവ്–തരുണനോയ പുരുകുത്സൻ. അരുമ-

�ത്തൻ=പ്രിയെപ്പട്ട �തൻ.

22. �നതോവ്–യജമോനൻ. നിലം=കൃഷിഭൂമി. �തരുകെളയുംകുതിരക�ളയും–യജമോനെന്റ.
23. ശതക്രതുക്കൾ–ബഹുവിധകർമ്മോക്കൾ. അർജ്ജുനൻഎന്നത്ഇന്ദ്രെന്റഒരുഗുഹ്യനോ-

മമ�ത്ര. തുർവീതി, ദഭീതി, ധ്വസന്തി, പുരുഷന്തി എന്നിവരും ഋഷിമോർതെന്ന.

24. കർമ്മത്തിെലത്തിയ്ക്കുവിൻ–ഞങ്ങെളെക്കോണ്ടു,ഞങ്ങൾപറയുന്നതു െചയ്യിയ്ക്കുവിൻ.

25. അതിെന–ഞങ്ങൾപ്രോർത്ഥിച്ചതിെന.

ഏഴോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 113.

കുത്സൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദ്രസ്സ്; ഉഷസ്സ് �ദവത. (�കക)

വെന്നത്തിയിതോ, �ജ്യോതിവർഗ്ഗത്തിൽ മുന്തും �ജ്യോതി-

സ്സു;-ന്നതപ്രഭ പോറീ, �നരറിവുണ്ടോംവണ്ണം:

അർക്കനിൽനിന്ന�ല്ലോ, സഞ്ജോതയോയ്നിശോ;-യവ-

ളക്കണക്കുഷസ്സിെനച്ചരമോംശത്തോൽെപ്പറ്റോൾ! (1)

െവണ്നിറം മിന്നും പുലർ�വള, െപോൻകിടോവു�ള്ളോൾ

വെന്നത്തീ; കരിെമയ്യോളിടങ്ങളിവൾ�ക്കകീ;

ഇമ്മൃതിരഹിതമോർ തുല്യബന്ധുക്കൾനിറം

തമ്മിൽ മോയ്ചഥ മുമ്പും പിമ്പുമോയുദ്ഭോസിപ്പൂ! (2)

ഒന്നുതോൻ മോർഗ്ഗം സ�ഹോദരിമോർക്ക;-നന്തമോ-

കുന്നതിൽത്തോ�ന തോ�ന ചരിപ്പൂ �ദവോ�ദശോൽ.

അ�ന്യോന്യമഴ�ലകോ, നില്ക്കില്ല, സുഭഗമോർ,

ഭിന്നതയിലു�മക്യംപൂണ്ട രോത്ര്യുഷസ്സുകൾ! (3)

അറിഞ്ഞൂ: സു�ശോഭയോം വോഗ്ജനയിത്രിയിവൾ;

തുറന്നൂ; പരിപൂജ്യ നമ്മൾതൻ പടികെള;

െവളിച്ചം വീശി,ക്കോട്ടിത്തന്നുനമ്മൾക്കുധനം;

പുലരി പുറത്തുതുപ്പുന്നു, പോരിെനെയല്ലോം! (4)

ചുരുണ്ടുകിട�ന്നോെന നടത്തീ മ�ഘോനി;-യി-

ങ്ങരുളീ മോർഗ്ഗം, ഭുക്തിയ്ക്കി,ഷ്ടിയ്ക്കു ധനത്തിന്നും:

െചറുതു ക�ണ്ടോർ�ക്കകീ നൽക്കോഴ്ച; വിശോലയോം

പുലരി പുറത്തുതുപ്പുന്നു, പോരിെനെയല്ലോം! (5)

ഒരുവന്ന�ഗ്ര്യഷ്ടിയ്ക്കു,െമോരുവന്നന്നത്തിന്നു,-

െമോരുവന്നഭിയോത്രെയ്ക്കോ,രുവന്നർത്ഥത്തിന്നും

അരുളീ മോർഗ്ഗം, നോനോരൂപജീവിതങ്ങൾക്കും.

പുലരി പുറത്തുതുപ്പുന്നു, പോരിെനെയല്ലോം! (6)

�ദ്യോവിെന്റ മകളിതോ, പുലർന്നുകോണോയ്വന്നൂ,

െയൌവനമിടിയോ�ത്തോൾ, െവണ്തുകിലുടുത്തവൾ,

ഭൂവിെലസ്സമസ്തസമ്പത്തിന്നുമധീശ്വരി;

തൂവുക, െവളിച്ചമിങ്ങുഷ�സ്സ, സുഭ�ഗ, നീ! (7)

�പോയവരുെടയിടെത്തയ്ക്കു �പോകു�വോൾ, വരോൻ

�പോകുന്ന വളെര�പ്പർ�ക്കട്ടത്തി,യുഷസ്സിവൾ

ഇരുട്ടു �പോക്കിജ്ജീവജോലെത്തെയണീപ്പി�പ്പോൾ,

മരണെപ്പ�ട്ടോൻ�പോലു�ള്ളോെനയുമുണർത്തു�വോൾ! (8)

അഗ്നിെയജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുമോറോക്കി,യുഷ�സ്സ, നീ;-

യർക്കെന്റ െവളിച്ചത്തോലകറ്റീ, തിമിരം നീ;

യോ�ഗോൽക്കമനുഷ്യെരപ്പുറെത്തയ്ക്കിറക്കി നീ;
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ശ്രീകരമിതു മൂന്നും െചയ്തതു,മ്പരിൽ നീ�യ! (9)

എന്നുെതോട്ടോവോ,മുഷസ്സിെന്റയിസ്സമോഗമം?

വന്നു�പോയ്െപരുതവ, �മലിലും വരുംതോനും:

ഇന്നനുവ്രജിപ്പൂ, മുൻ�പോ�യോെരെക്കോതിച്ചിവൾ;

വെന്നത്തുന്നവ�രോടും �ചരു�മ, �തജസ്വിനി! (10)

പണ്ടുപ�ണ്ടെത്തത്ത�മോഹന്ത്രിയോമുഷസ്സിെന-

ക്കണ്ടു�പോന്നവരോയ മർത്ത്യെര�പ്പരും �പോയ്�പ്പോയ്;

ഇന്നിതോ, �ന�ര കോണോയ്വന്നു നമ്മൾക്കുമവൾ;

ഇന്നി�മൽ നിശകളിൽക്കോ�ണ്മോരും ദൃഢം �പോകും! (11)

�വരിെയ�പ്പോക്കുന്നവൾ, യോഗോർത്ഥം പിറന്നവൾ,

�നരു പോലി�പ്പോൾ, ശ�ബ്ദോൽപോദിനി സുഖവതി,

�ദവയജ്ഞെത്തവഹിയ്ക്കുന്നവൾ, സുമംഗലി–

തൂവുക, െവളിച്ചമിങ്ങോര്യയോമുഷ�സ്സ, നീ! (12)

പണ്ടുനിച്ചലുമുദിച്ചിരുന്നൂ; മറ നീക്കി-

െക്കോണ്ടിന്നും െവളിെപ്പട്ടൂ ധന്യയോമു�ഷോ�ദവി;

ഭോവിനോളുകളിലും പ്രത്യക്ഷീഭവിയ്ക്കു�മ;

ശ്രീ വീശിച്ചരിയ്ക്കുന്നൂ, നിർജ്ജരോമരണയോൾ! (13)

െവണ്കളിയിടുകയോയ്, വോനിങ്കെലല്ലോടത്തും;

വൻകരിനിറം മോയ്ചോൾ; വിളങ്ങുമു�ഷോ�ദവി;

െചംകുതിരകൾ െച�മ്മ പൂട്ടെപ്പെട്ടോരു തൃ�ത്ത-

രിങ്കൽ വന്നണയുന്നൂ, �പർത്തുണർവിയറ്റു�വോൾ! (14)

എത്ര �വണ�മോ നമുക്കത്രയും ധന�മന്തി,-

ച്ചിത്രമോം െകോടി കോട്ടി മുതിർന്നോളറി�വകി,

അ�പ്പോയ വളെര�പ്പർക്കുപമോനവും, �മലി-

ലഭ്യോഗമി�പ്പോർ�ക്കട്ടത്തിയുമോമുഷസ്സിവൾ! (15)

എഴു�നല്ക്കുവിൻ: വന്നൂ, ജീവ�ചതന്യം നമ്മൾ-

െക്ക;-ഴുനളളുന്നൂ �തജസ്സി;-രുളിൻ കഥ തീർന്നൂ;

വഴി നന്നോക്കീടുന്നൂസൂര്യന്നു നടക്കുവോൻ-

തഴപ്പിച്ചിടുമന്നെമങ്ങ,ങ്ങു ഗമിയ്ക്ക നോം! (16)

ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നൂ, �മ�ന്മൽബ്ദോരവോഹിയോം �സ്തോതോ-

വുജജ്വലകളോമുഷസ്സുകെളപ്പറ്റി �സ്തോത്രം:

ഇെപ്പോഴുതിരുൾ �പോക്കുകിസ്തുതികോരന്ന;-ന്നം,

സുപ്രജയിവ നല്കുെകങ്ങൾക്കും മ�ഘോനി, നീ! (17)

ഹവ്യെത്തസ്സമർപ്പിച്ച മർത്ത്യ�ന്നതുഷസ്സുകൾ

സർവവീരരും പശുച്ചോർത്തുമോയ്പ്പുലർന്നി�തോ;

പടുകോെറ്റോക്കും �സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞോലശ്വങ്ങെള-

െക്കോടുക്കുമവ�യോടു �ചര�ട്ട, കൃത�സോമൻ! (18)

�ദവമോതൃത്വംമൂലമദിതിെയ്ക്കതിർനി�ല്പോൾ
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പോവനകർമ്മെക്കോടി �ശോഭിയ്ക്ക, മഹതി നീ!

ഞങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രത്തിെന്റ �മന്മയ്ക്കോയ്പ്പുലർന്നോലും;

ഞങ്ങെളപ്പോർപ്പിച്ചോലും, നോട്ടിൽ നീ ജഗൽ�സ�വ്യ! (19)

ഇങ്ങുഷസ്സുകൾ െകോണ്ടുവരുന്നൂ, മോന്യം പ്രോപ്യം

മംഗളധനം, യജിയ്ക്കുന്ന �സവകന്നോയി!

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (20)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 113.
1. മറ്റു �ജ്യോതിസ്സുകൾ, അവെയമോത്ര�മ പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നുള്ളു; ഉഷസ്സോകുന്ന �ജ്യോതിസ്സോ-

ക�ട്ട, ഇരുട്ടകറ്റി �ലോകെത്തെയല്ലോം പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. പോറീ–വ്യോപിച്ചു. �നരറി-

വ്=വസ്തു�ബോധം. അർക്കനിൽനിന്ന്അസ്തമിയ്ക്കുന്ന സൂര്യൻ രോത്രിെയ ഉൽപോദിപ്പിച്ചു;

അവൾ (രോത്രി) അക്കണക്ക് (അ�തവിധം) ചരമോംശത്തോൽ (അന്ത്യയോമംെകോണ്ട്)

ഉഷസ്സിെന പ്രസവിച്ചു.

2. പുലർ�വള=ഉഷസ്സ്. െപോൻകിടോവ്–െപോന്നു�പോെല പ്രിയെപ്പട്ട, കനകപ്രഭനോയ കു-
ട്ടി, സൂര്യൻ. കരിെമയ്യോൾ–രോത്രി. ഇടങ്ങളിവൾ�ക്കകീ–തെന്റസ്ഥോനെമോെക്ക ഉഷ-

സ്സിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു െകോടുത്തു. ഇമ്മൃതിരഹിതമോർ–മരണമില്ലോത്ത (നിത്യം ആവിർഭവി-

യ്ക്കുന്ന) രോത്രിയും ഉഷസ്സും. തുല്യബന്ധുക്കൾ–അസ്തമിയ്ക്കുന്ന സൂര്യൻ രോത്രിയ്ക്കും ഉദിയ്ക്കുന്ന

സൂര്യൻ ഉഷസ്സിന്നുംബന്ധുവോണ�ല്ലോ. നിറം തമ്മിൽ മോയ്ച്–രോത്രിഊഷസ്സിെന്റപ്ര-

കോശെത്തയും, ഉഷസ്സ് രോത്രിയുെട കറുപ്പിെനയും മോയ്ക്കുന്നു.

3. സ�ഹോദരിമോർ=�ജ്യഷ്ഠോനുജമോർ. അനന്തമോകുന്ന (അറ്റമില്ലോത്ത ആകോശമോകു-

ന്ന) അതിൽ–മോർഗ്ഗത്തിൽ. �ദവോ�ദശോൽ–സൂര്യെന്റ ആജ്ഞമൂലം. അഴ�ലകോ–

ഉപദ്രവിയ്ക്കില്ല. നില്ക്കില്ല–സർവദോ അവിടവിെട സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു.

4. അറിഞ്ഞു–ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലോയി. വോഗ്ജനയിത്രി–ശബ്ദങ്ങെള ഉൽപോദി-

പ്പിയ്ക്കുന്നവൾ; ഉഷഃകോലത്തു പക്ഷിമൃഗോദികൾ ശബ്ദിച്ചുതുടങ്ങുമ�ല്ലോ. പടികെള തുറന്നൂ

–ദർശനപ്രതിബന്ധം നീക്കി. പുറത്തു തുപ്പുന്നു–ഇ�തവെര ഇരുട്ടുമൂലം മറവിലോയിരു-

ന്നുവ�ല്ലോ, �ലോകം.

5. ചുരുണ്ടുകിട�ന്നോെന–ഉറങ്ങിയിരുന്നവെന. നടത്തീ–സ്വകർമ്മങ്ങൾക്കയച്ചു. മ�ഘോ-

നി=ധനവതി, ഉഷസ്സിെന്റ ഒരു പര്യോയം. ഇഷ്ടി=യോഗം. െചറുതു ക�ണ്ടോർക്ക്–

ഇരുട്ടുമൂലം ഇത്തിരിെശ്ശമോത്രം കണ്ടിരുന്നവർക്ക്. നൽക്കോഴ്ച= സ്പഷ്ടദർശനം. വിശോല

–വ്യോപിനി.

6. അഗ്ര്യമോയ (മഹത്തോയ) ഇഷ്ടി–അഗ്നി�ഷ്ടോമവും മറ്റും. അഭിയോത്ര–ശത്രുക്ക�ളോടു

െപോരുതോൻ �പോവുക.

7. �ദ്യോവിെന്റ മകൾ–ഉഷസ്സ്. യൌവനമിടിയോ�ത്തോൾ=നിത്യയുവതി. (മുൻസൂക്തങ്ങളി-

െല ഉ�ഷോവർണ്ണനം �നോക്കുക).

8. �പോയവർ–അതീ�തോഷസ്സുകൾ. വളെര�പ്പർക്ക്–ഭോവിനികളോയ വളെര ഉഷസ്സുകൾ.
എണീപ്പി�പ്പോൾ–ഉറക്കം �പോക്കി എഴു�നല്പിയ്ക്കുന്നവൾ.

9. പുലർകോലത്തോണ�ല്ലോ, �ഹോമോഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുക. യോ�ഗോൽക്കർ–യോഗ-

തൽപരർ, യോഗംെചയ്യുന്നവർ. ശ്രീകരം–ശുഭം. ഉമ്പരിൽ–�ദവകളിൽെവച്ചു്.
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10. സമോഗമം=വരവ്, ആവിർഭോവം. െപരുത്=വളെര. അവ–ഉഷസ്സുകൾ. അനുവ്രജി-
യ്ക്കുക=പിന്നോെല �പോവുക. െകോതിച്ച്–സ�ഹോദരീ�സ്നഹത്തോൽ. വെന്നത്തുന്നവ�രോ-

ടും �ചരു�മ–ആഗോമിനികളുംഈ ഉഷസ്സു�പോെല തെന്നയോയിരിയ്ക്കും.

11. ത�മോഹന്ത്രി=ഇരുട്ടിെന നശിപ്പിയ്ക്കുന്നവൾ. �പോയ്�പ്പോയ്–മരിച്ചു�പോയി. നിശകളിൽ
–രോത്ര്യന്തങ്ങളിൽ. �പോകും–മരിയ്ക്കും.

12. �വരി–നിശോചരരോയ �ദ്രോഹികൾ. �നരു=സത്യം. ശ�ബ്ദോൽപോദിനി-പശുപക്ഷ്യോദികളുെട
ശബ്ദങ്ങെളജനിപ്പിയ്ക്കുന്നവൾ. സുമംഗലി–ഭർത്തോവി�നോട്(സൂര്യ�നോട് ) ഒരിയ്ക്കലും �വ-

ർെപടോത്തവൾ. ആര്യ–അതി�ശ്രഷ്ഠ.

13. മറ–ഇരുട്ട്. ധന്യ–ധനവതി. ശ്രീ=�ശോഭ. നിർജ്ജരോമരണയോൾ–ജരയും മരണവുമി-

ല്ലോത്തകോലത്രയവ്യോപിനി.

14. വൻകരിനിറം–വലിയ ഇരുട്ട്. കരി തുടച്ചുകളഞ്ഞിട്ടോണ�ല്ലോ, ചുമരി�ന്മലും മറ്റും െവള്ള-

യടിയ്ക്കുക. െചംകുതിരകൾ–തുടുരശ്മികൾ; അഥവോ, െചമന്ന കുതിരകൾതെന്ന.

15. ചിത്രം=ആശ്ചര്യകരം. െകോടി–ഉദിപ്പിെന്റ അടയോളമോയ രശ്മി. ഉപമോനം–

മുന്നുഷസ്സുകളും ഇതു�പോെലതെന്നയോയിരുന്നു. അഭ്യോഗമി�പ്പോർക്ക്–വരോനിരിയ്ക്കുന്ന

ഉഷസ്സുകൾക്കു്.

16. ആളുക�ളോടോയി പറയുന്നു: �തജസ്സ്–ഉഷസ്സിെന്റ പ്രഭ; ഇതു സൂര്യമോർഗ്ഗെത്തശുചീക-

രിയ്ക്കുന്നു. തഴപ്പിച്ചിടും–ഉദോരന്മോർ ദോനംെകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന. അന്നദോതോക്കളുള്ള

പ്ര�ദശെത്തയ്ക്കു �പോവുക.

17. ഭോരവോഹി–സ്തുതിയുെട ചുമതല (യോഗത്തിൽ) ഉള്ളവൻ. സുപ്രജ=നല്ലസന്തോനം.

18. സർവവീരരും പശുച്ചോർത്തുമോയ്–എല്പോ വീര(പുത്രോദി)�രോടും �ഗോവൃന്ദ�ത്തോടുംകൂടി;

ഹവിസ്സുസമർപ്പിച്ചവന്നു വളെര വീരന്മോരും നോല്ക്കോലികളും ഉണ്ടോയിവന്നു. പടുകോെറ്റോ-

ക്കും–െകല്പുളള കോറ്റിെനോപ്പം തടവില്ലോെത �വഗത്തിൽ പ്രസരിയ്ക്കുന്ന. �സ്തോതോവിന്നു

കുതിരകെളയും ഉഷസ്സുകൾ െകോടുക്കുന്നു. കൃത�സോമൻ–�സോമനീെരോരുക്കിയവൻ,

യജമോനൻ.

19. �ദവമോതൃത്വം–�ദവകൾ ഉഷസ്സിൽ സ്തുതികളോൽ ഉണർത്തെപ്പടുന്നതിനോലോണ്, �ദ-

വമോതോവോക്കി കല്പിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. അദിതിയ്ക്ക് (�ദവമോതോവിെന്റ �പർ) എതിർനി�ല്പോൾ

–തുല്യ. പോവനകർമ്മെക്കോടി–പോവനകർമ്മ(യജ്ഞ)ത്തിെന്റ അടയോളം. നോട്ടിൽ

പോർപ്പിച്ചോലും-ഭവതിയുെട അനുഗ്രഹത്തോൽ ഞങ്ങൾ സ്വ�ദശത്തു സസുഖം വസിയ്ക്കു-

മോറോകെട്ട!

20. ഉഷസ്സുയജമോനന്നു മികച്ച ധനം നല്കുന്നു.
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സൂക്തം 114.

കുത്സൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; രുദ്രൻ �ദവത.

ഇതോ, വീരെര ഒടുക്കുന്ന, െപരുമെപ്പട്ട, കപർദ്ദിയോയ രുദ്രന്നുഞങ്ങൾസ്തുതി-

കൾസംഭരിയ്ക്കുന്നു: ഇരുകോലിയ്ക്കുംനോല്ക്കോലിയ്ക്കുംശോന്തിവരെട്ട;ഈഗ്രോമത്തിൽസർ-

വരും അ�രോഗരോയി പുഷ്ടിയടയെട്ട! (1)
രുദ്ര, അങ്ങുഞങ്ങൾക്കുസുഖകരനോവുക–ഞങ്ങെളസുഖിതരോക്കുക. വീരെര

ഒടുക്കുന്ന അങ്ങെയ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചുപചരിയ്ക്കോം. അച്ഛൻ മനു യോെതോരു ശോ-

ന്തിയും ഭയനിവൃത്തിയും ഏർെപ്പടുത്തി�യോ; രുദ്ര, അങ്ങു ഞങ്ങെള അതിൽ െകോ-

ണ്ടോക്കുമോറോകണം! (2)
രുദ്ര, നിത്യയുവോ�വ, ഞങ്ങൾ �ദവയജനത്തോൽ, വീരെര ഒടുക്കുന്ന നിന്തിരു-

വടിയുെടപ്രസോദം �നടുമോറോകെട്ട! അവിടുന്നുഞങ്ങളുെടപ്രജകൾക്കുസുഖംനല്കോ-

നോയി വന്നു�ചർന്നോലും: ഞങ്ങൾ പീഡിപ്പിയ്ക്കെപ്പടോത്ത പുത്രന്മോ�രോടുകൂടി, അവി-

െടയ്ക്കു ഹവിസ്സർപ്പിച്ചു െകോള്ളോം. (3)
�തജസ്വിയും യജ്ഞസോധകനുംകുടിലഗോമിയും കവിയുമോയരുദ്രെനഞങ്ങൾ

രക്ഷയ്ക്കു വിളിയ്ക്കുന്നു: അവിടുന്നു ഞങ്ങളിൽനിന്നു �ദവ�കോപെത്ത ദൂരത്തു നീക്കെട്ട.

അവിടുെത്തതിരുവുള്ള�മഞങ്ങൾക്കു �വണ്ടൂ! (4)
പന്നിെയ്ക്കോത്ത െക�ല്പോ�ട പരി�ശോഭിയ്ക്കുന്ന �തജസ്വിയും �ധ്യയനുമോയ കപർ-

ദ്ദിെയ നോം വണങ്ങി, വിണ്ണിൽനിന്നു വിളിച്ചുവരുത്തുക: അവിടുന്നു വ�രണ്യങ്ങളോയ

മരുന്നുകൾ തൃ�ക്കകളിെലടുത്തു, നമുക്ക്ആ�രോഗ്യവും കവചവും ഗൃഹവും തന്നരു-

ളെട്ട! (5)
ഇതോ, മരുത്തുക്കളുെട അച്ഛനോയ രുദ്രന്നു, മധുരോൽ മധുരവും വർദ്ധനവുമോയ

വചനം ഉച്ചരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു: അമൃത, അവിടുന്നു മനുഷ്യർക്കു െപോറുപ്പോൻ മതിയോകുന്ന

ധനം ഞങ്ങൾക്കു തന്നരുളുക; എെന്നയും കുഞ്ഞിെനയും മകെനയും സുഖിപ്പിയ്ക്കുക!

(6)
രുദ്ര, ഞങ്ങളുെട കിഴവെന, ഞങ്ങളുെട കിടോവിെന, ഞങ്ങളുെട യുവോവിെന,

ഞങ്ങളുെട ഗർഭശിശുെവ, ഞങ്ങളുെട അച്ഛെന, ഞങ്ങളുെട അമ്മെയ, ഞങ്ങളുെട

പ്രിയശരീരങ്ങെള, അവിടുന്നു �ദ്രോഹിയ്ക്കരു�ത! (7)
രുദ്ര, ഞങ്ങളുെട പുത്രെന�യോ, ഞങ്ങളുെട െപൌത്രെന�യോ, ഞങ്ങളുെട

ആെള�യോ, ഞങ്ങളുെട �ഗോക്കെള�യോ, ഞങ്ങളുെട അശ്വങ്ങെള�യോ അവിടുന്നു

�ദ്രോഹിയ്ക്കരു�ത; ഞങ്ങളുെട വീരന്മോെരയും അരിശംെകോണ്ടു െകോന്നുകളയരു�ത!

ഞങ്ങൾഹവിെസ്സോരുക്കി, എെന്നന്നുംഅങ്ങെയ വിളിച്ചുെകോള്ളോം. (8)
ഞോൻ മന്ത്ര�സ്തോത്രങ്ങെള, ഒരിടയൻ�പോെല, അങ്ങയ്ക്കർപ്പിയ്ക്കുന്നു: മരുൽ-

പിതോ�വ, ഞങ്ങൾക്കു സുഖം തന്നരുളുക! സുഖെത്തത്തു�ലോം ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന-

തും �ശോഭനവുമോണ�ല്ലോ,അങ്ങയുെടതിരുവുള്ളം;അതിനോൽഞങ്ങൾഅങ്ങയുെട

രക്ഷെയ വരിച്ചുെകോള്ളുന്നു. (9)
വീരെര ഒടുക്കുന്നവ�ന, അങ്ങയുെട �ഗോഹത്യയും നരഹത്യയും ഞങ്ങളിൽനി-

ന്ന്അകന്നുനില്ക്കെട്ട; അങ്ങയുെട ധനം മതി, ഞങ്ങൾക്ക്! �ദവ, ഞങ്ങളിൽപ്രസോ-

ദിയ്ക്കുക;ഞങ്ങെളപ്പറ്റി കവിഞ്ഞരുളിെച്ചയ്യുക; രണ്ടിെന്റയും നോഥ,ഞങ്ങൾക്കുസുഖം

തന്നരുളുക. (10)
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രക്ഷയ്ക്കോയി നോം െചോല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. തന്തിരുവടിയ്ക്കു നമസ്കോരം: മരുത്ത്വോനോയ

രദ്രൻ നമ്മുെട വിളി �കൾക്കെട്ട!

(�കക)

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 114.
1. വീരർ–എതിരോളികൾ. സംഭരിയ്ക്കുന്നു–ആ�ലോചിെച്ചോരുക്കുന്നു. ശോന്തി–�രോഗശമനം.
2. അച്ഛൻ–മനുഷ്യജനകൻ. ഏർെപ്പടുത്തി�യോ–സ്വന്തം പ്രജകൾക്ക്.

3. പീഡിപ്പിയ്ക്കുെപ്പടോത്ത–ഞങ്ങളുെട പുത്രന്മോെരആരും ഉപദ്രവിയ്ക്കുരുത് !

4. കുടിലഗോമി–ദുഷ്ടരിൽ കളവു പ്ര�യോഗിയ്ക്കുന്നവൻ. കവി–ക്രോന്തദർശി.
5. മരുന്നുകൾ–ഭിഷക്തമനോണ്രുദ്രെനന്ന്ഒന്നോം ഋക്കിൽസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലോ. കവചം

–ആയുധനിവോരകമോയ ചട്ട.

6. മരുത്തുക്കളെട അച്ഛൻ–മരുദുൽപത്തി പുരോണങ്ങളിലുണ്ട്. വർദ്ധനം–വളർച്ച (മഹ-

ത്ത്വം) വരുത്തുന്നത്; സ്തുതിെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, �ദവകൾ ഹർഷിച്ചു മഹത്ത്വെപ്പടുന്നത്.

വചനം–�സ്തോത്രം. കുഞ്ഞിെനയും മകെനയും–പുത്രെനയും, അവെന്റ മകെനയും.

7. �ദ്രോഹിയ്ക്കുരു�ത–�ന�ര മറിച്ചു, രക്ഷി�യ്ക്കണ�മ!
9. ഒരിടയൻ�പോെല–കോലത്തു �മയ്ക്കോൻ ഏറ്റുവോങ്ങിയ കോലികെള ഇടയൻ �വകു�ന്ന-

രം ഉടമസ്ഥെര തിരി�ച്ചല്പിക്കുന്നതു�പോെല, ഞങ്ങൾ ഭവോങ്കൽനിന്നു ലഭിച്ച �സ്തോത്രമ-

ന്ത്രങ്ങെള ഭവോങ്കൽപ്രത്യർപ്പിയ്ക്കുന്നു. തിരുവുള്ളം–അനുഗ്രഹബുദ്ധി, പ്രസോദം.

10. അകന്നുനില്ക്കെട്ട–ഞങ്ങെള ബോധിയ്ക്കരുത്. കവിഞ്ഞരുളിെച്ചയ്യുക–പക്ഷപോ�തന പ്ര-

ശംസിയ്ക്കുക. രണ്ടിെന്റയും–ഭൂമ്യന്തരിക്ഷങ്ങളുെട.

11. െചോല്ലിക്കഴിഞ്ഞു–�സ്തോത്രം.
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സൂക്തം 115.

കുത്സൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; സൂര്യൻ �ദവത. (�കക)

മിത്രന്നും വരുണന്നുമഗ്നിയ്ക്കും മിഴിയോയ

ചിത്രമോെമോരു കതിർച്ചോർത്തുദിച്ച�തോെടോപ്പം

�ദ്യോവുമന്തരിക്ഷവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞു�പോയ്;

സ്ഥോവരങ്ങൾക്കും ചരങ്ങൾക്കുമോത്മോവി,സ്സൂര്യൻ! (1)

ആരുദിയ്ക്കു�മ്പോൾ,�ദ്ദവകോമരോം �നതോക്കന്മോർ

ചോരുവോയ്ച്ചരിപ്പിപ്പൂ, നുകെത്ത �ശ്രയസ്സിന്നോയ്;

ആ രുചിരയോമു�ഷോ�ദവിതൻ പി�മ്പ കൂടി-

�പ്പോരുന്നുസൂര്യൻ, െപണ്ണിൻ പിന്നോ�ല പുമോൻ�പോെല. (2)

ചിത്രോംഗർ, വിചിത്രോഭർ, നുതിയോലിമ്പംെകോൾ�വോർ

ഭദ്രങ്ങൾ, ഹരിത്തുകൾ, സൂര്യെന്റ തുരംഗങ്ങൾ

വണങ്ങെപ്പട്ടുംെകോണ്ടു വെന്നത്തി, വോനിൻമീ�ത:

ക്ഷണത്തോലിവ ചുറ്റിനടക്കും, �ദ്യോഭൂക്കെള! (3)

ഇതുസൂര്യെന്റെയോരു മഹത്ത്വ,മിതീശത്വം:

കതിർ കർമ്മത്തിൻമ�ധ്യ തോൻ തിരിെച്ചടു�ത്തയ്ക്കും;

�തരിൽനിന്നശ്വങ്ങെളയഴിച്ചുവിട്ടോല�പ്പോൾ,-

പ്പോരിെലമ്പോടും രോത്രി വിരിയ്ക്കും, കരിമ്പടം! (4)

മിത്രന്നും വരുണന്നും െവളിച്ചം നല്കിെക്കോണ്ടു

െപോൽത്തിരുവുടലർക്കൻ കോട്ടുന്നു, വോനിൻമ�ധ്യ;

ശക്തവുമനന്തവുമോകിയ െവളുെപ്പോന്നി-

െങ്ങത്തിപ്പൂഹരിത്തുകൾ, മെറ്റോരു കറുപ്പു�മ! (5)

�ദവ�ര, പിന്മോറിപ്പിെന,ങ്ങെളപ്പോപം, �ദോഷ-

മീവകകളിൽനിന്നീ,യോദി�ത്യോദയത്തിങ്കൽ!

അതിെന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 115.
1. മിഴി–കോഴ്ചയുണ്ടോക്കുന്നത്. നിറഞ്ഞു–പ്രകോശംെകോണ്ട്. ആത്മോവ്–സർവജ-

ഗത്തിന്നും ജീവഭൂതൻ.

2. �ദവകോമർ–�ദവപ്രീതി ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവർ. നുകെത്തചരിപ്പിപ്പു.....കൃഷിപ്രവൃത്തിതുടങ്ങുന്നു.

രുചിര=�ശോഭമോന.

3. ചിത്രോംഗർ=വിചിത്രോവയവർ. വിചിത്രോഭർ–നോനോവർണ്ണർ. നുതി=സ്തുതി. ഭദ്ര-

ങ്ങൾ–മംഗളോത്മകങ്ങൾ. ഹരിത്തുകൾ–�പർ. വണങ്ങെപ്പട്ടുംെകോണ്ടു–നമ്മളോൽ.

വോനിൻമീ�ത–കിഴക്ക് അന്തരിക്ഷത്തിൽ. ഇവ–സൂര്യോശ്വങ്ങൾ. �ദ്യോഭൂക്കൾ–

ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.
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4. ഇതു–തോ�ഴ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിൻമ�ധ്യ–ആളുകളുെട �ജോലി കഴിയുന്നതിന്നുമു-

�മ്പ. തോൻ കതിർ തിരിെച്ചടു�ത്തയ്ക്കും–അസ്തമിച്ചു എന്നു വരും. അഴിച്ചുവിട്ടോൽ–യോത്ര

നിർത്തിയോൽ, അസ്തമിച്ചോൽ. കരിമ്പടം–ഇരുട്ട്.

5. െപോൽത്തിരുവുടൽ=െപോന്നു�പോെലയുള്ള സ്വരൂപം. ശക്തം–ത�മോനോശന-

സമർത്ഥം. ഹരിത്തുകൾ വരവിൽ െവളുപ്പും, �പോക്കിൽ കറുപ്പും (ഇരുട്ടും) ഇങ്ങ്(ഈ

ഭൂമിയിൽ) എത്തിപ്പൂ (െകോണ്ടുവരുന്നു).

6. പോപവും �ദോഷവും ഞങ്ങൾക്കു പറ്റരുെതന്നു �ദവ�രോടു (രശ്മിക�ളോ�ടോ, �ദവന്മോ�രോ-

�ടോ) പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 116.

കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

ദർഭ മുറിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, ഞോൻ നോസത്യർക്കുസ്തുതിെയോരുക്കുന്നു;അതിെന,

കോറ്റു �മഘജലെത്തഎന്ന�പോെല ഉതിർക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇവരോണ�ല്ലോ, െച-

റുപ്പക്കോരനോയ വിമദന്നു, �സന്യെത്തതട്ടിനീക്കുന്ന �തർെകോണ്ടു ഭോര്യെയ െകോ-

ണ്ടുെകോടുത്തത്! (1)
നോസത്യ�ര, ഊക്കിൽ കുതി�ച്ചോടുന്ന കതിരകളോലും �ദവന്മോരുെട �പ്രരണ-

യോലും െകോണ്ടുെചല്ലെപ്പട്ടവരോയ നിങ്ങളുെട കഴുത യമന്ന് ഒരു വലിയ ധനമോയ

യുദ്ധത്തിൽആആയിരെത്തയും �തോല്പിച്ചു കളഞ്ഞു! (2)
അശ്വിക�ള, തുഗ്രൻ ഭുജ്യുവിെന സമുദ്രയോത്രയ്ക്ക്, ഒരോസന്നമരണൻ ധനെത്ത

എന്ന�പോെല �കവിട്ടു; അവെന നിങ്ങൾ അന്തരിക്ഷചരങ്ങളോയ, െവള്ളം കട-

ക്കോത്ത, സ്വന്തം �തോണികളിൽ െകോണ്ടു�പോന്നു! (3)
നോസത്യ�ര, മൂന്നു രോവും മൂന്നുപകലും മുഴുവൻഓടിയ്ക്കെപ്പട്ട, നൂറു ചക്രവുംആറു

കുതിരയുമുള്ള മൂന്നു �തരുകൾെകോണ്ട�ത്ര, നിങ്ങൾ ഭുജ്യുവിെന സമുദ്രത്തിെല മരു-

ഭൂമിയിലും അതിെന്റ മറുകരയിലും െകോണ്ടോക്കിയത് ! (4)
യോെതോെരത്തുംപിടിയുമില്ലോത്ത െപരുംകടലിൽ നിങ്ങൾ െചയ്തതു, വീരത്വംത-

െന്ന: അശ്വിക�ള, ഭുജ്യുവിെന നിങ്ങൾ നൂറു ചുക്കോനുള്ള �തോണിയിൽ �കറ്റി, ഗൃഹ-

ത്തിൽ െകോണ്ടോക്കിയ�ല്ലോ! (5)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ അഘോശ്വന്ന് ഒരു െവള്ളക്കുതിരെയ െകോടുത്തുവ�ല്ലോ;

അതു സദോ നന്മ വരുത്തി�പ്പോന്നു. നിങ്ങളുെട ആ ദോനം മഹത്തോണ്, കീർത്തനീ-

യമോണ്; �പദുവിെന്റആപടക്കുതിര എെന്നന്നും വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടത�ത്ര. (6)
�നതോക്ക�ള,സ്തുതിച്ചുഅംഗി�രോവംശ്യനോയകക്ഷീവോന്നുനിങ്ങൾവമ്പിച്ചബു-

ദ്ധി കല്പിച്ചുെകോടുത്തു. സ്വന്തം യുവോശ്വത്തിെന്റ കുളമ്പോകുന്ന ‘മുട്ടിപ്പോനി’യിൽനിന്നു

മദ്യം പകർന്നു നിങ്ങൾനൂറു കുടം നിറച്ചു! (7)
കത്തിപ്പിടിച്ച തീ നിങ്ങൾ പച്ചെവള്ളം പോറ്റി െകടുത്തു; െകല്പുണ്ടോക്കുന്ന ഭക്ഷ-

ണവും െകോടുത്തു. അങ്ങെന, ഇരുട്ടിൽ കമിഴ്ത്തിയിടെപ്പട്ടിരുന്ന അത്രിെയ ഒരംഗഭം-

ഗവും വരോെത, അപോയത്തിൽനിന്നുദ്ധരിച്ചു! (8)
നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ ഒരു കിണർ പറിെച്ചടുത്തു, കീഴ്ഭോഗം മുകളിലും ദ്വോരം

തോഴത്തുമോക്കി െചരിച്ചുപിടിച്ചു; അതിൽനിന്നു, ഹവിസ്സു നല്കി�പ്പോന്ന സഹനശീല-

നോയ �ഗോതമന്നു ദോഹം മോറുമോറു കുടിപ്പോൻ െവള്ളം പകർന്നുെകോടുക്കുകയും െച-

യ്തു! (9)
നോസത്യ�ര, ദസ്ര�ര, നിങ്ങൾ കിഴവനോയ ച്യവനങ്കൽനിന്നു ജര ഒരു കുപ്പോ-

യം�പോെലഅഴിച്ചുനീക്കി; ആപരിത്യക്തന്ന്ആയുസ്സുവർദ്ധിപ്പിച്ചു; ഒടുവിൽഅ�ദ്ദ-

ഹെത്തകന്യകമോരുെട കണവനുമോക്കി! (10)
�നതോക്കളോയ നോസത്യ�ര, ശ്ലോഘ്യവും ആരോധ്യവുമോകുന്നു, നിങ്ങളുെട ആ

അഭിഗന്തവ്യവും വരണീയവുമോയ കർമ്മം: വിദ്വോന്മോരോയ നിങ്ങൾ കിണറ്റിൽ ഒളി-

പ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട വന്ദനെന, ഒരു നിധിെയഎന്ന�പോെല പ്രത്യുദ്ധരിച്ചുവ�ല്ലോ! (11)
�നതോക്ക�ള, അഥർവപുത്രൻ ദധ്യംഗ് (ദധീചൻ, ദധീചി) നിങ്ങൾക്ക് ഈ

മധുവിദ്യ െചോല്ലിത്തന്നതു കുതിരത്തലെകോണ്ടോണ�ല്ലോ; നിങ്ങളുെടആ ഉഗ്രകർമ്മ-

െത്തഞോൻധനത്തിന്നു�വണ്ടി, ഇടി മഴെയഎന്ന�പോെല െവളിെപ്പടുത്തുന്നു! (12)
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�ക നീണ്ടുരുണ്ട നോസത്യ�ര, മഹത്തോയ �സ്തോത്രത്തിന്നു ഫലമുളവോക്കുന്ന

അശ്വിക�ള, ബുദ്ധിമതിയോയ വധ്രിമതി നിങ്ങെള വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചു: അതു നി-

ങ്ങൾഗുരുവി�ന്റതു�പോെല െചവിെക്കോണ്ടുഅവൾക്കുഹിരണ്യഹസ്തെന െകോടുക്കു-

കയും െചയ്തു! (13)
�നതോക്കളോയ നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ ഒരു കോടയടിയോൻപിടെയ, പിടികൂടിയ

െചന്നോയയുെട വോയിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു! മഹോഭുജ�ര, സ്തുതിയ്ക്കുന്ന കവിയ്ക്കു നിങ്ങൾ

കോഴ്ചയുണ്ടോക്കി! (14)
�ഖലെന്റ വിശ്പലയുെട കണങ്കോൽ, ഒരു പക്ഷിയുെട ചിറെകന്ന�പോെല യു-

ദ്ധത്തിൽ െവട്ടിമുറിയ്ക്കുകയുണ്ടോയ�ല്ലോ; നിങ്ങൾ രോത്രിയിൽ െചന്ന്, അ�പ്പോൾത്ത-

�ന്ന അവൾക്കു, ധനം �കക്കലോക്കി �പോകോൻ ഇരിമ്പുകോൽ െവച്ചുെകോടുത്തു!

(15)
നൂറോടുകെളനുറുക്കി െപണ്െചന്നോയയ്ക്കു െകോടുത്തഋജ്രോശ്വെനഅച്ഛൻശപി-

ച്ചു കുരുടനോക്കിക്കളഞ്ഞു; നോസത്യ�ര, ദസ്ര�ര, അ�ദ്ദഹത്തിനെന്റ നശിച്ച കണ്ണു-

കൾക്കു�വദ്യന്മോരോയ നിങ്ങൾ നല്ല കോഴ്ചയുണ്ടോക്കി! (16)
നോസത്യ�ര, കുതിരെയെക്കോണ്ടു ജയിയ്ക്കെപ്പട്ട സൂര്യപുത്രി, അതിർക്കുറ്റിയ്ക്കെല-

ന്ന�പോെല നിങ്ങളുെട �തരിൽ �കറിയതു �ദവകെളല്ലോം മന�സ്സോ�ട സമ്മതിച്ചു;

അതിനോൽ നിങ്ങൾശ്രീ�യോടു �ചർന്നു! (17)
അശ്വിക�ള, ആഹൂതരോയ നിങ്ങൾഹവിെസ്സോരുക്കിയ ദി�വോ ദോസെന്റ ഗൃഹ-

ത്തിൽ�പോകയുണ്ടോയ�ല്ലോ;അ�പ്പോൾനിങ്ങളുെടകോമവർഷിയോയ �തരിൽഅന്ന-

വും െവച്ചിരുന്നു. ഒരു കോളെയയും മുതലെയയുമോണ്, പൂട്ടിയിരുന്നത് ! (18)
ധനം, നല്ല ബലം, നല്ല സന്തതിെയ ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന നല്ല വീര്യമുള്ളഅന്നം

എന്നിവ എടുത്തുെകോണ്ടോണ�ല്ലോ, നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ ഹവിസ്സും �സോമയോഗ-

ത്തിെന്റ മൂന്നു ഭോഗവും ഒരുക്കിയിരുന്ന ജോഹ്നവിയുെട അടുക്കൽ െചന്നത്! (19)
നോസത്യ�ര, എമ്പോടും വളയെപ്പട്ട ജോഹുഷെന ജരോരഹിതരോയ നിങ്ങൾ രോ-

ത്രിയിൽ, എന്തും പിളർത്തുന്ന സ്വന്തം �തരിൽ �കറ്റി െകോണ്ടു�പോന്നു, സുഗമങ്ങ-

ളോയ വഴികളിലൂ�ട ഒരു പർവതത്തിെന്റ മുകളിെലത്തി�ച്ചർന്നു! (20)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ വശെന നോെളോന്നിന്നു രമ്യമോയ ആയിരം പണം കിട്ടു-

ന്നവനോക്കി സംരക്ഷിച്ചു! വൃഷോക്ക�ള, ഇന്ദ്ര�നോടുകൂടിയ നിങ്ങൾ പൃഥുശ്രവസ്സിെന്റ

ദുഃഖകോരികളോയ ശത്രുക്കെള െകോ�ന്നോടുക്കി! (21)
ഋചൽകെന്റപുത്രനോയശരന്നുകുടിപ്പോൻ, നിങ്ങൾ ഒരുകുണ്ടുകിണറ്റിൽനിന്നു

െവള്ളം മുകളിൽ വരുത്തി! നോസത്യ�ര, കർമ്മം െകോണ്ടുശ്രോന്തനോയ ശയുവിെന്റ

�പറുനിന്ന പയ്യിന്നു നിങ്ങൾ കറവുണ്ടോക്കി! (22)
രക്ഷി�യ്ക്കണ�മ എന്നുസ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഋജുശീലനോയ കൃഷ്ണുപുത്രൻ വിശ്വകന്നു നോ-

സത്യ�ര, നിങ്ങൾസ്വകർമ്മത്തോൽ വിഷ്ണോപ്വെന, �പോ�യ്പോയ മോടിെന എന്ന�പോ-

െല കോട്ടിെക്കോടുത്തു! (23)
െകോല്ലോൻ കടുംകയർെകോണ്ടു െകട്ടിവരിഞ്ഞു െവള്ളത്തിലിടെപ്പട്ട �രഭൻ

പത്തു രോവും ഒമ്പതു പകലും ആവതില്ലോ�ത െവള്ളത്തിൽ കിടന്നു; ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച-

തു�പോലിരുന്ന അ�ദ്ദഹെത്ത നിങ്ങൾ, സ്രുവം െകോണ്ടു �സോമെത്തഎന്ന�പോെല

എടുത്തുെപോക്കി! (24)
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അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾകല്പിച്ചുെചയ്തവഞോൻപറെഞ്ഞോപ്പിച്ചു. ഞോൻനല്ല �ഗോ-

ക്ക�ളോടും നല്ലവീര�രോടുംകൂടി, ഇവിെടഅധിപതിയോയിത്തീരണം; കണ്കോഴ്ച�യോ-

�ട ദീർഘോയുസ്സും �നടി, ജരയിെലയ്ക്കു, ഗൃഹത്തിെലെയ്ക്കന്ന�പോെല കടക്കുമോറോക-

ണം! (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 116.
1. ദർഭ–ഒരു യജമോനൻ യോഗത്തിന്നു, തക്ക വലുപ്പത്തിൽ ദർഭപ്പുല്ലു മുറിച്ചുെവയ്ക്കുന്നതു-

�പോെല. �മഘജലം=�മഘത്തിെന്റ ഉള്ളിലിരിയ്ക്കുന്ന െവള്ളം. മഴെപയ്യുന്നതു�പോെല,

ഞോൻഅവിച്ഛിന്നമോയി �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു. വിമദൻ 112-ോംസൂക്തത്തിെല 19-ോം ഋക്കി-

ൽ സൂചിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടണ്ട്. കന്യക സ്വയംവരത്തിൽെവച്ചു യുവോവോയ വിമദെന വരിച്ചു;

അതിൽഅസൂയയുംഅരിശവും പൂണ്ടു മറ്റു രോജോക്കന്മോർ �പോരിന്നു പുറെപ്പട്ടു. യുദ്ധോശ-

ക്തനോയ വിമദൻ അശ്വികെള സ്തുതിച്ചു; അവർ എതിരോളികെള �തോല്പിച്ചു, വധുവിെന

വിമദ�നോടു �ചർത്തു.

2. കഴുത–പ്രജോപതി നിങ്ങൾക്കുതന്നവോഹനം. യമന്ന്ഒരു സമ്പത്തോണ�ല്ലോ, വളെര

മരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധം. ആ ആയിരം–വിമദ�നോടു യുദ്ധത്തിന്നു െചന്ന വളെര

രോജോക്കന്മോർ.

3. തുഗ്രൻഎന്ന രോജോവു ദ്വീപോന്തരത്തിെല ശത്രുക്കെള ജയിപ്പോൻസ്വപുത്രനോയ ഭുജ്യുവി-

െന�സന്യ�ത്തോെടോപ്പംസമുദ്രമോർ�ഗ്ഗണഅയച്ചു. വളെര ദൂരം പിന്നിട്ടതിന്നു�ശഷം,

�തോണി കോറ്റിനോൽ െപോളിഞ്ഞതിനോൽ രോജകുമോരനും �സന്യവും കടലിൽ മുങ്ങി-

�പ്പോയി. അ�പ്പോൾ കുമോരൻഅശ്വികെളസ്തുതിച്ചു. അവർപ്രസോദിച്ചുസ�സന്യനോയ

ഭുജ്യുവിെന സ്വന്തം �തോണികളിലും �തരുകളിലും �കറ്റി രോജധോനിയിൽ െകോണ്ടോക്കി.

ആ �തോണികൾഅന്തരിക്ഷത്തിലും സഞ്ചരിയ്ക്കും.

6. അഘോശ്വൻ–�പദു എന്ന രോജർഷി. നന്മ–വിജയം. വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടത്–ഞങ്ങളോലും

ആഹ്വോതവ്യം.

7. കക്ഷീവോന്ന്–കക്ഷീവോെനന്ന എനിയ്ക്ക്. മുട്ടിപ്പോനി–വോറ്റുകുടം. അതിൽനിന്നു മദ്യസ-

മ്പോദകർ മദ്യം പകരുന്നതു�പോെല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട കുതിരയുെട കുളമ്പിൽനിന്നു

മദ്യം പകർന്നു, വളെര കുടം നിറച്ചു.

8. അത്രി എന്ന ഋഷിെയ അസുരന്മോർ വളെര ഓട്ടകളുള്ള ഒരുതരം യന്ത്രത്തിൽ കമിഴ്ത്തി-

ക്കിടത്തി, ഉമിത്തിയ്യുെകോണ്ടു ദഹിപ്പിയ്ക്കോൻ തുടങ്ങി. അ�പ്പോൾ അ�ദ്ദഹം അശ്വികെള

സ്തുതിച്ചു; അവർഅ�ദ്ദഹെത്ത �മോചിപ്പിച്ചു.

9. �ഗോതമെനന്ന ഋഷി ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ദോഹിച്ചു വലഞ്ഞ്അശ്വികെള സ്തുതിച്ചു. അവർ

മെറ്റോ�രടത്തുനിന്ന് ഒരു കിണർ എടുത്തുെകോണ്ടുവന്ന്ഋഷിയ്ക്കു െവള്ളം �വണ്ടു�വോളം

െകോടുത്തു.

10. പരിത്യക്തൻ–പുത്രോദികളോൽ ത്യജിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. ച്യവനൻ വീണ്ടും യുവോവോക്കെപ്പട്ട

കഥ പുരോണങ്ങളിലുണ്ട്.

11. അഭിഗന്തവ്യം–�സവനീയം. ഒളിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട–അസുരന്മോരോൽ കിണറ്റിന്നടിയിൽ വീഴി-
യ്ക്കുെപ്പട്ട. വന്ദനൻ–ഒരു ഋഷി.

12. ഇന്ദ്രൻ ദധ്യംഗിന്നു മധുവിദ്യ ഉപ�ദശിച്ചു. ‘ഇതു മെറ്റോരോൾക്കു പറഞ്ഞുെകോടുത്തോൽ

ഭവോെന്റ തലഞോൻ െവട്ടും’ എന്നു തോക്കീതും െചയ്തു. ഇതുകോരണം, അശ്വികൾ ദധ്യം-

ഗിെന്റ തല െവട്ടി മെറ്റോ�രടത്തു കുഴിച്ചിട്ടിട്ട്, അ�ദ്ദഹത്തിന്ന് ഒരശ്വത്തിെന്റ തല െവ-

ട്ടിെയടുത്തു പകരം െവച്ചുെകോടുത്തു. ആ കുതിരത്തലെകോണ്ട�ത്ര, ദധ്യംഗ്അശ്വികെള
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മധുവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചത്. പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞ�പ്പോൾഅവർഋഷിയ്ക്കു, കുതിരത്തലനീക്കി,അ�ദ്ദ-

ഹത്തിെന്റ തലതെന്ന െവച്ചുെകോടുത്തു. രണ്ടും ഉഗ്രകർമ്മംതെന്ന!

13. വധ്രിമതി എന്ന രോജപുത്രിയ്ക്ക് ഒരു നപുംസകമോണ്, ഭർത്തോവോയിത്തീർന്നത്. അവൾ

പുത്രനുണ്ടോകോൻ�വണ്ടിഅശ്വികെള വിളിച്ചു. അവർഅവെളപ്രോപിച്ചു, ഹിരണ്യഹസ്ത-

െനന്നഒരുപുത്രെന െകോടുത്തു. ഗുരുവി�ന്റതു�പോെല–ഗുരുവിെന്റ വിളി �കൾക്കു�മ്പോ-

ഴെത്തആദര�വോ�ട.

14. കവി–കുരുടനോയ ഒരു ഋഷി.
15. വിശ്പല–112-ോം സൂക്തത്തിെല 10-ോം ഋക്കിൽ പ്രസ്തോവിയ്ക്കെപ്പട്ടവൾ.

16. അശ്വികളുെട വോഹനമോയ ഗർദ്ദഭം ഒരു െപണ്െചന്നോയയോയിച്ചമഞ്ഞു, വൃഷോഗീെര-

ന്ന രോജർഷിയുെട പുത്രനോയ ഋജ്രോശ്വെന്റ അടുക്കൽ െചന്നുകൂടി; അതിന്നു തിന്നോ-

ൻ ഋജ്രോശ്വൻ നോട്ടുകോരുെട ഒരു നൂറോടുകെള അപ്പ�പ്പോളോയി െവട്ടിനുറുക്കി െകോടുത്തു.

ഈപ്രജോധനോപഹരണം വൃഷോഗീരിെന കുപിതനോക്കി:അ�ദ്ദഹം മകെന, കുരുടനോ-

യി�പ്പോകെട്ട എന്നു ശപിച്ചു. അങ്ങെന അന്ധനോയീത്തീർന്ന ഋജ്രോശ്വൻ അശ്വികെള

സ്തുതിച്ചു പ്രസോദിപ്പിച്ചു.

17. സൂര്യൻ സ്വപുത്രിെയ ഓട്ടത്തിൽ ജയിയ്ക്കുന്നവന്നു െകോടുപ്പോൻ, അവെള കോമിച്ചുെചന്ന

�ദവന്മോരുെട നിർബന്ധംമൂലം നിശ്ചയിച്ചു. ആ പന്തയത്തിൽ, ഒന്നോമത് അതിർക്കു-

റ്റിയ്ക്കെലത്തിയത്, അശ്വികളുെട കുതിരയോണ്. അങ്ങെന അവർ സൂര്യപുത്രിെയ ജയി-

ച്ചു–തനതോക്കി. അതിർക്കുറ്റിയ്ക്കെലന്ന�പോെല–കുതിര ഗതി�വഗത്തോൽ ലക്ഷ്യസ്ഥ-

ലെത്തത്തിയതു�പോെല. ശ്രീ–ആയിരം ഋക്കുകൾ കിട്ടുക എന്ന സമ്പത്ത്; അെല്ലങ്കി-

ൽ, ജയലക്ഷ്മി.

18. പരസ്പരവി�രോധികളോയ വൃഷഭ–നക്രങ്ങൾ നിങ്ങളുെട പ്രഭോവത്തോൽ ഇണക്കംപൂണ്ടു

�തർ വലിച്ചു!

19. മൂന്നു ഭോഗം–മൂന്നുസവനങ്ങളുെട. ജോഹ്നവി–ജഹ്നുമഹർഷിയുെട മകൾ.

20. വളയെപ്പട്ട–ശത്രുക്കളോൽ നിരുദ്ധനോയ. ജോഹുഷൻ–ഒരു രോജോവ്, പർവതത്തിെന്റ–

ശത്രുക്കൾക്കു �കറോൻ വയ്യോത്ത മലയുെട.

21. വശൻ–ഒരു ഋഷി. പണം–നോണ്യം. പൃഥുശ്രവസ്സ്–ഒരു രോജോവ്.
22. കർമ്മംെകോണ്ടു–യുഷ്മൽപരിചരണംനിമിത്തം. ശ്രോന്തൻ=ക്ഷീണിച്ചവൻ.

23. വിശ്വകൻ–ഒരു ഋഷി; ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനോയ വിഷ്ണോപ്വെന കോണോതോവുകയുണ്ടോ-

യി. മോടിെന എന്ന�പോെല–കോണോതോയ ഒരു പശുവിെന വല്ലവരും ഉടമസ്ഥെന്റ ദൃ-

ഷ്ടിയിൽെപ്പടുത്തുന്നതു�പോെല.

24. �രഭൻ–112-ോംസൂക്തത്തിെല 5-ോം ഋക്കിൽപ്രസ്തോവിയ്ക്കെപ്പട്ടഋഷി; ഇ�ദ്ദഹെത്തഅസു-

രന്മോർ െവള്ളത്തിൽ െകോണ്ടിട്ടു. �രഭെന്റ �ദഹം, അന്തസ്തോപോധിക്യംമൂലം, െതോട്ടോ-

ൽെപ്പോള്ളുെമന്നസ്ഥിതിയിെലത്തിയിരുന്നു. �സോമെത്ത, �ഹോമിപ്പോൻ സ്രുവത്തിെല-

ടുത്തുയർത്തുന്നതു�പോെല.

25. ഇവിെട–ഈനോട്ടിൽ. ഗുഹത്തിെലെയ്ക്കന്ന�പോെല–സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽപ്ര�വശിയ്ക്കോ-

ൻആർക്കും �ക്ലശമുണ്ടോവില്ല�ല്ലോ; അതു�പോെലസുഖമോയി �വണം, ഞോൻ വോർദ്ധകൃ-

ത്തിെലയ്ക്കു കടക്കുക!
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കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

അശ്വിക�ള, നിങ്ങെള മധുര�സോമംെകോണ്ടു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ, പഴയ �ഹോ-

തോവു യഥോവിധി പരിചരിയ്ക്കുന്നു: ഹവിസ്സു ദർഭയിൽ െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; സ്തുതികൾ െചോ-

ല്ലെപ്പടുന്നു. അതിനോൽനോസതൃ�ര,അന്നവുംബലവുംഎടുത്തുവന്നു�ചരുവിൻ! (1)
അശ്വിക�ള, നല്ലശ്വങ്ങളുള്ളമ�നോധിക�വഗിയോയനിങ്ങളുെടയോെതോരുരഥം

പ്രജകെള പ്രോപിയ്ക്കുന്നു�വോ; �നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾസുകൃതിയുെട ഗൃഹത്തിൽ �പോ-

കുന്നതുയോെതോന്നിലൂെട�യോ; അതിലൂെടഞങ്ങളുെട ഭവനത്തിൽ വന്നു�ചരുവിൻ!

(2)
�നതോക്ക�ള, പഞ്ചജനങ്ങളിൽെപ്പട്ട ഋഷിയോയ അത്രിെയ പരിെക്കോന്നും

പറ്റോെത, പോപരൂപമോയ ഉമിത്തിയ്യിൽനിന്നുനിങ്ങൾവിടുവിച്ചു; വൃഷോക്ക�ള,അതി-

ന്നുനിങ്ങൾദുഷ്ടനോയദസ്യുവിെന്റ മോയകെളഒെന്നോന്നോയിതടുത്ത്,അവെനെകോ-

ലെപ്പടുത്തി. (3)
അശ്വിക�ള, �നതോക്ക�ള, വൃഷോക്ക�ള, ദു�ശ്ചഷ്ടിതരോൽ െവള്ളത്തിലോഴ്ത്തെപ്പ-

ട്ട, അവയവങ്ങൾ �വർെപട്ടിരുന്ന �രഭർഷിെയ നിങ്ങൾ ഒരശ്വെത്തഎന്ന�പോെല

സ്വകർമ്മത്തോൽസ്വോസ്ഥ്യെപ്പടുത്തി; നിങ്ങൾപണ്ടുെചയ്തെതോന്നും പഴകി�പ്പോകി-

ല്ല! (4)
ദസ്ര�ര, അശ്വിക�ള, ഭൂമിയുെട മടിയിൽ ഉറങ്ങുന്നവൻ�പോെല ഇരുളിൽ കി-

ടന്ന സൂര്യെന്നോത്ത വന്ദനെന, കുഴിച്ചിട്ട ഒരു ദർശനീയമോയ സ്വർണ്ണോഭരണെത്ത-

െയന്ന�പോെല നിങ്ങൾ െപോക്കിെയടുത്തു! (5)
�നതോക്കളോയ നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ അെച്ചയ്തതിെന, അംഗി�രോ�ഗോത്രജ-

നോയ കക്ഷീവോൻഅഭീഷ്ടലബ്ധിയ്ക്കോയി സ്തുതിച്ചുെകോള്ളുന്നു: ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, നി-

ങ്ങൾ �വഗ�മറിയ കുതിരയുെട കുളമ്പിൽനിന്നുപുറെപ്പട്ട മദ്യംെകോണ്ടുനൂറുകുടം നി-

റച്ചുവ�ല്ലോ! (6)
�നതോക്ക�ള,സ്തുതിയ്ക്കുന്നകൃഷ്ണപുത്രനോയവിശ്വകന്നുനിങ്ങൾവിഷ്ണോപ്വെനകോ-

ണിച്ചുെകോടുത്തു! അശ്വിക�ള, അച്ഛെന്റ ഗൃഹത്തിൽ പോർത്തു നരച്ച �ഘോഷയ്ക്കു നി-

ങ്ങൾ കണവെന നല്കി! (7)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ കറുത്തിരുണ്ടവന്ന്ഒരു കോന്തിമതിെയ െകോടുത്തു; കരു-

ടനോയ കണ്വന്നു കോഴ്ച വരുത്തി. നൃഷത്തിെന്റ പുത്രനു െചവി �കൾക്കോറോക്കി; വൃ-

ഷോക്ക�ള, നിങ്ങൾഅെച്ചയ്തത്എത്രപ്രശംസനീയം! (8)
അശ്വിക�ള, ബഹുരൂപരോയ നിങ്ങൾ ഗതി�വഗവും െകല്പുമുള്ളതും ആയിരം

നല്കുന്നതും എതിരില്ലോത്തതും ശത്രുഘോതിയും സ്തുത്യവും വിജയിയുമോയ ഒരശ്വെത്ത

�പദുവിന്നു െകോണ്ടുെകോടുത്തുവ�ല്ലോ! (9)
�ശോഭനപ്രദോനരോയ അശ്വിക�ള, �കൾ�ക്കണ്ടുന്നവയോണ്, നിങ്ങളുെട ഈ

വീര്യങ്ങൾ! ദ്യോവോപൃഥിവികളോയ നിങ്ങെള പ്രസോദിപ്പിയ്ക്കോൻ മന്ത്ര�സ്തോത്രം

ഉദ്�ഘോഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. അംഗി�രോ�ഗോത്രക്കോർ വിളിയ്ക്കു�മ്പോൾ, നിങ്ങൾ അന്നവു-

മോയി വെന്നത്തണം; വിദ്വോന്നും ബലം തരണം! (10)
�പോഷണകർത്തോക്കളോയ അശ്വിക�ള, നോസത്യ�ര, പുത്രനോൽ അളവുപിടി-

ച്ചുസ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട–അഗസ്ത്യനോൽമന്ത്ര�സ്തോത്രംെകോണ്ടുവളർത്തെപ്പട്ട–നിങ്ങൾ�മ-

ധോവിയ്ക്കു് അന്നം കുറിച്ചു; വിശ്പലയ്ക്കകോലും െവച്ചുെകോടുത്തു് ! (11)
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സൂര്യപുത്രന്മോ�ര, വൃഷോക്ക�ള, അശ്വിക�ള, ശയുവിെന രക്ഷിച്ച നിങ്ങൾ, ശു-

ക്രൻസ്തുതിയ്ക്കു�ന്നടെത്തയ്ക്കു�പോകു�മ്പോളോണ�ല്ലോ, �രഭെനപത്തോമെത്തപ്പകലിൽ,

ഒരു കുഴിച്ചിട്ട െപോൻകുടെത്തെയന്ന�പോെല ഉദ്ധരിച്ചത്; അെതവിെടെവച്ചോയിരു-

ന്നു? (12)
അശ്വിക�ള, കിഴവനോയച്യവനെനനിങ്ങൾചികിത്സിച്ചുവീണ്ടുംെചറുപ്പക്കോര-

നോക്കി! നോസത്യ�ര, സൂര്യെന്റ മകൾശ്രീ�യോടു കൂടി നിങ്ങളുെട �തരിൽവന്നു�കറി!

(13)
യുവോക്ക�ള, പ�ണ്ട സ്തുതിച്ചു�പോന്ന തുഗ്രന്നു നിങ്ങൾ വീണ്ടും �സ്തോതവ്യരോയി-

ത്തീർന്നു: നിങ്ങൾ ഭുജ്യുവിെന െപരുംകടലിൽനിന്നു �തോണികളിലും കുതി�ച്ചോടുന്ന

കുതിരകളിലുമോയി െകോണ്ടു�പോന്നുവ�ല്ലോ! (14)
അശ്വിക�ള, അച്ഛനയച്ച തുഗ്രപുത്രൻ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടും സങ്കടെപ്പടോ-

െത നിങ്ങെള വിളിച്ചു; അ�ദ്ദഹെത്ത മ�നോ�വഗികളും വൃഷോക്കളുമോയ നിങ്ങൾ

നന്നോയി പൂട്ടിയ �തരിൽ �കറ്റി െകോണ്ടു �പോന്നു! (15)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങെള വിളിച്ച കോടയടിയോൻപിടെയ നിങ്ങൾ െചന്നോയയുെട

വോയിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു! നിങ്ങൾ െവറ്റി�ത്തരിലൂ�ട മലമുകളിൽ �കറി! നിങ്ങൾ

വിഷ്വോക്കിെന്റ കുഞ്ഞിെന വിഷംെകോണ്ടു െകോന്നു! (16)
അശ്വിക�ള, നൂറോടുകെളെക്കോണ്ടു െപണ്െചന്നോയെയ പൂജിച്ചതിൽ അരി-

ശംെകോണ്ട അച്ഛനോൽ ഇരുട്ടിലോക്കെപ്പട്ട ഋജ്രോശ്വെന നിങ്ങൾ ചക്ഷുഷ്മോനോക്കി–

കുരുടന്നു നിങ്ങൾ നല്ല കണ്കോഴ്ചയുണ്ടോക്കി! (17)
കുരുടന്നുെപോറുതിയ്ക്കുള്ളസ്വോസ്ഥ്യംകിട്ടോൻആെപണ്െചന്നോയ, ‘�ഹഅശ്വി-

ക�ള, വൃഷോക്ക�ള, �നതോക്ക�ള!’ എന്നിങ്ങെന വിളികൂട്ടി:- ‘ഒരു യുവകോമുകൻ പര-

സ്ത്രീെയ്ക്കന്ന�പോെല, ഋജ്രോശ്വൻ എനിയ്ക്ക്ഒരു നൂറോടുകെള നുറുക്കിത്തന്നു!’ (18)
അശ്വിക�ള, മഹത്തും സുഖജനവുമോണ്, നിങ്ങളുെട പോലനം: �സ്തോതവ്യ�ര,

നിങ്ങൾ �വർെപട്ടു�പോയഅവയവങ്ങെള �ചർത്തിണക്കിയ�ല്ലോ! വൃഷോക്ക�ള, നി-

ങ്ങെളത്തെന്നയോണ്, ബുദ്ധിമതി വിളിച്ചത്; നിങ്ങൾ രക്ഷയുമോയി അവളുെട അടു-

ക്കെലത്തി! (19)
കറവുവറ്റി ചടച്ചു �പറുനിന്നഒരുപയ്യിെന, നിങ്ങൾശയുവിന്നു�വണ്ടി, ധോരോളും

പോലുള്ളതോക്കിത്തീർത്തു! പുരുമിത്രെന്റ മകെള നിങ്ങൾസ്വകർമ്മത്തോൽ വിമദന്നു

ഭോര്യയോക്കി െകോണ്ടുെകോടുത്തു. (20)
അശ്വിക�ള, ദസ്ര�ര, നിങ്ങൾ വിദ്വോനോയ മനുവിന്നു�വണ്ടി, കരിെകോണ്ടുഴു�ത-

ടത്തു യവം വിതപ്പിച്ചു; അന്നം കറെന്നടുത്തു; �ദ്രോഹികെള വജ്രംെകോണ്ടു വധിച്ചു.

ഇങ്ങെന, നിങ്ങൾ വമ്പിച്ച �തജസ്സു കോണിച്ചു! (21)
ദസ്ര�ര, അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഅഥർവപുത്രനോയ ദധീചന്നുകുതിരത്തലപക-

രംെവച്ചു; അ�ദ്ദഹം പ്രതിജ്ഞപോലിപ്പോൻ, ഇ�ന്ദ്രോപദിഷ്ടമോയ മധുവിദ്യയും, പ്രവർ-

ഗ്ഗ്യവും നിങ്ങൾക്കു െചോല്ലിത്തന്നു! (22)
കവിക�ള, അശ്വിക�ള, എെന്റ �പരിൽ നിങ്ങൾക്കു സദോകനിവുണ്ടോകണം:

എെന്റഎല്ലോക്കർമ്മങ്ങളും നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കണം; നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു

പ്രശംസനീയമോയ വമ്പിച്ച സമ്പത്തുംസന്തതിയും തന്നരുളണം! (23)
വിളയോടുന്ന �നതോക്ക�ള, അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ വധ്രിമതിയ്ക്കു ഹിരണ്യഹസ്ത-
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െനന്ന പുത്രെന കല്പിച്ചുെകോടുത്തു! �ശോഭനദോനരോയഅശ്വിക�ള, മൂന്നു കഷ്ണമോക്ക-

െപ്പട്ടിരുന്ന ശ്യോവെന നിങ്ങൾ ഉയിർെത്തഴു�നല്പിച്ചു! (24)
അശ്വിക�ള,ആളുകൾവർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളവയോണ്, നിങ്ങളുെടഈപഴയവീരകർ-

മ്മങ്ങൾ; വൃഷോക്ക�ള, ഞങ്ങളും നിങ്ങെളപ്പറ്റി മന്ത്ര�സ്തോത്രം രചിച്ചു, നല്ല വീര�രോടു-

കൂടി, പുകഴ്ത്തിെച്ചോല്ലുമോറോകണം! (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 117.
1. എടുത്തു–ഞങ്ങൾക്കുതരുവോൻ.

2. സുകൃതി–യോഗംെചയ്യുന്നവൻ.
3. പഞ്ചജനങ്ങൾ–നോലുജോതിയും നിഷോദരും. 116-ോം സൂക്തത്തിൽ 8-ോം ഋക്കിൽ പറ-

ഞ്ഞതുപ്രകോരോന്ത�രണ പറയുന്നു.

4. അശ്വെത്തഎന്ന�പോെല–�രോഗംബോധിച്ച കുതിരെയ എന്ന�പോെല. സ്വകർമ്മത്തോ-

ൽ–സ്വന്തം ചികിത്സെകോണ്ട്. പഴകി�പ്പോകില്ല–എന്നും പുത്തനോയിരിയ്ക്കും.

6. കക്ഷീവോൻ–ഞോൻ. ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി–ആളുകൾഅ�പക്ഷിച്ചതിനോൽ.
7. �ഘോഷ എന്നവൾ കുഷ്ഠ�രോഗിണിയോയിരുന്നു; അവെള ആരും വരിച്ചില്ല. അതിനോ-

ൽ വിവോഹിതയോകോെത വോർദ്ധക്യപര്യന്തം അച്ഛെന്റ ഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന പോർത്തു.

ഒടുവിൽ അശ്വിപ്രസോദത്തോൽ, അവൾ �രോഗമുക്തയോയി, െയൌവനവും വീെണ്ടടുത്തു,

ഭർത്തൃമതിയോയിച്ചമഞ്ഞു.

8. കറുത്തിരുണ്ടവന്ന്–ഒരുതരം കുഷ്ഠം പിടിച്ചു കരുവോളിച്ച ഒരു ഋഷിയ്ക്കു, �രോഗം ശമിപ്പിച്ച്,

ഒരു സുന്ദരിെയ ഭോര്യയോക്കി െകോടുത്തു. നൃഷത്ത്–ഒരു ഋഷി; ഇ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ

ബധിരനോയിരുന്നു.

9. ആയിരം–സഹസ്രധനം.
10. ദ്യോവോപൃഥിവികളോയ–ദ്യോവോപൃഥിവീരൂപര�ത്ര,അശ്വികൾ. വിദ്വോന്നും–നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള

�സ്തോത്രംഅറിയുന്നഎനിയ്ക്കും.

11. �പോഷണകർത്തോക്കൾ–�വദ്യന്മോെരന്നർത്ഥം. പുത്രൻ–കുംഭസംഭവനോയ മക-

ൻ. അളവുപിടിച്ചു–തികച്ചും ഗുണോനുരൂപമോയി. �മധോവി–ഭരദ്വോജർഷി. കുറിച്ചു–

�രഖോപൂർവം നീക്കിെവച്ചു!

16. വിഷ്വോക്ക്–ഒരസുരൻ. അവെന്റ കുലം അശ്വികൾ മുടിച്ചു.
17. ഇരുട്ടിലോക്കെപ്പട്ട–അന്ധനോക്കെപ്പട്ട.

18. കുരുടന്ന്–ഋജ്രോശ്വന്ന്. െപോറുതി–ജീവസന്ധോരണം. പരസ്ത്രി(അന്യഭോര്യ)യ്ക്കു ജോരൻ

ധോരോളം ധനം െകോടുക്കുമ�ല്ലോ. െപണ്െചന്നോയയുെട കൂറ് !

19. �വർെപട്ടു�പോയ അവയവങ്ങെള–�രഭോദികളുെട. ബുദ്ധിമതി–�ഘോഷ�യോ, വി-

ശ്പല�യോ.

20. സ്വകർമ്മത്തോൽ–വിമദെന്റഎതിരോളിക�ളോടു യുദ്ധം െചയ്തു്.

21. അന്നം–അതിന്നു കോരണമോയ വൃഷ്ടിജലം. കറെന്നടുത്തു–�മഘത്തിൽനിന്ന്.

22. പ്രവർഗ്ഗ്യം–സന്ധോനകരണി എന്ന വിദ്യ.

24. മൂന്നു കഷ്ണമോക്കെപ്പട്ടിരുന്ന–അസുരന്മോരോൽ. ശ്യോവൻ–ഋഷി.

25. വീരർ–പുത്രോദികൾ.
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സൂക്തം 118.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അശ്വിക�ള, സുഖവും ധനവുമുള്ളതും പരുന്തു�പോെല പറക്കുന്നതുമോയ നിങ്ങ-

ളുെട �തര്ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുമോറോകെട്ട: വൃഷോക്ക�ള, മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിെനക്കോൾ �വ-

ഗവും, സോരഥിയ്ക്കു മൂന്നിരിപ്പിടവും, കോറ്റിെന്റഊക്കുമുള്ളതോണ�ല്ലോ, അത് ! (1)
അശ്വിക�ള, മൂന്നു സോരഥിസ്ഥോനവും, മൂന്നുതരത്തിൽ മൂന്നുചക്രവുമുള്ള സുഖ-

ഗോമിയോയ �തരിലൂ�ട നിങ്ങൾഇ�ങ്ങോട്ടുവരുവിൻ: ഞങ്ങളുെട�പക്കൾക്കുപോൽ

െപരുപ്പിയ്ക്കുവിൻ; കുതിരകെള ഇമ്പം പിടിപ്പിയ്ക്കുവിൻ; ഞങ്ങൾക്കു വീരെര വർദ്ധിപ്പി-

യ്ക്കുവിൻ! (2)
ദസ്ര�ര, അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ വടിെവോത്ത �തരിലൂ�ട ശീഘ്രം വെന്നത്തി,

ആദ്യതെന്റഈ�ശ്ലോകംശ്രവിയ്ക്കുവിൻ: ദോരിദ്ര്യത്തിെന്റ �ന�ര െചല്ലുന്നവരോണ് നി-

ങ്ങെളന്നു പ�ണ്ടെത്ത �മധോവികൾ പറയുന്നില്ല�യോ? (3)
അശ്വിക�ള, �തരിന്നു പൂട്ടിയ പരന്നു പറക്കുന്ന കുതിരകൾ നിങ്ങെള ഇവിെട

െകോണ്ടുവരെട്ട: നോസത്യ�ര, െവള്ളം�പോെലപോയുന്ന, വോനിെലകഴുകർെക്കോത്ത

ആശ്ലോഘ്യഗമനർ നിങ്ങെള ഹവിസ്ഥോനെത്തയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോകോറുണ്ട�ല്ലോ! (4)
�നതോക്ക�ള, യുവതിയോയ സൂര്യപുത്രി നിങ്ങളുെട �തരിൽ �പ്രമ�ത്തോ�ട �ക-

റിയ�ല്ലോ; ആ നിങ്ങെള, അംഗഭംഗിയും പതംഗഗതിയുമുള്ള ഭോസുരങ്ങളോയ കുതിര-

കൾഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ െകോണ്ടുവരെട്ട! (5)
ദസ്ര�ര, വൃഷോക്ക�ള, നിങ്ങൾ സ്വകർമ്മത്തോൽ വന്ദനെന ഉദ്ധരിച്ചു; സ്വ�ച-

ഷ്ടിതത്തോൽ �രഭെനയും ഉദ്ധരിച്ചു! തുഗ്രപുത്രെനസമുദ്രത്തിൽനിന്നു കര�യറ്റി! ച്യ-

വനെന യുവോവോക്കി! (6)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ കമിഴ്ത്തിയിടെപ്പട്ട അത്രിയ്ക്കു, തോപം െകടുത്തു, സുഖകര-

മോയആഹോരംകല്പിച്ചുെകോടുത്തു! �ശോഭനമോയ �സ്തോത്രംശ്രവിക്കുന്നനിങ്ങൾഇരു-

ട്ടിൽ പോർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട കണ്വന്നു കണ്കോഴ്ചയുണ്ടോക്കി! (7)
അശ്വിക�ള, പണ്ടു ശയുവിെന്റ അ�പക്ഷയോൽ, �പറുനിന്ന പയ്യിെന നിങ്ങൾ

കറവുള്ളതോക്കി; കോടയടിയോൻപിടെയ കരുമനയിൽ നിന്നു വിടുവിച്ചു; വിശ്പലയ്ക്കു

കണങ്കോൽ െവച്ചുെകോടുത്തു! (8)
അശ്വിക�ള,എതിരോളികെളവധിയ്ക്കുന്നതും, തു�ലോം െവല്ലുവിളിയ്ക്കുന്നതും മോറ്റല-

െര മടക്കുന്നതും ഉഗ്രവുംആയിരം നല്കുന്നതും, യുവോവും, ദൃഢഗോത്രവും, ഇന്ദ്രനിൽനി-

ന്നു കിട്ടിയതുമോയ ഒരു െവള്ളക്കുതിരെയ നിങ്ങൾ �പദുവിന്നു െകോടുത്തു! (9)
�നതോക്കളോയഅശ്വിക�ള,ആസുജന്മോക്കളോയനിങ്ങെളഞങ്ങൾരക്ഷക്കോ-

യി യോചിച്ചുെകോണ്ട്ആഹ്വോനംെചയുന്നു: സ്തുതികൾശ്രവിയ്ക്കുന്നനിങ്ങൾധനസ�മ-

തമോയ രഥത്തിലൂ�ട, സുഖം തരോനോയി വന്നു�ചർന്നോലും! (10)
നോസത്യ�ര, പുതു�വഗത്തിൽ പറപറക്കുന്ന കുതിരയുള്ള നിങ്ങൾസമോനപ്രീ-

തി�യോ�ട ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നു�ചർന്നോലും: അശ്വിക�ള, ശോശ്വതിയോയ

ഉഷസ്സിെന്റ അവസോനത്തിൽ, ഹവിെസ്സോരുക്കിയ ഞോൻ നിങ്ങെള വിളിയ്ക്കുന്നു!

(11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 118.
2. വീരർ–പുത്രോദികൾ.
3. ആദ്യതൻ–ആദരമുള്ള �സ്തോതോവ്. �ശ്ലോകം–സ്തുതി. �ന�ര െചല്ലുന്നവർ–െചറുത്തു

നശിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ.

4. കഴുകർെക്കോത്ത–ഗൃധ്ര �വഗികളോയ.

5. പതംഗഗതി–പക്ഷികൾെക്കോത്ത �പോക്ക്, ശീഘ്രഗമനം.

7. തോപം=ചൂട്, ദുഃഖം. കണ്വെന അസുരന്മോർ, അ�ദ്ദഹത്തിെന്റജ്ഞോനം പരീക്ഷിപ്പോൻ,

ഒരിരുട്ടുമുറിയിലടച്ചു, ‘�നരം പുലർന്നു�വോ’ എന്നു �ചോദിച്ചു അ�ദ്ദഹം അശരണനോയി

അശ്വികെള സ്തുതിച്ചു.

8. കരുമന–െചന്നോയയ്ക്കിരയോവുകഎന്നആപത്ത്.

9. മടക്കുക–പിന്തിരിപ്പിയ്ക്കുക, �തോല്പിയ്ക്കുക.
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കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

വളെര അദ്ഭുതങ്ങളുള്ളതും, ജവനോശ്വയുക്തവും, മ�നോ�വഗിയും, ആയിരം

െകോടിമരം നോട്ടിയതും, നൂറൂ ധനങ്ങൾ ഉൾ�ച്ചർന്നതും, ജലോന്വിതവും, സുഖസമൃ-

ദ്ധവും, സമ്പൽപ്രദവും, യജ്ഞ�യോഗ്യവുമോയ നിങ്ങളുെട രഥെത്ത, ഹവിസ്സു �ക-

െക്കോള്ളോൻ, ജീവനോർത്ഥിയോയഞോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു! (1)
അതിെന്റ പ്രയോണത്തിൽ, സ്തുതിപ്പോനോയി ബുദ്ധിെയ ഉന്മുഖമോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു;

�സ്തോത്രങ്ങൾ അവിെട വന്നു�ചരും. ഞോൻ െനയ്യും മറ്റും രുചികരമോക്കി െവയ്ക്കോം;

രക്ഷിതോക്കളും �പോന്നിരിയ്ക്കുന്നു. അശ്വിക�ള, ഊർജ്ജോനിയുമുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങളുെട

�തരിൽ! (2)
യജ്ഞം െചയ്യുന്ന ജയശീലരോയ വളെര�പ്പർ യുദ്ധത്തിൽ നന്മയ്ക്കോയി, തമ്മി-

ൽ മത്സരിച്ചുെകോണ്ട് ഒത്തുകൂടുന്നെത�പ്പോ�ഴോ; അ�പ്പോൾ നിങ്ങളുെട �തർതെന്ന-

യോണ്, ഭൂമിയിൽ അറിയെപ്പടുന്നത് ? അതിലൂെടയോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ �സ്തോതോവി-

ന്നു വരം െകോണ്ടു�പോകോറുള്ളത്. (3)
വൃഷോക്ക�ള, മുങ്ങി�പ്പോയ ഭുജ്യുവിെനനിങ്ങൾസ്വയംപൂട്ടിയകുതിരകെളെക്കോ-

ണ്ടുവഹിപ്പിച്ചു, പിതോക്കളുെടഅടുക്ക�ലോളം െകോണ്ടു�പോന്നു, വിദൂരസ്ഥമോയ ഗൃഹ-

ത്തിൽഎഴുന്നള്ളി! നിങ്ങൾ ദി�വോദോസെന രക്ഷിച്ചതിെന്റ മഹത്ത്വവും മനസ്സിലോ-

യിട്ടുണ്ട്. (4)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങളുെട വർണ്ണനീയങ്ങളോയ രണ്ടശ്വങ്ങൾ, നിങ്ങൾതെന്ന പൂ-

ട്ടിയ രഥെത്ത�ശോഭോമോംവണ്ണുംഅതിെനലക്ഷ്യത്തിെലത്തിച്ചു; ഉട�ന, പന്തയെപ്പ-

ണ്ണുവന്നു, ‘നിങ്ങൾതെന്ന ഭർത്തോക്കൾ’എന്നിങ്ങെന, നിങ്ങെള ഭർത്തൃ�ത്വന വരി-

ച്ചു! (5)
നിങ്ങൾ �രഭെന കഷ്ടപ്പോടിൽനിന്നു കര�യറ്റി; അത്രിെയച്ചുഴന്നു കത്തിപ്പടർ-

ന്നഉമിത്തീ െവള്ളംെകോണ്ടുെകടുത്തു; ശയുവിെന്റപയ്യിന്നുകറവുണ്ടോക്കി; വന്ദനന്നു

ദീർഗ്ഘോയുസ്സുകല്പിച്ചുെകോടുത്തു! (6)
ദസ്ര�ര, ജര വ്യോപിച്ച വന്ദനെന ശില്പകുശലരോയ നിങ്ങൾ, ഒരു രഥെത്ത

എന്ന�പോെല നന്നോയി പുതുക്കി! സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട നിങ്ങൾ ഋഷിെയ ഗർഭത്തിൽനി-

ന്നുപുറെത്തെയ്ക്കടുത്തു! അങ്ങെന,ഈപരിചോരകെനയും നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചരുളണം!

(7)
തെന്റ അച്ഛൻ െചോല്ലിയയച്ചതിനോൽ ദൂരത്തു കഷ്ടത്തിൽെപ്പട്ടു സ്തുതിച്ചവെന്റ

അടുക്കൽ െചന്നുവ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ; നിങ്ങളുെട �ശോഭനഗമനകളോയ തിരുരക്ഷകൾ-

തെന്നയോണ്, ഇവിെട സമീപത്തു�ത�ടണ്ടുന്നവ! (8)
മധുശോലികളോയ നിങ്ങെള ആ �തനീച്ച മൂളിസ്തുതിച്ചുവ�ല്ലോ; അതിൻവണ്ണം,

�സോമംെകോണ്ടു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻഔശിജൻ വിളിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദധീചെന്റ ഹൃദ-

യെത്തപരിചരണംെകോണ്ടുപ്രീതിെപ്പടുത്തി; ഉട�ന, കുതിരത്തലനിങ്ങൾക്കു (മധു-

വിദ്യ) െചോല്ലിത്തരികയുംെചയ്തു. (9)
എതിരോളികളിൽനിന്നുകര�യറ്റും; യുദ്ധത്തിൽശത്രുക്കൾക്കുദുസ്തരം; ഇന്ദ്രെന-

�പ്പോെല ആക്രമണങ്ങൾ തോങ്ങും; വീണ്ടും വീണ്ടും �വലയ്ക്കിറക്കോം–ഇങ്ങെന ഒളി-

മിന്നുന്നബഹുസ്പൃഹണീയമോയ ഒരു െവള്ളക്കുതിരെയയോണ�ല്ലോ, അശ്വിക�ള, നി-

ങ്ങൾ �പദുവിന്നു െകോടുത്തത്! (10)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 119.
1. ജലം–വൃഷ്ടിജലം. യജ്ഞ�യോഗ്യം–യോഗത്തിൽ വിളിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടത്.

2. അതിെന്റ–രഥത്തിെന്റ. അവിെട–അശ്വികളുെട അടുക്കൽ. രക്ഷിതോക്കളും �പോന്നി-

രിയ്ക്കുന്നു–ഋത്വിക്കുകളും ഘൃതോദിസംസ്കരണത്തിന്ന്എ�ന്നോെടോപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഊർ-

ജ്ജോനി–സൂര്യപുത്രിയുെട �പർ.

3. യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ചവെര �പോരിൽ ജയിപ്പിപ്പോൻ നിങ്ങളുെട �തർതെന്നയോണ്(മറ്റു �ദവ-

കളുെടയല്ല) ഭൂമിയിലിറങ്ങോറുള്ളത്. വരം–�ശ്രഷ്ഠവസ്തു, ധനം.

4. പിതോക്കൾ–തുഗ്രനും മറ്റും. ഗൃഹത്തിൽ–തുഗ്രെന്റ. രക്ഷിച്ചതിെന്റ–ശംബരെന െകോ-

ന്നതിെന്റ. മനസ്സിലോയിട്ടുണ്ട്–ഞങ്ങൾക്കറിയോം.

5. പന്തയെപ്പണ്ണ്–സൂര്യപുത്രിയോയസ്വയംവരവധു.
7. ഒരു രഥെത്തഎന്ന�പോെല–ഒരുശില്പി പഴയ �തരിെന പുതുക്കുന്നതു�പോെല. ഋഷി–

വോമ�ദവൻ; അ�ദ്ദഹം മോതൃഗർഭത്തിൽെവച്ച്അശ്വികെളസ്തുതിച്ചു. ഈപരിചോരകൻ

–യജമോനൻ.

8. സ്തുതിച്ചവെന്റ–ഭുജ്യുവിെന്റ. �ത�ടണ്ടുന്നവ–മറ്റോരുമില്ല, ഇങ്ങെന രക്ഷിപ്പോൻ!
9. ഔശിജൻ–ഉശിക്പുത്രനോയഞോൻ. കുതിരത്തല. നിങ്ങൾ ദധീചന്നു െവച്ചുെകോടുത്ത

അശ്വശിരസ്സ്.

10. ദുസ്തരം=കടക്കോൻ വയ്യോത്തത്.
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കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും, കകുപ്പും, കോവിരോട്ടും, നഷ്ടരൂപിയും, തനുശിരയും,

ഉഷ്ണിക്കും, വിഷ്ടോരബൃഹതിയും, കൃതിയും, വിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദവത.

എന്തുനുതി �വണ്ടു നിങ്ങൾ-

ക്കോ,ർ കനിയിയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളിരുവെരയും?

എമ്മട്ടു പരിചരിയ്ക്കും,

നിങ്ങെളയനഭിജ്ഞനശ്വിക�ള? (1)

ഇങ്ങെന �ചോദിയ്ക്കണ,മോ-

യിരുവിജ്ഞന്മോെരോ�ട വഴിയവിജ്ഞ൯;

മറ്റില്ലറി�വോൻ! മർത്ത്യനി-

ലുടനിടെപടു�വോര,ധൃഷ്യരവർ. (2)

ആയിരുവിജ്ഞെരയധുനോ

ഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു: വിജ്ഞരോം നിങ്ങൾ

�വണ്ടതു െചോല്ലിത്തരണം;

നിങ്ങെളഞോൻഹവ്യ�മകിയർച്ചിപ്പൻ. (3)

അപക്വരോം �ദവക�ളോടു �ചോദി-

യ്ക്കുന്നില്ലഞോ;-നശ്വിക�ള, ഭവോന്മോർ

വഷട്കൃതോശ്ചര്യബലിഷ്ഠ�സോമം

നുകർന്നു, ഞങ്ങൾക്കരുൾകുദ്യമശ്രീ! (4)

�ഘോഷോത്മഭൂവും ഭൃഗുവും കഥിച്ചതും,

നോസത്യ�ര, നിങ്ങെളയംഗി�രോഭവൻ

പൂജിപ്പതോം �സ്തോത്രവുെമോപ്പമുത്തമം;

�ഭോ�ജ്യച്ഛുവോം വിജ്ഞനുെമോക്കുകീ,പ്സിതം! (5)

�കട്ടിട്ടുണ്ടി,ടറി നട-

ന്നവനുെടയപ്പോട്ടു നിങ്ങൾ, ശുഭപതികൾ:

ഞോൻ�പോലവൻസ്തുതിച്ചോ-

ന�ല്ലോ, മിഴി �നടിയശ്വിക�ള! (6)

നിങ്ങൾ െകോടുക്കും വന്മുതൽ;

നിങ്ങൾ മുടിയ്ക്കും; വസുക്ക�ള, നിങ്ങൾ

കോക്കണെമങ്ങെള-ഞങ്ങെള

രക്ഷിപ്പിൻ, �ചോരപീഡ പറ്റോെത! (7)

ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നിർത്തീ-

ടരുെതോരമിത്രെത്തയും! കറവു�പക്കൾ

ഞങ്ങളുെട വീടുകളിൽനി-

െന്നങ്ങോനും �പോെകോലോ, കിടക്കോ�ത! (8)

�നടുന്നുണ്ട�ല്ലോ മുതൽ,

വീടു പുലർത്തോൻ ഭവൽസ്തുതിപ്രവണൻ:
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ഞങ്ങൾക്കും തരിക, ധനം;

ഞങ്ങൾക്കും തരിക, �ഗോബലോന്നങ്ങൾ! (9)

ബലിഷ്ഠരോമശ്വികൾതന്നശ്വഹീനരഥെത്തഞോൻ

ഭജിപ്പ;-നതിനോൽ നന്മ�കവരോവൂ, തു�ലോം മമ! (10)

എെന്നെയോന്നു െപരുപ്പിയ്ക്കുകി,ത്തൃ�ത്ത�ര, ധനോഢ്യ�മ,

�സോമപീതിയ്ക്കു നരരിൽെക്കോണ്ടു�പോകെപ്പടുന്ന നീ! (11)

സ്വപ്നെത്തഞോൻ െവറുക്കു�ന്നനു,ണ്ണോത്തധനവോെനയും:

ആ രണ്ടുമറുതിെപ്പട്ടു�പോകമ�ല്ലോ, െപോടുന്നെന! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 120.
1. നിങ്ങെളഎങ്ങെനസ്തുതിയ്ക്കും, പ്രസോദിപ്പിയ്ക്കും, പരിചരിയ്ക്കുംഎെന്നോെക്കആർക്കുഅറി-

ഞ്ഞുകൂടോ.

2. ആഇരുവിജ്ഞന്മോർ–വിദ്വോന്മോരോയആഇരുവർ, അശ്വികൾ; അവ�രോടുതെന്ന �ചോ-

ദിച്ചോ�ല അറിയൂ. അവിജ്ഞൻ=അറിവില്ലോത്തവൻ. മർത്ത്യനിലൂടനിടെപടു�വോർ–

സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽഅ�പ്പോൾത്ത�ന്നഅനുഗ്രഹിപ്പോൻസന്നിഹിതരോകുന്നവർ.

3. നിങ്ങൾ–അശ്വികൾ.
4. അപക്വർ=അപരിപക്വബുദ്ധികൾ. വഷട് കൃതോശ്ചര്യബലിഷ്ഠ�സോമം=വഷട്കോ-

രപൂർവം �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടതും, ആശ്ചര്യഭൂതവും, ബലിഷ്ഠ(ബ�ലോൽപോദക)വുമോയ �സോ-

മം, അരുൾക=തന്നോലും. ഉദ്യമശ്രീ=ഉത്സോഹസമ്പത്ത്, പ്രവൃദ്ധമോയ ഉത്സോഹം.

5. �ഘോഷോത്മഭൂവ്=�ഘോഷയുെട പുത്രൻ, സുഹസ്തി. കഥിച്ചതും–െചോല്ലിയ �സ്തോത്രവും,
അംഗി�രോഭവെന്റ (കക്ഷീവോനോയ എെന്റ) �സ്തോത്രവും ഒന്നു�പോെല മികച്ചതോകുന്നു.

�ഭോ�ജ്യച്ഛുവോം വിജ്ഞനും–അന്നം കിട്ടോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്ന വിദ്വോനോയ എനിയ്ക്കും. ഈപ്സി-

തം ഒക്കുക–അഭിഷ്ടം നിറ�വറെട്ട.

6. ഇടറിനടന്നവൻ–കുരുടനോയഋജ്രോശ്വൻ. പോട്ട്–സ്തുതി. ശുഭപതികൾ–സൽക്കർമ്മപോലകർ.
7. വലിയസമ്പത്തുെകോടുക്കോനും മുടിയ്ക്കോനും �പോന്നവരോണ്, നിങ്ങൾ. വസുക്കൾ=വസി-

പ്പിയ്ക്കുന്നവർ, �സവകർക്കു പോർപ്പിടം നല്കുന്നവർ. �ചോരപീഡ =കള്ളന്മോെരെക്കോണ്ടു-

ള്ള ഉപദ്രവം.

8. അമിത്രം=ശത്രു. ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങെള എതിർക്കരുത്. കിടക്കോെത–വീട്ടിെല െതോഴു-
ത്തിൽ കിടക്കോ�ത.

9. ഭവോന്മോെരസ്തുതിച്ചോൽ, കുടുംബെപ്പോറുതിയ്ക്കുമതിയോയമുതൽകിട്ടും. �ഗോബലോന്നങ്ങൾ
–�ഗോക്കൾ, ബലം, അന്നം എന്നിവ.

10. അശ്വഹീനരഥം–അശ്വങ്ങളില്ലോെതയും ശീഘ്രം നടക്കുന്ന �തർ.

11. െപരുപ്പിയ്ക്കുക–പുത്രപൌത്രധനോദികളോൽ സമൃദ്ധനോക്കിയോലും. ഇത്തൃ�ത്ത�ര–

അല്ല�യോ അശ്വികളുെട പള്ളി�ത്ത�ര. �സോമപീതി=�സോമപോനം. നരരിൽ–

യജിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരുെട അടുക്കൽ.

12. ഉണ്ണോത്ത–അനുഭവിയ്ക്കോത്ത: ദോനമോണ്, ധനത്തിെന്റ പരമപ്ര�യോജനം; അതു െച-

യ്യോത്തവെന്റ ധനവും സ്വപ്നവും ഒന്നു�പോെല ക്ഷണഭംഗുരമോകുന്നു. ആ രണ്ടും–

സ്വപ്നവും അഭുക്തധനവും. ഈ ഋക്ക് ദുഃസ്വപ്നശോന്തിദമ�ത്ര.



ഋ�ഗ്വദം: ഒന്നോംഅഷ്ടകം
എട്ടോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 18



[മ. 1: അ. 18: സൂ. 121] ഒന്നോം അഷ്ടകം 271

സൂക്തം 121.

കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

�നതോക്കെള പോലിച്ചു ധനം നല്കുന്നവൻ �ദവകോമരോയ അംഗിരസ്സുകളുെട

ഈ സ്തുതികൾ എന്നു �കൾക്കും? അ�ദ്ദഹം മോളികയുെട ആളുകളിൽ െചന്നോൽ,

യജ്ഞത്തിൽ പൂജനീയനോയിരിെയ്ക്ക, വളെര പണിെയടുക്കും! (1)
ആ �ഗോ�നതോവു �ദ്യോവിെന ഉറപ്പിച്ചു; തു�ലോം വിളങ്ങിനിന്ന്, അന്നത്തിന്നോ-

യി, ജലധനം വർഷിച്ചു. തങ്കൽനിന്നു ജനിച്ച രോത്രിയുെട പിറകി�ല ആ മഹോൻ

െവളിെപ്പടോറുള്ളു! അ�ദ്ദഹം ഒരു െപണ്കുതിരെയ �ഗോവിെന്റ മോതോവോക്കി മോറ്റി!

(2)
ഉഷസ്സുകെള തുടുപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ, മനുഷ്യരോയ അംഗിരസ്സുകൾക്കു നോൾ�തോറും

ധനമയയ്ക്കുന്നവൻ, പ�ണ്ടത്തതോയഈ വിളി �കൾക്കുമോറോകെട്ട; വജ്രെത്ത �വ-

�ണ്ടടത്തു െകോള്ളിയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യർക്കും മനുഷ്യരുെട നോല്ക്കോലികൾക്കും�വണ്ടി

�ദ്യോവിെന ഉറപ്പിച്ചു! (3)
ഈ �സോമത്തിെന്റ മത്തു പൂണ്ട ഭവോൻ ഒളിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട സ്തുത്യമോയ �ഗോസമൂ-

ഹെത്തയജ്ഞത്തിന്നു�വണ്ടി പ്രദോനംെചയ്തു: യുദ്ധത്തിൽത്രി�ലോ�കോത്തരനോയി

വർത്തിച്ചവൻ മനുഷ്യയ�ദ്രോഹിയുെട ദ്വോരം തുറന്നരുളി! (4)
ക്ഷിപ്രകോരിയോയനിന്തിരുവടിയ്ക്കോയി, ഭരിയ്ക്കുന്നപിതോക്കൾസമൃദ്ധികരവുംസു-

വീര്യവുമോയപോൽെകോണ്ടുെവച്ചു; കറവുപയ്യിെന്റആസ്വച്ഛമോയപോല�ത്ര,അങ്ങയ്ക്കു

ധോരോളും നല്കെപ്പട്ടത്! (5)
സ്വന്തം ഹവിസ്സുക�ളോടുകൂടിയ യോവചിലർ സ്തുത്യമോയ �സോമെത്ത യഥോ-

സ്ഥോനം സ്രുവംെകോണ്ടു �കോരിപ്പകർന്നു പോനംെചയ്യിച്ചു�വോ; അവെര ഉടൻ

ആവിർഭൂതനോയ തരണി–ഈ ഉഷസ്സിെന്റ സൂര്യൻ�പോെല വിളങ്ങുന്നവൻ–

ഇമ്പംെകോള്ളിയ്ക്കെട്ട (6)
തിളങ്ങുന്ന നീർമുകിലുകൾ പണി തുടങ്ങു�മ്പോൾ, ആ സൂരൻ അന്തരിക്ഷസ്ഥ-

നോയി, വൃഷ്ടി�രോധെത്ത തട്ടിനീക്കുന്നു. കർമ്മത്തിെനോത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രോദുർ-

ഭവിയ്ക്കുന്ന നിന്തിരുവടി നടക്കോൻ വയ്യോത്തഇടയെന�പ്പോലും െവമ്പൽെക്കോള്ളിയ്ക്കു-

ന്നു! (7)
നിന്തിരുവടിെയ വളർത്തോൻ, മ�നോഹരവും മദകരവും പോലിെന്റ വീര്യമുള്ള-

തും കോറ്റിൻ�വഗത്തിൽ �കെക്കോ�ള്ളണ്ടതുമോയ �സോമം അമ്മി�മൽ ചതച്ചു പി-

ഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു; ഇവിെടഈ മഹത്തോയ മോദകം ഇരുകുതിരകെള കുടിപ്പിച്ചോലും! മു-

തൽ തട്ടിെയടുക്കുന്നവോറ്റുകോരെന പടയോളിയോയഅവിടുന്നു പെറ്റ�ത്തോല്പിച്ചോലും!

(8)
പുരുഹൂത,കുത്സന്നു�വണ്ടിശുഷ്ണെനവധിപ്പോൻഅവിടുന്നുവളെരവളെര െകോ-

ലയോയുധങ്ങ�ളോ�ട ചുറ്റും നടന്നുവ�ല്ലോ;അ�പ്പോൾസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്ഋഭു െകോണ്ടു-

വന്ന ശീഘ്രോവ്യോപിയോയ ഇരിമ്പുവജ്രംഅവിടുന്ന് ആ െതണ്ടിയുെട�ന�ര വിട്ടു! (9)
വജ്രപോ�ണ, പണ്ട്, ആ �മഘരുപംപൂണ്ട ഹന്തോവോയ ശുഷ്ണെന അവിടുന്നു

തട്ടിനീക്കിയ�പ്പോളോണ�ല്ലോ, സൂര്യൻ ഇരുട്ടിെന്റ പിടിയിൽനിന്നു വിട്ടത്; അവെന്റ

ബലംആദിത്യങ്കൽ മൂടിെയോട്ടിച്ചിരുന്നതുംഅവിടുന്നു പറിച്ചുകളഞ്ഞു! (10)
ഇന്ദ്ര, മഹതികളും ബലവതികളും വിസൃത്വരികളുമോയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾ കർ-
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മ്മപ്രവൃത്തനോയ അങ്ങെയ ഇമ്പെപ്പടുത്തി; അങ്ങു നീെളപ്പരന്ന െപരുംതീനിയോയ

വൃത്രെന വമ്പിച്ച വജ്രംെകോണ്ടു െവള്ളത്തിൽ പള്ളിെകോള്ളിച്ചു ! (11)
ഭോഗം ഒന്നു്;അഷ്ടകങ്ങൾ: 2; അദ്ധ്യോയങ്ങൾ: 13

മണ്ഡലങ്ങൾ: 1; അനുവോകങ്ങൾ: 24; സൂക്തങ്ങൾ: 191
ഇന്ദ്ര,മനുഷ്യഹിതനോയഅവിടുന്ന്എവെയരക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു�വോ;

ആ വലിപ്പോൻ കഴി�വറിയ വോതോശ്വങ്ങെള ശരിയ്ക്കു പൂട്ടി, �കറിെക്കോ-

ണ്ടോലും: അങ്ങയ്ക്കു വൃത്രെന വധിപ്പോൻ, മോറ്റോെര കടക്കോൻ �പോന്നതും

മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നതുമോയവജുംകവിപുത്രൻഉശനസ്സുമൂർച്ചകൂട്ടി തന്നുവ-

�ല്ലോ! (12)
ഇന്ദ്ര,സൂര്യനോയഭവോൻഹരിദ്വർണ്ണങ്ങളോയഅശ്വങ്ങെളെമരുക്കി;

ഈ ഏതശവും �തരുരുൾ വലിച്ചിരുന്നു. അങ്ങു െതോണ്ണൂറു നദികളുെട

അപ്പുറത്തുയജ്ഞവിഹീനെര നിലംെപോത്തിച്ചു, കുഴിയിൽത്തള്ളി! (13)
വജ്രിൻ, അവിടുന്നു ഞങ്ങെള ഈ ദുർഗ്ഗതിയിൽനിന്നും, യുദ്ധം

വന്നോൽ പോപത്തിൽനിന്നും രക്ഷിയ്ക്കണം! ഞങ്ങക്ക് അന്നത്തിന്നും

യശസ്സിന്നും സൂനൃ�തോക്തിയ്ക്കും�വണ്ടി, �തരുകൾ, കുതിരകൾ മുതലോയ

ധനവും തന്നരുളണം! (14)
ധനങ്ങൾെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നവ�ന, അങ്ങയുെടആ നന്മ-

നസ്സുഞങ്ങെള വിട്ടു�പോകരുത്. അന്നങ്ങൾഞങ്ങെള ചുഴലെട്ട! മഘ-

വോ�വ, ധനപതിയോയ ഭവോൻഞങ്ങെള �ഗോക്കളിൽ െകോണ്ടോക്കിയോ-

ലും: അങ്ങെയ സ്തുതിച്ചു�പോരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇമ്പംെകോള്ളുമോറോകെട്ട!

(15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 121.
1. �നതോക്കൾ–സ്തുതിച്ചുമതലക്കോർ. ധനം നല്കുന്നവൻ–ഇന്ദ്രൻ. അംഗിരസ്സുകളുെട–
അംഗി�രോ�ഗോത്രക്കോരോയ ഞങ്ങളുെട. മോളികയുെട ആളുകളിൽ–ധനവോനോയ യജ-

മോനെന്റആളുകളുെട (ഋത്വിക്കുകളെട)അടുക്കൽ. പൂജനീയനോയിരിെയ്ക്ക–തോൻആരോ-

ധ്യനോെണങ്കിലും.

2. �ഗോ�നതോവ്–അസുരഹൃതകളോയ �ഗോക്കെള വീണ്ടുെകോണ്ടു�പോന്നവൻ, ഇന്ദ്രൻ.

വിളങ്ങിനിന്ന്–സൂര്യരൂപനോയി വർത്തിച്ച്. അന്നത്തിന്നോയി–ഭൂമിയിൽ സസ്യോദി-

കൾ ഉണ്ടോകോൻ. ജലധനം=െവള്ളമോകുന്ന ധനം. തങ്കൽനിന്ന്–സൂര്യോത്മോവോയ

തങ്കൽനിന്ന്; അസ്തമിയ്ക്കുന്ന സൂര്യനോണ�ല്ലോ, രോത്രിയുെട ജനയിതോവ്. പിറക്–

അവസോനസമയെമന്നർത്ഥം. ഒരിയ്ക്കൽ ഇന്ദ്രൻ കളിയോയി ഒരു െപണ്കുതിരയിൽ

ഒരു പയ്യിെന ഉൽപോദിപ്പിച്ചു�പോൽ.

3. ഉഷസ്സുകെള തുടുപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ–സൂര്യരൂപൻ.
4. ഒളിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട–അസുരരോൽ. മനുഷ്യ�ദ്രോഹി–പണി എന്ന അസുരൻ. ദ്വോരം–

�പക്കെള ഒളിപ്പിച്ച ഗുഹയുെടഅടച്ച പഴുത്.
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5. ഭരിയ്ക്കുന്ന പിതോക്കൾ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. െകോണ്ടുെവച്ചു–�പക്കളുെട അകിട്ടിൽ.

നല്കെപ്പട്ടത്–യജമോനന്മോരോൽ.

6. യഥോസ്ഥോനം–ആഹവനീയോഗ്നിസ്ഥോനത്ത്. തരണി=തോരകൻ; സൂര്യപര്യോയവുമോ-

ണ്ഈപദം.

7. തിളങ്ങുന്ന–സൂര്യരശ്മി�യറ്റ. പണി–വർഷണം. ആ സൂരൻ–ഇന്ദ്രനോകുന്ന സൂര്യൻ.

നടക്കോൻവയ്യോത്ത ഇടയൻ�പോലും, �നരം പുലർന്നതു കണ്ടിട്ടു,മോടുകെള �മച്ചിൽപ്പുറ-

െത്തയ്ക്കു െകോണ്ടു�പോകോൻ െവമ്പുന്നു.

8. വളർത്തോൻ–മഹത്ത്വെപ്പടുത്തോൻ,ഹൃഷ്ടനോക്കോൻ. മോദകം–മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോ-

മനീർ. വോറ്റുകോരൻ–പരസ്വം വോറ്റിെയടുക്കുന്നവൻ.

9. ഋഭു–�തജസ്വിയോയ ത്വഷ്ടോവ്. െതണ്ടി–ഇന്ദ്രെന വഞ്ചിപ്പോൻ,എങ്ങുമിരിയ്ക്കോെത അല-
ഞ്ഞുനടന്നശുഷ്ണോസുരൻ.

11. വിസൃത്വരികൾ=വ്യോപ്തകൾ. കർമ്മപ്രവൃത്തൻ–വൃത്രവധത്തിലും മറ്റും ഏർെപ്പട്ടവൻ.

പരന്ന–വ്യോപിച്ച. പള്ളിെകോള്ളിച്ചു–കിടത്തി; െവള്ളത്തിൽ വീഴിച്ചു.

12. വോതോശ്വങ്ങൾ–വോയു�വഗികളോയ കുതിരകൾ. �കറിെക്കോണ്ടോലും–�തരിൽ. മോറ്റോ-
െര കടക്കോൻ �പോന്നത്–ശത്രുലംഘനസമർത്ഥം. ശത്രുസംഘത്തിന്നു നദീത്വം വ്യ-

ഞ്ജിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

13. ഹരിദ്വർണ്ണങ്ങളോയഅശ്വങ്ങൾ=പച്ചക്കുതിരകൾ. ഏതശം–സൂര്യശ്വങ്ങളിെലോന്നിെന്റ
�പർ.

14. ധനമുണ്ടോയോ�ല, അന്നവും മറ്റും ഉണ്ടോകയുള്ളുവ�ല്ലോ.
15. �ഗോക്കളിൽ െകോണ്ടോക്കിയോലും–ഞങ്ങൾക്കുവളെര �ഗോക്കെള കിട്ടിച്ചോലും.

ഒന്നോമഷ്ടകം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 122.

കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വിശ്വ�ദവകൾ �ദവത. (�കക)

അസ്ത�രോഷ�ര, സംഭരിയ്ക്കുവിൻ, ഫലം െപയ്യും

രുദ്രന്നോയ്നിജ�പയയജ്ഞോന്നം: സ്തുതിപ്പൻഞോൻ,

വീരരോയി,ഷുധിയോൽ�പ്പോെല മുപ്പോരിൻ മോറ്റോ-

ന്മോെര നീക്കു�ന്നോെനയുമമ്മരുത്തുക്കെളയും. (1)

ബഹുമോനിയ്ക്കെട്ട മുൻവിളിെയപ്പത്നിെയ്ക്കോപ്പം,

ബഹുധോ വിജ്ഞോതകളോയ രോവുഷസ്സുകൾ!

െപോല്ക്കസവുടുപ്പണിഞ്ഞുഷസ്സു �തജസ്സിങ്കൽ

മഗ്നനോമർക്കൻ�പോലോയ്ബ്ഭോസിപ്പൂ രവിശ്രീയോൽ. (2)

ഇമ്പ�മക�ട്ട, ചുറ്റിനടക്കും പകലവ!-

നിമ്പ�മക�ട്ട, നമ്മൾക്ക,ംബുവർഷിയോം കോറ്റും!

ഇന്ദ്രപർജ്ജന്യന്മോ�ര, മൂർച്ചെവപ്പിപ്പിൻഞങ്ങൾ-

െക്കോ!-ന്നനുഗ്രഹിയ്ക്ക�ട്ട, �ദവകെളല്ലോം നെമ്മ! (3)

ഔശിജനിവൻ കോ�ല വിളിയ്ക്കോ,െമനിയ്ക്കോയി

പ്രോശിപ്പോൻ, നുകരോനോ,�പ്പരോളുമിരുവെര;

നിങ്ങളഗ്നിെയപ്പോരം പോടിവോഴ്ത്തുവിൻ; �സ്തോത്ര-

മി�ങ്ങോതും മനുഷ്യന്നോയ്രണ്ടുമോതോക്കെളയും! (4)

നിങ്ങെള വിളിപ്പോനോയ്െച്ചോൽവെനൌശിജനോം ഞോ-

നം;-ഗപോണ്ഡുതനീങ്ങോൻ �ഘോഷ�പോെലോക്കും �സ്തോത്രം;

നിങ്ങൾതൻപ്രദോതോവോം പൂഷോെവക്കുറിച്ചും ഞോ-

നി,ങ്ങഗ്നിയുെട സമ്പൽെപ്രൌഢിെയക്കുറിച്ചും ഞോൻ. (5)

�കൾപ്പിെനൻവിളിയിതു �ഹ മിത്രോവരുണ�ര;

�കൾപ്പിനധ്വരഗൃഹത്തിങ്ക�ലവരു�ടതും;

�കൾക്ക നമ്മുെട വിളി, നീർ െപയ്തു നിലങ്ങൾ ന-

ന്നോക്കുന്നസു�ശ്രോതോവോം വിശ്രുതദോനൻസിന്ധു! (6)

സ്തുതിപ്പനിവൻ മിത്ര, വരുണ: ഭവദ്ദോനം

ശത�ഗോയുതോന്നെത്ത�ച്ചർക്കെട്ട, കക്ഷീവോങ്കൽ;

വന്നു�ചരുകീ, ഖ്യോതരഥനോം പ്രിയരഥ-

ന്നുന്നതിയുടൻതെന്ന തന്നുറപ്പിപ്പോനവർ! (7)

പജ്രിയർക്കോയിട്ടന്നം �കെക്കോൾ�വോെരവർ; െപരു-

തശ്വം �തരിവെയനിയ്ക്കയയ്ക്കുന്നവെരവർ;

അദ്ധനസമൃദ്ധെര സ്തുതിപ്പനർത്ഥോപ്തിയ്ക്കോയ്:

മർത്ത്യർ നോെമോപ്പം വീരെരോത്തു �നടോവൂ ധനം! (8)

�ഹ മിത്രോവരുണ�ര, �ദ്രോഹിയോയ്ബ്ഭവോന്മോർക്കു

�സോമനീർ നല്കോ�ത്തോനു,മന്യർക്കു നല്കു�ന്നോനും

�രോഗെമോന്നുള്ളിൽത്തോൻതോൻ െവച്ചുെകോണ്ടിരിയ്ക്കു�മ!
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യോഗോർത്ഥം സ്തുതിച്ചുെകോണ്ടെതവെനോരുക്കു�മോ; (9)
അവനഭ്യസ്തഹയോരൂഢനോം, നരരിൽെവ-

ച്ചധി�കോർജ്ജസ്സോം, സ്ഫൂർജ്ജ�ത്തജസ്സോം, ധനദനോം–

ശുരനോയ,നോരതം �പോർകളിെലല്ലോം വമ്പ-

ന്മോെരയുെമതിർക്കും, െചെന്നോട്ടു�മ കൂസീടോ�ത! (10)
�കൾക്കുവിൻ സുധ തൂകം മർത്ത്യെന്റ വിളി,യൻപു-

ണ്ടോക്കുന്നപുരോന്മോ�ര-വന്നു�ചരുവിനുടൻ:

രക്ഷകൻ മറ്റില്ലോത്ത രഥിതൻ മഹത്തോയ

ഭക്ഷ്യെത്തപ്രശംസി�പ്പോരല്ലി, വോനവർ നിങ്ങൾ? (11)
‘ഇവിെടദ്ദ�ശന്ദ്രിയ�പോഷകം കിട്ടോൻ വിളി-

ച്ചവനിലർപ്പിയ്ക്കുകിെക്കല്പു നോ’െമന്നോർ, വോ�നോർ:

എവരിൽ വിഹരിപ്പൂ ധനവുമന്നങ്ങളു,-

മവെര�പ്പരും ഭക്ഷ്യ�മക�ട്ട, മഖങ്ങളിൽ! (12)
സ്തുതിപ്പൂ ദ�ശന്ദ്രിയ�പോഷകോന്നോർത്ഥംഞങ്ങൾ,

വിധി�പോലീരഞ്ചന്നെമടുത്തു െചല്ലം�നരം:

ഇഷ്ടരശ്മിയു,മിഷ്ടോശ്വനു,മീ രോജോക്കന്മോ-

െരോെട്ടെന്തോെന്നടുക്കു,മത്തോരക�നതോക്കളിൽ? (13)
കോതിൽെപ്പോൻകടുക്കനും, കഴുത്തിൽ മണികളു,-

മീദൃശരൂപം നമ്മൾ�ക്കകെട്ട, വി�ശ്വ�ദവർ;

നോമിരുകൂട്ടരുെട നുതിയും പോലും െനയ്യും

കോമിയ്ക്കുമോറോക�ട്ട, തൽക്ഷണമപ്പൂജ്യന്മോർ! (14)
അല്ലൽ �ചർക്കുന്നൂ, മശർശോരെന്റസുതർ നോൽവർ,

െവല്ലുമോയവ�സോർവീശെന്റ മുവ്വരുെമങ്കൽ;

�ഹ മിത്രോവരുണ�ര, നിങ്ങൾതൻ െപരുംതൃ�ത്ത-

രോ�മോദപ്രദോർച്ചിസ്സോയ്സ്സൂര്യൻ�പോലുദിയ്ക്ക�ട്ട! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 122.
1. അസ്ത�രോഷ�ര–�ക്രോധമില്ലോത്ത ഋത്വിക്കുക�ള. നിജ�പയയജ്ഞോന്നം=തങ്ങൾക്കു

കുടിയ്ക്കോവുന്ന യജ്ഞോന്നം, �സോമരസവും മറ്റും. വീരർ–വീര്യമുള്ളഅനുചരർ. ഇഷുധി–

ആവനോഴി; അമ്പുകൾ എന്നർത്ഥം. നീക്കു�ന്നോെനയും–നീക്കുന്ന രുദ്രെനയും; അമ്മ-

രുത്തുക്കെളയും–അന്തരിക്ഷവർത്തികളോയ മരുത്തുക്കെളയും. ഞോൻസ്തുതിപ്പൻ.

2. പത്നിെയ്ക്കോപ്പം–പതി ഭർത്തോവിെന്റ വിളിെയ ആദരിയ്ക്കുന്നതു�പോെല. ബഹുധോ=പല

പ്രകോരത്തിൽ; വിജ്ഞോതകൾ=അറിയെപ്പട്ടവർ; വിഖ്യോതകൾ എന്നു സോരം. െപോ-

ല്ക്കസവുടുപ്പ്–കനകവർണ്ണരശ്മിസമൂഹം. �തജസ്സിങ്കൽ മഗ്നൻ–�തജസ്സോൽ ആച്ഛോദി-

തൻ. ഭോസിപ്പൂ–കോണെപ്പടുന്നു. രവിശ്രീ=സൂര്യെന്റ �ശോഭ. സൂര്യെന്റ മുൻകതിരുകൾ-

െകോണ്ടോണ�ല്ലോ, ഉഷസ്സ്ജഗത്തിെന പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.

3. അംബു=ജലം. പർജ്ജന്യൻ–വർഷ�ദവൻ. ഞങ്ങൾക്കു മൂർച്ചെവപ്പിപ്പിൻ–ഞങ്ങളുെട

അലസത നീക്കിയോലും.
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4. കോ�ല–പ്രഭോതത്തിൽ. പ്രോശിപ്പോൻ, നുകരുവോൻ–ചരുപു�രോഡോശോദി ഭക്ഷിപ്പോനും,

ആജ്യ�സോമോദി കുടിപ്പോനും. ഇരുവെര–അശ്വികെള. �സ്തോതൃമി�ങ്ങോതും മനുഷ്യന്നോ-

യ്–ഇവിെട സ്തുതിയ്ക്കുന്ന എനിയ്ക്കു�വണ്ടി. രണ്ടു മോതോക്കൾ–അ�ഹോരോത്ര�ദവതകൾ.

ഋത്വിക്കക�ളോടു പറയുന്നതോണിത്.

5. നിങ്ങൾ–പൂ�വോക്ത�ദവതകൾ, അഥവോ അശ്വികൾമോത്രം. �ഘോഷ, തെന്റ പോണ്ഡു

എന്നത്വ�ഗ്രോഗം ശമിപ്പോൻ അശ്വികെള സ്തുതിയ്ക്കുകയുണ്ടോയി. ഒക്കും–ഉചിതമോയ. നി-

ങ്ങൾതൻ–ഭവദീയനോയ. പ്രദോതോവ്–ഫലപ്രദൻ. ഉത്തരോർദ്ധവോക്യങ്ങൾ രണ്ടിലും

�സ്തോത്രം െചോൽവൻഎന്നു �ചർക്കുക.

6. അധ്വരഗൃഹത്തിങ്ക�ലവരു�ടതും–യോഗശോലയിെല എല്ലോവരു�ടയും വിളി. �കൾക്ക

–�കൾക്കെട്ട. നന്നോക്കുന്ന–സസ്യസമൃദ്ധങ്ങളോക്കുന്ന. സു�ശ്രോതോവ്–നമ്മുെട വിളി

നന്നോയി �കൾക്കോറുള്ളവൻ. സിന്ധു–ജല�ദവൻ.

7. ഭവദ്ദോനം=നിങ്ങളുെട ദോനം; കക്ഷീവോങ്കൽ (എങ്കൽ) ശത�ഗോയുതോന്നെത്ത (വള-

െര �ഗോക്കെളയും അന്നെത്തയും) �ചർക്കെട്ട; എനിയ്ക്കു നിങ്ങൾ വളെര �ഗോക്കെള-

യും അന്നെത്തയും തരുമോറോകണം. ഈ ഖ്യോതരഥ(പ്രസിദ്ധമോയ രഥ�ത്തോടുകൂടി-

യവ)നോയ പ്രിയരഥന്ന് (രഥപ്രിയന്ന്, എനിയ്ക്കു് ) ഉടൻത�ന്ന ഉന്നതി (സമ്പൽപുഷ്ടി)

തന്നുറപ്പിപ്പോൻ (സ്ഥിരമോക്കി നിർത്തോൻ) അവർ (മിത്രോദി �ദവന്മോർ) വന്നു�ചരുക

(വരുമോറോകെട്ട).

8. പജ്രിയർക്കോയിട്ട്–അംഗി�രോ�ഗോത്രക്കോർക്കു െകോടുക്കോൻ. അദ്ധന സമൃദ്ധെര–

സമ്പ�ത്തറിയ �ദവന്മോെര. അർത്ഥോപ്തി=ധനലോഭം. വീരെരോത്തു �നടോവൂ ധനം-

പുത്രോദിക�ളോടുകൂടി ധനം �നടോവൂ; �ദവപ്രസോദത്തോൽ �നടുമോറോകെട്ട.

9. അന്യർക്കു–ഭവദിതര�ദവന്മോർക്ക്. ഭവദോരോധകരുെട �ഭോഗസമൃദ്ധി കണ്ടിട്ട് ഒരു �രോ-
ഗം (അസൂയെകോണ്ടുള്ള �വദന) െവച്ചുെകോണ്ടിരിയ്ക്കും. �സോമനീർ നിങ്ങൾക്കുനല്കോതി-

രിയ്ക്കുക, അന്യർക്കു നല്കുക–ഇതു രണ്ടും �ദ്രോഹംതെന്ന.

10. അഭ്യസ്തഹയോരൂഢനോം–നട പഠിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട കുതിരകളുെട പുറത്തു �കറും; അവൻ

ശിക്ഷിതോശ്വങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥനോകുെമന്നർത്ഥം. അധി�കോർജ്ജസ്സ്=ബല�മറിയവൻ.

സ്ഫൂർജ്ജ�ത്തജസ്സ്=�തജസ്സു വർദ്ധിച്ചവൻ. ധനദൻ=ധനം െകോടുക്കുന്നവൻ.

11. സുധ തൂകും–അമൃതിെന്നോത്ത (അതിമധുരമോയ) �സ്തോത്രം െചോല്ലുന്ന. മർത്ത്യെന്റ–

മനുഷ്യനോയ എെന്റ. അൻപുണ്ടോക്കുന്ന പുരോന്മോ�ര–ആഹ്ലോദകോരികളോയ തമ്പുരോ-

ന്മോ�ര,ഈശ്വരന്മോ�ര. രഥി–യജമോനൻ. ഭക്ഷ്യം–ഹവിസ്സ്.

12. ദ�ശന്ദ്രിയ�പോഷകം–പത്തിന്ദ്രിയങ്ങെളയും �പോഷിപ്പിയ്ക്കുന്ന അന്നം; അഞ്ചു കർ-

�മ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഞ്ചു ജ്ഞോ�നന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇെക്കല്പ്–അന്നം �നടോനുള്ള ബലം.

എന്നോർ–എന്നരുളിെച്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. അവെര�പ്പരും–വി�ശ്വ�ദവന്മോർ. മഖങ്ങളിൽ–

യോഗങ്ങളോൽ പ്രസോദിച്ചു, നമുക്കു ഭക്ഷ്യം (അന്നം) ഏകെട്ട.

13. ഈരഞ്ചന്നം–പത്തുചമസങ്ങളിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ട ഹവിസ്സ്. െചല്ലും �നരം–�ഹോമിപ്പോൻ

ആഹവനീയോഗ്നിയുെട അടുക്കൽ �പോകു�മ്പോൾ, ഞങ്ങൾ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഇഷ്ടരശ്മി,

ഇഷ്ടോശ്വൻ എന്നീ രോജോക്കന്മോരുെട യോഗം െവടിഞ്ഞു �ദവന്മോർ നമ്മുെട അടുക്കൽ

വ�ന്നയ്ക്കു�മോ? വരും: അത്തോരക�നതോക്കളിൽ (ശത്രുപ്പുഴ കടത്തുന്ന �ദവന്മോരിൽ)

ഈ രോജോക്കന്മോർ എെന്തോെന്നടുക്കും? ഒന്നിനും ശക്തരോകില്ല!

14. ഈദൃശരൂപം–ഇപ്രകോരമുള്ളകുട്ടികെള. കനകരത്നോഭരണങ്ങൾകുട്ടികെളഅണിയി-

യ്ക്കത്തക്കസമ്പത്തുവി�ശ്വ�ദവന്മോർ നമുക്കു തരെട്ട. നോമിരുകൂട്ടരുെട–യജിയ്ക്കുന്നവരും

സ്തുതിയ്ക്കുന്നവരുമോയ നമ്മുെട. തൽക്ഷണം–ഇവിെട വന്ന ഉടൻ. കോമിയ്ക്കുമോറോക�ട്ട–

�കെക്കോള്ളെട്ട.
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15. മശർശോരൻ, ആയവസൻഎന്നിവർ രണ്ടു രോജോക്കന്മോര�ത്ര. െവല്ലും–ജയശീലനോയ.

മുവ്വരും–മൂന്നു പുത്രന്മോരും. എങ്കൽ അല്ലൽ �ചർക്കുന്നു–എെന്ന ഉപദ്രവിച്ചുെകോണ്ടി-

രിയ്ക്കുന്നു. അവെര �പടിപ്പിയ്ക്കോൻ നിങ്ങളുെട �തർ അവരുെട മുമ്പിൽ സൂര്യൻ�പോെല

ഉദിയ്ക്കുെട്ട.
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സൂക്തം 123.

കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സ് �ദവത. (കോകളി)

പൂട്ടീ, െപരിയ വിദഗ്ദ്ധതൻ വോരുറ്റ

�തര;-തിൽ�ക്കറി,യമർത്ത്യരോം �ദവകൾ;

ഉത്ഥിതയോയീ, കറുപ്പിൽനിന്നോര്യയോൾ,

മർത്ത്യക്ഷയെത്തച്ചികിത്സിച്ചു�പോരു�വോൾ! (1)

പോരിെനല്ലോംമുമ്പുണരും, ധൃതോന്നയോയ്;-

പ്പോർക്കും മുകളിൽനി�ന്ന;-കും െവളിച്ചവും;

�പർത്തുപിറക്കും യുവതിയുഷെസ്സത്തു,-

മോദ്യവിളിയിൽ മുന്നിട്ടു െപരിയവൾ! (2)

ഇ�പ്പോളു�ഷോ�ദവി, രക്ഷിതമർത്ത്യ നീ

സുപ്രസ്സൂ�ത, നരർക്കംശം െകോടുപ്പതിൽ

തൽപരചിത്തനോം �ദവൻസവിതോവു,

നിഷ്പോപർഞങ്ങെള�ന്നോതെട്ട, സൂര്യനിൽ! (3)

എത്തും, ഗൃഹത്തിൽ ഗൃഹത്തിൽ,ദ്ദി�ന ദി�ന,

കൃത്യം നടത്തോനു�മെറ്റടുക്കോനുമോയ്;

നിത്യമോയോതയോയ്, മുന്തിയ മുന്തിയ

വസ്തുെവടുക്കും, വിളങ്ങുമുഷസ്സിവൾ! (4)

സൂര്യെന്റ െപങ്ങൾ, വരുണെന്റ �സോദരി,

മു�മ്പസ്തുതയോകു,ഷ�സ്സ, സു�നത്രി, നീ:

അ�പ്പോൾ വിടും �ദ്രോഹി; ഞങ്ങളവെന നിൻ-

െകല്പുെകോണ്ടു ജയിയ്ക്കോവു, �തർെകോണ്ടു�മ! (5)

െപോങ്ങെട്ട സൂനൃതം, െപോങ്ങെട്ട ബുദ്ധികൾ,

െപോങ്ങിനില്ക്ക�ട്ട, പ്രദീപ്തങ്ങളഗ്നികൾ:

കോട്ടിത്തരികയോയ,ല്ലിനോൽ മൂടിയ

കോമ്യവിത്തെത്തത്തിളങ്ങുമുഷസ്സുകൾ! (6)

ഒന്നു �പോകുന്നു, മെറ്റോന്നു വരുന്നു �നർ-

െക്കോ;-ന്നോയ്ച്ചരിപ്പു, ഭിന്നങ്ങളഹസ്സുകൾ:

ഊഴത്തിൽ നില്ക്കുമവയിെലോന്നല്ലിനോൽ

മൂടു;-മുഷ�സ്സോ, ലസിപ്പു െവണ്�തരുമോയ്! (7)

ഇെന്നോന്നു�പോലി;-നി നോെളയുെമോന്നു�പോ-

ലി;-ന്നിരവദ്യകൾ മുപ്പതു�യോജന

�ചരുന്നു, സൂര്യെന്റ ദീർഗ്ഘമോംസ്ഥോനത്തി-

�ലോ:-�രോന്നുമോശു െചയ്യിയ്ക്കുന്നു കർമ്മവും! (8)

നല്പകലോഗമം കോട്ടി,ക്കറുപ്പിൽനി-

ന്നുദ്ഭവിയ്ക്കുന്നു, െവണ്കോന്തി�യോടന്വഹം:

�യോഷയോൾ മോയ്ക്കില്ല, സൂര്യെന്റ ദീപ്തിെയ;-
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ബ്ഭൂഷണഭംഗി ചമയ്ക്ക�യ െചയ്തിടൂ! (9)
െപണ്�പതൽ�പോലുടുക്കോ�ത നടെന്നോ,ടു-

വൻപുറ്റ �ദവനിൽെച്ചല്ലുന്നു �ദവി, നീ;

മുമ്പിൽ െവണ്പുഞ്ചിരിെക്കോൾവൂ യുവതിയോയ്;-

സ്സമ്പന്ന�ശോഭയോയ്ക്കോട്ടുന്നു, മോർത്തടം! (10)
അമ്മകുളിപ്പിച്ച മങ്ക�പോലോഭയോ

തെന്മയ്യുഷ�സ്സ, െവളിെപ്പടുത്തുന്നുനീ;

മുറ്റും െവളിച്ചം വിരിയ്ക്ക, കല്യോണി നീ,

മറ്റു പുലരികൾ െചയ്യോത്തതിൻവിധം! (11)
ഭൂരിതുരംഗമോർ, ഭൂരി�ഗോവൃന്ദമോർ,

സൂര്യെന്റ രശ്മികെളോത്തുയത്നിപ്പവർ

�പോകുന്നു, വീണ്ടും വരുന്നു, വ�രണ്യമോർ

�ലോകോനുകൂല്യം പുലർത്തുമുഷസ്സുകൾ! (12)
അർക്കോംശു�വോടിണങ്ങുന്നനീ ഞങ്ങളിൽ

െവയ്ക്കുകുഷ�സ്സ, ശുഭശുഭപ്രജ്ഞെയ;

�ചർക്ക, െവളിച്ചമോഹൂത നീ ഞങ്ങൾക്കു;

വോയ്ക്കണം, സ്വത്തുള്ളഞങ്ങൾക്കുവിത്തവും! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 123.
1. വിദഗ്ദ്ധ–ഉഷസ്സ്. കറുപ്പ്–നിശോതമസ്സ്. ആര്യ=പൂജനീയ. മർത്ത്യക്ഷയം–

മനുഷ്യഗൃഹം. ചികിത്സിയ്ക്കുക–ഇരുട്ടിൽനിന്നു �വർെപടുത്തുക എന്നു സോരം. ക്ഷയ-

ത്തിന്നു രോജയക്ഷ്മോെവന്നുംഅത്ഥമുള്ളത്ഓർക്കുക.

2. പോരിെനല്ലോംമുമ്പ്–�ലോകെമോെക്ക ഉണരുന്നതിന്നുമുമ്പ്. ധൃതോന്ന–യജമോനന്നു െകോ-

ടുപ്പോൻ അന്നം എടുത്തവൾ. മുകളിൽനിന്നു പോർക്കും–�ലോകെത്ത �നോക്കിക്കോണും.

�പർത്തു പിറക്കും–നോൾ�തോറും ജനിയ്ക്കുന്ന. യുവതി–നിത്യെയൌവന. ആദ്യവിളിയി-

ൽ (ഒന്നോമെത്ത ആഹ്വോനത്തിൽത്തെന്ന) മുന്നിട്ട് (ഇതര�ദവതകെളക്കോൾ മു�മ്പ)

എത്തും (യജ്ഞസ്ഥലത്തുവന്നണയും). െപരിയവൾ=മഹതി.

3. രക്ഷിതമർത്ത്യ=മനുഷ്യെര രക്ഷിച്ചവൾ. സുപ്രസൂത–�ശോഭനമോയ ജനന�ത്തോടുകൂ-

ടിയവൾ. നീ നരർക്ക്അംശം (സ്വപ്രകോശഭോഗം) െകോടുക്കുന്നതിൽ തോൽപര്യമുള്ള

സവിതോർെവന്ന �ദവൻ,ഞങ്ങൾനിഷ്പോപെരന്നു (യോഗ�യോഗ്യെരന്നു)സൂര്യനിൽ (സൂ-

ര്യെന്റ അടുക്കൽ) ഓതെട്ട (അറിയിയ്ക്കെട്ട). എന്നോൽ സൂര്യൻ ഞങ്ങളുെട യോഗസ്ഥല-

ത്തു വന്നു�ചരുെമന്നു തോൽപര്യം.

4. കൃത്യം–െവളിച്ചം െകോടുക്കലോകുന്ന �ജോലി. ഏെറ്റടുക്കുക–ഭോരം വഹിയ്ക്കുക. ആയോത-

യോയ്–യോഗശോലയിൽ വന്ന്. വസ്തു–ഹവിസ്സും മറ്റും.

5. വരുണൻ–സവിതോവ്. സ�ഹോൽപത്തിമൂലമോണ്, ഉഷസ്സിെന്റ സൂര്യസവിതൃ�സോദരീ-

ത്വം. സു�നത്രി=നല്ല �നത്രി; െകോണ്ടുനടക്കുന്നവൾ. മു�മ്പ-മറ്റു�ദവതകെളക്കോൾ മു-

�മ്പ. സ്തുതയോക=സ്തുതിയ്ക്കുെപ്പട്ടോലും. അ�പ്പോൾ–നീ സ്തുതിയോൽ പ്രസോദിയ്ക്കുന്ന�തോ�ട.

�ദ്രോഹി–ഞങ്ങെള ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നവൻ. അവൻ ബലിഷ്ഠതയോൽ വിട്ടു�പോയില്ല എങ്കി-

ൽ, അവെന ഞങ്ങൾ നിെന്റ െകല്പുെകോണ്ടും ഞങ്ങളുെട �തർെകോണ്ടും ജയിയ്ക്കുമോറോ-

കണം!
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6. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നു: സൂനൃതം (പ്രിയവും സത്യവുമോയ) �സ്തോത്രം െപോങ്ങെട്ട–
ഉറെക്കെച്ചോല്ലുവിൻ. ബുദ്ധികൾ–മനസ്സിരുത്തിെക്കോണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അല്ല്=ഇരുട്ട്.

കോമ്യവിത്തം–സ്പൃഹണീയങ്ങളോയ യജ്ഞവിഭവങ്ങൾ.

7. ഒന്നു–രോത്രി. മെറ്റോന്നു–പകൽ. �നർക്ക്–ശരിയ്ക്കു്, യഥോകോലം. ഭിന്നങ്ങൾ–

വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങൾ. അഹസ്സുകൾ=രോവും പകലും. അവയിെലോന്ന്–രോത്രി.

8. ഇ�ന്നെത്ത ഉഷസ്സും നോെള�ത്തതും ഒന്നു�പോെലതെന്ന. ഇന്നിരവദ്യകൾ–

ഈ നിർമ്മലകളോയ ഉഷസ്സുകൾ. സൂര്യെന്റ ദീർഗ്ഘമോം സ്ഥോനത്തിൽ–സൂര്യൻ

യോെതോരിടത്തു �പോകു�മോ, അവിെടെയോെക്ക. മുപ്പതു �യോജന �ചരുന്നു–

മുപ്പതു�യോജനയ്ക്കുള്ളിലുള്ളവർക്കുകോണുമോറോകുന്നു;സൂര്യനുംഅങ്ങെനതെന്ന. ഓ�രോ-

ന്നും–ഓ�രോ ഉഷസ്സും. ആശു-ഉദയക്ഷണത്തിൽത്തെന്ന.

9. നല്പകലോഗമം=നല്ലപകലിെന്റ വരവ്. �യോഷയോൾ–കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നവളോയ ഉഷസ്സ്.

10. ഉടുക്കോ�ത–സ്പഷ്ടശരീരയോയി. ഒടുവ്–മുതിർന്ന�പ്പോൾ. അൻപുറ്റ (�സ്നഹമുള്ള) �ദവ-
നിൽ (സൂര്യങ്കൽ) െചല്ലുന്നു;സൂര്യ�നോടു �ചരുന്നു. മുമ്പിൽ-സൂര്യെന്റ മുമ്പിൽ. മോർത്തടം

–മോറു മുതലോയ �ഗോപ്യോംഗങ്ങൾ.

11. ആഭയോ=�ശോഭ�യോ�ട. കല്യോണി=മംഗളോത്മിക. െചയ്യോത്തതിൻ വിധം–

നിസ്തുല്യമോയി.

12. യത്നിപ്പവർ–ഇരുട്ടിെനഅകറ്റോൻ.
13. ശുഭശുഭപ്രജ്ഞ=നല്ല നല്ല ബുദ്ധി. ആഹൂത=വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടവൾ. സ്വത്തുള്ള–

ഹവിസ്സോകുന്ന ധന�ത്തോടുകൂടിയ.
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സൂക്തം 124.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

അഗ്നി കത്തുന്നൂ: തമസ്സകറ്റിയുഷ-

സ്സ,ർക്കൻകണെക്കോളി വീശുന്നു, നിർഭരം.

നല്ക, �ദവൻസവിതോവു നടപ്പിനോയ്

നമ്മൾക്കിരുകോലി-നോല്ക്കോലിയോം ധനം! (1)

�ന�ര തുണയ്ക്കുന്നു, �ദവകർമ്മങ്ങളിൽ;

�വറുെപടുത്തുന്നു, മർത്ത്യയുഗ്മങ്ങെള;

�പോയസനോതനിമോക്കുപമ, വരോൻ

�പോകു�വോർ�ക്കട്ടത്തി, മിന്നുമുഷസ്സിവൾ! (2)

�പർത്തും കിഴക്കിതോ, കോണോയി, �ചഷ്ടന-

ദോത്രിയോയ്�ത്തജസ്സൂടുത്തവോനിന്മകൾ;

സൂര്യെന്റ മോർഗ്ഗമനുക്രമോൽപ്പൂകുന്നു;

കോര്യജ്ഞ�പോെലയിദ്ദിഗ്ഭോഗ�ബോധിനി! (3)

ചോരത്തുകോണോയി, െകോറ്റിതൻ മോർ�പോെല;

�നോധസ്സു�പോ�ല െവളിെപ്പടുത്തീ പ്രിയം;

സുപ്തെര വീട്ടമ്മ�പോലുണർത്തുമിവൾ

നിത്യം വരും, തിരിെച്ചത്തുന്ന മോതരിൽ! (4)

അന്തരിക്ഷത്തിൻ കിഴക്കിടത്തുപിറ-

ന്നന്തസ്സിലോവിഷ്കരിച്ചോൾ കതിർെക്കോടി;

വോയ്ചു പുകഴ്ന്നോൾ, പിതോക്കൾതന്നങ്കത്തിൽ

വോണി,രു�പെരയും ശ്രീയോൽ നിറച്ചിവൾ! (5)

നല്ല െവളിച്ചം പരത്തോെത വർജ്ജിപ്പ-

തില്ലോ വിജോതിെയ,യില്ലോ സ്വജോതിെയ;

�കവിടുന്നില്ലനല്പെത്ത,യില്ലല്പെത്ത,

�മെവണ്മ�യോ�ട തടിച്ചു മിന്നുമിവൾ! (6)

അഭ്രോതൃക�പോെല �പോയ്െച്ചന്നിതച്ഛങ്ക-

ല;-ർ�ത്ഥഷിണി�പോെല �കോടതി �കറിനോൾ;

സദ്വസ്രൂ കോമിനി�പോെലത്തി നോഥങ്ക-

ലു;-ൽസ്മിത�പോലുഷസ്സോലക്ഷ്യരൂപയോയ് ! (7)

�ചച്ചിയ്ക്കു �വണ്ടും പിറപ്പിടം നീക്കിെവ-

�ച്ചച്ച,ങ്ങറിയിെച്ചോഴിഞ്ഞോൾ കനീയസി;

സൂരോംശുവോലിരുൾ �പോക്കിയുഷസ്സിവൾ

പോരിെന മിന്നിച്ചു, വോർമിന്നൽ�പോല�വ. (8)

എന്നു,മിപ്പൂർവക�സോദരിമോരിൽെവ-

െച്ചോന്നു മു�ന്നതിെനപ്പിന്തുടർെന്നത്തിടും;

അന്നവീ�നോഷസ്സുകളും ന�ട�പ്പോെല
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നന്നോയ്പ്പുലർന്നോ,ഢ്യരോക്കെട്ട നമ്മെള! (9)

ഹവ്യദർ�ക്കകുകുഷ�സ്സ, പുലർന്നുണർ-

വ;-ങ്ങുണരോതുറങ്ങ�ട്ട, വണിക്കുകൾ!

ഹവ്യവോൻ, �സ്തോതോവിവർക്കു െകോടുക്ക നീ

ദ്രവ്യം ജരയിത്രി, സൂനൃ�ത, ശ്രീമതി! (10)

�നർക്കീ യുവതി കിഴക്കു വരികയോയ്:

പൂട്ടന്നതുണ്ടു, തുടുപ്പോർന്ന �ഗോക്കെള;

തിട്ട,മിരുട്ടിൽെക്കോടിയോയ്പ്പുലർന്നിടും;

പുഷ്ടനോയ്വോഴുന്നിത,ഗ്നി ഗൃ�ഹ ഗൃ�ഹ. (11)

നിന്നോഗമത്തിൽപ്പറക്കയോയ്പക്ഷിയും

തന്നിടം വിട്ടിര �തടി മനുഷ്യനും.

െകോണ്ടുവരുന്നു, ദോതോവോം ഗൃഹസ്ഥനോയ്-

െക്കോണ്ടു�ഷോ�ദവി, നീ ഭൂരിസമ്പത്തിെന! (12)

ഏവെമൻമന്ത്രവൽ�സ്തോത്രം ശ്രവിച്ചു�ഷോ-

�ദവിമോ�ര, കനി�ഞ്ഞകുവിൻ പുഷ്ടിെയ:

സ്തുത്യർഹമോ�ര, ഭവദ്രക്ഷെകോെണ്ടങ്ങൾ

പത്തുപത്തോയിരം �നടിടോവൂ ധനം! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 124.
1. നടപ്പിനോയ്–ഗമനോഗമനോദിവ്യോപോരോർത്ഥം.

2. മർത്ത്യയുഗ്മങ്ങൾ–മനുഷ്യദമ്പതിമോർ; പ്രഭോതത്തിൽ ഭോര്യോഭർത്തോക്കന്മോർ അവരവ-

രുെട കൃത്യങ്ങൾക്കോയി പിരിഞ്ഞു�പോകുമ�ല്ലോ. സനോതനിമോർക്ക്–നിത്യകളോയ ഉഷ-

സ്സുകൾക്ക്. ഉപമ–ഉപമോനം.

3. �ചഷ്ടനദോത്രി–നിദ്രയോൽ നിശ്ചലരോയിരുന്ന മനുഷ്യോദികെള ഉണർത്തി, �ചഷ്ടിപ്പിയ്ക്കു-

ന്നവൾ. കോര്യജ്ഞ–ഭർത്തോവിെന അനുഗമിയ്ക്കുൽ സ്ത്രീധർമ്മമോെണന്നറിഞ്ഞവൾ. ദി-

ഗ്ഭോഗ�ബോധിനി–കിഴക്കു മുതലോയ ദിക്കുകെള �വർതിരിച്ചു കോണിയ്ക്കുന്നവൾ.

4. െകോറ്റി എന്ന നീർപ്പക്ഷിയുെട മോറു െവളുത്തിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. �നോധസ്സു�പോെല–�നോധസ്സ്

എന്ന ഋഷി �ദവതോസ്തുതികളിൽ സ്വോഭീഷ്ടം പ്രകോശിപ്പിച്ചതു�പോെല, ഉഷസ്സു പ്രിയം

(സർവ�ലോകപ്രിയമോയ �തജസ്സു) െവളിെപ്പടുത്തി. സുപ്തെര (ഉറങ്ങുന്നവെര) വീട്ടമ്മ

(ഗൃഹത്തിെല അമ്മ) വിളിച്ചുണർത്തുമ�ല്ലോ. നിത്യം വരും, തിരിെച്ചത്തുന്ന മോതരിൽ–

സ�ങ്കതത്തിൽനിന്നു തിരിച്ചു�പോരുന്നവോരോംഗനകളുെട ഇടയിൽ, നിത്യംഈസതി-

യോയ ഉഷസ്സും ഉണ്ടോയിരിയ്ക്കും!

5. കതിർെക്കോടി=രശ്മിയോകുന്ന െകോടി. ആവിഷ്കരിച്ചോൾ–കോട്ടി. പിതോക്കൾതന്നങ്കത്തി-

ൽ വോണ്–ദ്യോവോപൃഥിവികളുെട മടിയിലിരുന്ന്. വോയ്ചുപുകഴ്ന്നോൾ–വളർന്നു, വിഖ്യോത-

യോയി. ഇരു�പെരയും–പിതോക്കെള. ശ്രീ=�ശോഭ.

6. ഇവൾ (ഉഷസ്സ്) വിജോതി(മനുഷ്യോദി)യ്ക്കും, സ്വജോതി (�ദവജോതി)യ്ക്കും, അനല്പത്തിന്നും

(വലുതിന്നും) അല്പത്തിന്നും (െചറുതിന്നും) ഒ�ര മട്ടിൽ െവളിച്ചം െകോടുക്കുന്നു!
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7. അഭ്രോതൃക (ആങ്ങളയില്ലോത്തവൾ)ആണ്പ്രജയില്ലോത്തഅച്ഛെന പരിചരിപ്പോൻ െച-

ല്ലുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല, ഉഷസ്സു പിതൃഭൂതനോയ സൂര്യങ്കൽ െചന്നു. അർ�ത്ഥഷിണി

(സ്വന്തം മുതൽ വിധിച്ചുകിട്ടോനിച്ഛിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിധവ) �കോടതിയിൽ �പോകുന്നതു�പോ-

െല, ഉഷസ്സുസൂര്യവോസസ്ഥോനം (ആകോശം) പ്രോപിച്ചു. സദ്വസ്ത്ര (ഋതുസ്നോതയോയി നല്ല

വസ്ത്രോഭരണങ്ങളണിഞ്ഞ) കോമിനി (കോമവതിയോയ പത്നി) നോഥങ്കൽ (ഭർത്തോവിെന്റ

അടുക്കൽ) െചല്ലുന്നതു�പോെല, ഉഷസ്സു ഭർത്തോവോയസൂര്യെന്റഅടുക്കൽ െചന്നു�ചർ-

ന്നു. ഉൽസ്മിത (പുഞ്ചിരിെക്കോണ്ടവൾ) ദന്തങ്ങെള എന്ന�പോെല, ഉഷസ്സു രൂപങ്ങെള

(പദോർത്ഥങ്ങെള) കോണുമോറോക്കി. സൂര്യന്ന്ഉഷസ്സിെന്റ പിതൃത്വവും ഭർത്തൃത്വവും കല്പി-

ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; സൂര്യസന്നിധിെയ �കോടതിയുമോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

8. കനീയസി (അനുജത്തിയോയ രോത്രി) �ചച്ചിയ്ക്കു (�ജ്യഷ്ഠത്തിയോയ ഉഷസ്സിന്നു) �വണ്ടും

പിറപ്പിടം (അപരരോത്രമോകുന്ന ഉൽപത്തിസ്ഥോനം) നീക്കിെവ�ച്ചച്ച്, അങ്ങറിയിച്ചു (വി-

വരം �ചച്ചിെയ ധരിപ്പിച്ച് ) ഒഴിഞ്ഞോൾ (പിന്മോറി).

9. എന്നും–എല്ലോ നോളിലും. പൂർവക�സോദരിമോർ–പ�ണ്ട സ�ഹോദരിമോരോയ ഉഷസ്സു-

കൾ. അന്നവീ�നോഷസ്സുകളും–വരോൻ�പോകുന്നപുതിയഉഷസ്സുകളും. ന�ട�പ്പോെല=മു-

മ്പെത്ത�പ്പോെല. നന്നോയ്പുലർന്ന്–നല്ല കർമ്മോനുഷ്ഠോനദിനങ്ങളോയിത്തീർന്ന്. നമ്മ-

െളആഢ്യ(ധനിക)രോക്കെട്ട: നമുക്കു ധനം തരെട്ട.

10. ഹവ്യദർ=ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്നവർ. വണിക്കുകൾ–ആർക്കും ഒന്നുംെകോടുക്കോത്ത കച്ചവ-

ടക്കോർ; അവർ ഉണരോതുറങ്ങെട്ട–ദീർഗ്ഘനിന്ദ്ര, മരണം,അടയെട്ട. ദ്രവ്യം–ധനം. ജര-

യിത്രി–പ്രോണികൾക്കു വോർദ്ധക്യം വരുത്തുന്നവ�ള. സൂനൃ�ത=സു�നത്രി. ശ്രീമതി–

ഞങ്ങൾതന്നഹവിസ്സോകുന്നസമ്പത്തുള്ളവ�ള.

11. ഈയുവതി–ഉഷസ്സ്. െകോടി–അടയോളം. പുലർന്നിടും-ഈ യുവതിതെന്ന കർത്തൃപ-

ദം. തിട്ടം=തീർച്ചയോയും. അഗ്ന്യുജ്ജ്വോലനം പുലർകോലത്തോണ�ല്ലോ.

12. ഇര �തടി മനുഷ്യനും പറക്കയോയ്–ജീവസന്ധോരണത്തിന്നുള്ള കൃഷിപ്പണിയ്ക്കും മറ്റുമോ-

യി സത്വരം �പോയിത്തുടങ്ങി. ദോതോവ്–ഹവിസ്സു നല്കുന്നവൻ.

13. പുഷ്ടി–അഭിവൃദ്ധി. ഭവദ്രക്ഷ=ഭവതിമോരുെട രക്ഷ.
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സൂക്തം 125.

കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; ദോനം �ദവത.

രോജോവു സ്വനയൻ പ്രഭോതത്തിൽ വന്നു, പ്രഭോതത്തിൽത്ത�ന്ന രത്നങ്ങൾ

തന്നു; ഞോൻ അവ അറിഞ്ഞുസ്വീകരിച്ച്, അച്ഛന്നുസമർപ്പിച്ചു. അതിനോൽ, അ�ദ്ദ-

ഹം പ്രജകെളയും ആയുസ്സും വർദ്ധിപ്പിച്ച; നല്ല വീരന്മോ�രോടുകൂടി, സമ്പത്തു വളർ-

ത്തിെക്കോണ്ടിരിയ്ക്കെട്ട! (1)
�ഹപ്രഭോതോതി�ഥ, വരുന്നവഴി�പോക്കനോയനിെന്നആർധനംെകോണ്ടു, െക-

ണിെകോെണ്ടന്ന�പോെല തടഞ്ഞുനിർത്തി�യോ; അ�ദ്ദഹത്തിന്നു നല്ല �ഗോക്കളും

നല്ല സ്വർണ്ണങ്ങളും നല്ല അശ്വങ്ങളും ഉണ്ടോകെട്ട! ഇന്ദ്രൻ ദീർഗ്ഘോയുസ്സും നല്കെട്ട!

(2)
ഞോൻ ഇന്നെല പ്രഭോതത്തിൽ കോത്തിരുന്നു; ഇന്നു, സുകൃതിയും യോഗകർ-

ത്തോവുമോയ നീ ധനസമൃദ്ധമോയ �തരിൽ വെന്നത്തി! ഇനി നീ �സോമലതയുെട നീ-

ർ നുകരുക; ആ വീരസ�മതെന പ്രിയസത്യവോക്കുകൾെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുകയും െച-

യ്യുക. (3)
യജിയ്ക്കുന്നവെന്റയും, യജിപ്പോൻ നിശ്ചയിയ്ക്കുന്നവെന്റയും അടുക്കൽ, ധോരോളം

പോലുള്ള സുഖകോരിണികളോയ �പക്കൾ ചുരത്തിനില്ക്കും; പിതൃപൂജകൻ, ഇഷ്ടദോ-

തോവ്എന്നിവരുെട അടുക്കലും, സർവത്ര, അന്നസമൃദ്ധിെയ ഉളവോക്കുന്ന �ന-

�ത്തോടുകൾ വെന്നത്തും! (4)
പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവൻസ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ മുകളിൽ �സവിതനോയി വോഴും; �ദവക-

ളിൽ ഉൾെപ്പടുകയും െചയ്യും! അവന്നു ജലപ്രവോഹം െനയ്യോയിത്തീരും; അവന്ന്

ഈ ഭൂമി സദോ ഫലസമൃദ്ധയുമോകും! (5)
ദക്ഷിണ െകോടുക്കുന്നവർക്കുള്ളവയോണ്, ഈ ആരോധ്യവസ്തുക്കൾ; ദക്ഷിണ

െകോടുക്കുന്നവർക്കുള്ളവയോണ്, സ്വർഗ്ഗത്തിെല സൂര്യ�ലോകങ്ങൾ; ദക്ഷിണ െകോ-

ടുക്കുന്നവർ മരണരഹിതരോയിത്തീരുന്നു; ദക്ഷിണ െകോടുക്കുന്നവർ ദീർഗ്ഘോയുസ്സു

�നടുന്നു! (6)
പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവർക്കു തോപവും പോപവുമുണ്ടോകരുത്; �സ്തോതോക്കൾ, സുവ്ര-

തന്മോർ എന്നിവർക്കും വോർദ്ധക്യം വരരുത് ! മറ്റോരോനുമോയിെക്കോള്ളെട്ട പോപി–

പ്രീതിെപ്പടുത്തോത്തവങ്കൽ െചല്ലെട്ട, ദുഃഖങ്ങൾ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 125.
1. പഠിപ്പു കഴിഞ്ഞു ഗുരുകലത്തിൽനിന്നു സ്വഗൃഹത്തിെലയ്ക്കു �പോന്നദീർഗ്ഘതമഃപുത്രൻ

കക്ഷീവോൻ രോത്രിയിൽ വഴിെയ്ക്കോരിടത്തു വിശ്രമിച്ചു. പുലർകോലത്തു, ഭോവയവ്യരോജോ-

വിെന്റ പുത്രൻ സ്വനയൻ കൂട്ടുകോരുമോയി കളിയോടിെക്കോണ്ടു കക്ഷീവോെന്റ അടുക്കൽ

യോദൃച്ഛയോ വെന്നത്തി. കക്ഷീവോൻ െപെട്ടന്ന് ഉണർെന്നണീറ്റു. കമനീയോംഗനോയ

കക്ഷീവോെന സ്വപുത്രിയ്ക്കു ഭർത്തോവോക്കണെമന്നുറച്ചു, കുലോദികൾ �ചോദിച്ചറിഞ്ഞസ്വ-

നയൻആമോർഗ്ഗലബ്ധനോയസുഹൃത്തിെനഅരമനയിൽ െകോണ്ടു�പോയിസൽക്കരിച്ചു,

വില�യറിയ വളെര സമ്മോനങ്ങൾ െകോടുത്തു.

വൃദ്ധനോയ കലിംഗെനന്ന രോജോവിെന്റ രോജ്ഞിയുെട ദോസിയോയ ഉശിക്കു് എന്ന സ്ത്രീ-

യിൽ–ദീർഘതമസ്സിങ്കൽനിന്നുപു�ത്രോൽപോദനത്തിന്നുരോജോവുനി�യോഗിച്ച രോജ്ഞി-

യോൽ വൃദ്ധമുനിസംഗമത്തിൽ െവറുപ്പുമൂലം, സ്വന്തം വസ്ത്രോഭരണങ്ങളണിയിച്ചു തനി-
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യ്ക്കു പകരം അയയ്ക്കെപ്പട്ടവളിൽ–ദീർഗ്ഘമസ്സിന്നു ജനിച്ചവനോയ കക്ഷീവോൻ സമ്മോനം

കിട്ടിയെതല്ലോംെകോണ്ടു�പോന്ന്അച്ഛന്നു സമർപ്പിച്ചു; പിന്നീടു പ�രോക്ഷമോയി, സ്വനയ-

െനോ ദോനെത്തപ്രശംസിയ്ക്കുന്നു:

രത്നങ്ങൾ–�ശ്രഷ്ഠവസ്തുക്കൾ. അറിഞ്ഞു–നിർ�ദ്ദോഷെമന്നു കണ്ടു. അ�ദ്ദഹം-

സ്വനയൻ.

2. കക്ഷീവോെന്റഅച്ഛൻസ്വനയന്നു നന്മ �നരുന്നു: പ്രഭോതോതി�ഥ–പ്രഭോതത്തിൽ വന്നു-

�ചർന്ന മക�ന. െകണിെകോെണ്ടന്ന�പോെല–പോശകൻ മൃഗപക്ഷ്യോദിെയ വലയിൽ

കുടുക്കുന്നതു�പോെല.

3. കോത്തിരുന്നു–നിെന്റ വരവിെന. നുകരുക–�സോമയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ വീരസ-

�മതെന–സ്വനയെന.

4. �സോമയോഗത്തിെന്റഫലംപ്രതിപോദിയ്ക്കുന്നു: പിതൃപൂജകൻ=പിതൃക്കെളആരോധിയ്ക്കുന്ന-

വൻ.

5. പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നവൻ–ഹവിരോദികൾനല്കി �ദവകെളപ്രസോദിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. �സവിത-

നോയി–�ദവന്മോരോൽ �സവിയ്ക്കെപ്പട്ട്. �ദവകളിൽ ഉൾെപ്പടുക–�ദവത്വമടയുക.

6. യോഗദക്ഷിണയുെട മഹത്തോയ ഫലം: ആരോധ്യവസ്തുക്കൾ–സ്രക്ചന്ദനമണി-

മുക്തോദി�ഭോഗ്യവിഭവങ്ങൾ.



[മ. 1: അ. 18: സൂ. 126] രണ്ടോം അഷ്ടകം 287

സൂക്തം 126.

കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഭോവയവ്യനും �രോമശയും �ദവത.

സിന്ധുവിൽ വോഴുന്ന ഭോവയവ്യെനപ്പറ്റി ഞോൻ വളെര �സ്തോത്രങ്ങൾആ�ലോ-

ചിച്ചുെവയ്ക്കുന്നു: ഈ അജിതനോയ രോജോവു യശഃകോംക്ഷയോൽ എനിയ്ക്കു് ആയിരം

�സോമയോഗത്തിന്നു വക തന്നുവ�ല്ലോ! (1)
പണം വലിെച്ചറിയുന്ന രോജോവിെന്റ നൂറു പതക്കങ്ങൾ, നടമിടുക്കുള്ള കുതിര-

കൾ, നൂറു കോളകൾ എന്നിവെയ കക്ഷീവോനോയ ഞോൻ അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കെപ്പടുകയോ-

ൽഅ�പ്പോൾത്തെന്നസ്വീകരിച്ചു;അ�ദ്ദഹംസ്വർഗ്ഗത്തിൽഅക്ഷയയശസ്സിെനപര-

ത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു! (2)
സ്ത്രീകൾ �കറിയ, പത്തു കറുത്ത �തരുകൾ–സ്വനയൻ തന്നവ–എെന്റ അടു-

ക്കെലത്തി; പിന്നോെലആയിരത്തറുപതു�പക്കളും വെന്നത്തി. എല്ലോം കക്ഷീവോ-

ൻ പി�റ്റന്ന്അച്ഛന്നുസമർപ്പിച്ചു. (3)
പത്തു �തരുകെള നോല്പതു െചംകുതിരകൾആയിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ വരിെവച്ചു

വലിയ്ക്കുകയോയി; കുറുെമ്പോഴുകുന്ന, െപോൻ�കോപ്പിട്ട, ഇളയ്ക്കോെത നടക്കുന്നഅവെയ

കടിഞ്ഞോണ്പിടിയ്ക്കുന്നവർ തീറ്റ െകോടുത്തു, �തോർത്തിത്തുടച്ചു. (4)
ഉറ്റബന്ധുക്ക�ള. മു�മ്പെത്തദ്ദോനത്തിന്നു�ശഷം, പതിെനോന്നു �തർ, വില�യ-

റിയ �പക്കൾഎന്നിവെയക്കൂടി ഞോൻ നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി സ്വീകരിച്ചു. പ്രജോസം-

ഘങ്ങൾ�പോെല ഇണങ്ങിയവരും, വണ്ടിയുളളവരും, അംഗിരസ്സുകളും, യശസ്സിച്ഛി-

യ്ക്കുന്നവരുമോണ�ല്ലോ, ഇവർ. (5)
നീെള സ്വീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടവളോണ്–ചുറ്റും സ്വീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടവളോണ്–ഈ �ഭോ-

ഗോർഹ: ഇവൾ, െപറ്റ െപണ്കീരി�പോെല മുറുെകപ്പിടിയ്ക്കും; �രത�സ്സറിയ ഇവൾ

എനിയ്ക്കു് ഒരുനൂറു �ഭോഗം തരോറുണ്ട്! (6)
ഭവോൻ, അടുക്കൽ വന്ന്എെന്നത്ത�ലോടി�നോക്കു: എെന്റ അംഗം തുച്ഛമോ-

െണന്നു കരു�തണ്ടോ; ഗന്ധോരത്തിെല െചമ്മരിയോടു�പോെല �രോമം നിറഞ്ഞവ-

ളോയഎനിയ്ക്കു് എല്ലോ അവയവങ്ങളുമുണ്ട്! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 126.
1. സിന്ധു–സിന്ധുഎന്നരോജ്യം. ഭോവയവ്യെന്റ മകനോണ്, കക്ഷീവോന്നുധനംനല്കിയെത-

ങ്കിലും, അച്ഛനും മകനും രണ്ടല്ലോയ്കയോൽ, അച്ഛെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

2. പണം വലിെച്ചറിയുന്ന–എത്രെയന്നില്ലോെത ദോനംെചയ്യുന്ന. രോജോവ്–സ്വനയൻ.

അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കെപ്പടുകയോൽ–‘ഇവ ഭവോൻ സ്വീകരി�യ്ക്കണ�മ’ എന്നു സ്വനയൻ അ�പ-

ക്ഷിച്ചതിനോൽ.

3. സ്ത്രീകൾ–കന്യകമോർ. കറുത്ത–കരിംകുതിരകെള പൂട്ടിയ. കക്ഷീവോൻ–ഞോൻ.

4. �തെരോന്നിനു നോലുവീതം പത്തു �തരിന്നു നോല്പതു െചംകുതിരകൾ. കറുത്തവ-

യ്ക്കു പുറ�മ, െചമന്ന കുതിരകളും നല്കെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നൂഹിയ്ക്കോം. ആയിരത്തി-

െന്റ–സഹസ്ര�ഗോക്കളുെട. അവെയ–കുതിരകെള. കടിഞ്ഞോണ് പിടിയ്ക്കുന്നവർ–

സോരഥികൾ.
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5. ബന്ധുക്കൾക്കും ധനം നല്കുന്നു. പ്രജോസംഘങ്ങൾ എന്നോദിയോയ വോക്യം ആത്മഗത-

മോകുന്നു. പ്രജോസംഘങ്ങൾ–‘നോട്ടുകൂട്ട’ങ്ങൾ. വണ്ടി–ഹവിർദ്ധോനശകടം; �സോമയോ-

ഗം എന്നുസോരം. ഇവർ–ബന്ധുക്കൾ.

6. സം�ഭോഗപ്രോർത്ഥിനിയോയ സ്വഭോര്യെയ–�രോമശെയ–ഭോവയവ്യൻ പരിഹസിയ്ക്കുന്നു:

മുറുെകപ്പിടിയ്ക്കും–വിടില്ല. എല്ലോം വിപരീതലക്ഷണ: �രോമശ അെപ്രൌഢയോെണന്നോ-

ണ്, രോജോവിെന്റഅഭിപ്രോയം.

7. ബൃഹസ്പതിപുത്രിയോയ �രോമശ ഭർത്തോവിെന്റ പരിഹോസത്തിന്നു മറുപടി പറയുന്നു.

ഗന്ധോരം–ഒരു രോജ്യം.



ഋ�ഗ്വദം: രണ്ടോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 19



290 ഋ�ഗ്വദം [അ. 2: അ. 1]

സൂക്തം 127.

ദി�വോദോസപുത്രൻ പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യുഷ്ടി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (മോകന്ദ-

മഞ്ജരി)

�ഹോതോവും, ദോതോവും,–നണ്ണു�ന്നൻഞോൻ–െകല്പിൻ

�പതലും, ത്രോതോവും, സൽക്രതുവും,

സോധിതവിദ്യനോം �മധോവി�പോല�വ

ജോത�വദസ്സുമോണ,ഗ്നി�ദവൻ:

ഉമ്പരിലൻപുയർ�ന്നെറ്റടുക്കുന്നുതോൻ,

സമ്പന്നജ്വോലനോയ്�ന�ഹോമെത്ത. (1)

അംഗി�രോ�ജ്യഷ്ഠനോം യജ്വോവോയ് ദ്ദീപ്തനോ-

മങ്ങെയ യജ്ഞപ്രവൃത്തർഞങ്ങൾ

സ്ഥോ�ന വിളിയ്ക്കോവൂ, സംപ്രീതികോരിയോം

ധ്യോനമന്ത്രത്തോൽ വൃഷോ�വ, ക�വ!

മർത്ത്യർക്കു �ഹോതോവോമ�ശ്ശോചി�ഷ്കശന്നു,

ചിത്തതോൽപര്യ�മോടിയ്യോളുകൾ

ചുറ്റിനടക്കും രവിെയ്ക്കന്ന�പോല�വ

തുഷ്ടി വരുത്തെട്ടയിഷ്ടോപ്തിയ്ക്കോയ് ! (2)

�ദ്രോഹിെയ നീക്കു,മ�ത്യോജസ്കനദ്ദീപ്തൻ,

�ദ്രോഹിെയ െവട്ടും, �കോടോലി�പോെല:

െക�ല്പറുംസ്ഥോവരം�പോലുമുടഞ്ഞു�പോം,

തൽപരിഷംഗത്തിൽത്തണ്ണീർ�പോെല;

മോറ്റോെരത്തീർ�ത്തനിലയ്ക്കു തോൻ പിന്മോറി-

�ല്ല,റ്റടുത്തീടും വില്ലോളി�പോെല! (3)

സോര�മ നല്കുന്നു, വിജ്ഞന്നു�പോലഗ്നി-

യ്ക്കോ;-�രോചിർമ്മോർ�ഗ്ഗണ രക്ഷയ്ക്കിവൻ

െകോണ്ടു�പോം, രക്ഷയ്ക്കോയ്ക്കർമ്മി െകോടുത്തതു;

കണ്ടെതോട്ടുക്കിവൻ കോടു�പോെല

പുെക്കരിയ്ക്കുന്നു; പചിയ്ക്കുന്നു �തജസ്സോൽ-

ക്കർക്കശോന്നെത്തയും, പോപെത്തയും! (4)

അല്ലിലഹസ്സിെലക്കോ�ളെറക്കോണോകു-

മില്ലഹസ്സിങ്കലു,മോർക്കപോയം;

അന്നമവന്നു നോം െവയ്ക്ക, �വദിയ്ക്കടു-

ത്തു;-ണ്ണി ഗൃഹം�പോലി,�തല്ക്കുകവൻ!

ഭക്തന്നും രക്ഷയഭക്തന്നും നല്കുന്നൂ,

തൃപ്തരോയ് നിർജ്ജരരീയഗ്നികൾ. (5)

കർമ്മഭൂവിങ്കലും �പോരിലും യഷ്ടവ്യൻ-

വന്മരുൽപ്രോയമിരമ്പുമിവൻ

ഹവ്യങ്ങൾ വോങ്ങിബ്ഭൃജിപ്പൂ, മഖധ്വജം;
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ഹർഷിച്ചു, ഹർഷെപ്പടുത്തീടുന്നു;

ഇപ്പൂജ്യൻതൻ മോർഗ്ഗം �സവിപ്പൂ സർവരും

നല്പിന്നോയോളുകൾ മോർഗ്ഗം�പോെല! (6)

രണ്ടിനും വന്ദിച്ചു വോഴ്ത്തുന്നു, നല്കോനോയ്-

െക്കോണ്ടു കടഞ്ഞഭൃഗുക്കൾ, ദീപ്തർ.

ഇദ്ധനങ്ങൾക്കീശൻ ധോരകനീയഗ്നി-

യു�ത്തജസ്സർപ്പിതോഭീഷ്ടങ്ങെള

�കെക്കോണ്ടു�പോരുന്നു, �മധോവി �മധവോൻ;

�കെക്കോണ്ടു�പോരുന്നു, മറ്റിടത്തും! (7)

സർവർക്കും ത്രോതോവോയ്,സ്സർവർക്കും തുല്യനോയ്,-

സ്സൃ�ത്യോക്തിഭോക്കോയ്ഗ്ഗൃഹോധിപനോയ്

മർത്ത്യർക്കതിഥിയോം നിെന്ന വിളിയ്ക്കുന്നു,

ഭുക്ത്യർത്ഥമോയ്ഞങ്ങൾ–ഭുക്ത്യർത്ഥമോയ്:

അച്ഛങ്കൽ�പ്പോല�ല്ലോ െചൽവതി,വങ്കലോ

നിർജ്ജര�രവരുമൂണിന്നോയി;

ദിവ്യരിൽെവച്ചവിെടയ്ക്കു സമർപ്പിപ്പൂ,

ഹവ്യവസ്തക്കെള �നതോക്കന്മോർ. (8)

യോഗോർത്ഥമ�ല്ലോ ജനിച്ചതിങ്ങ�ഗ്ന, നീ,

യോഗോർത്ഥം വിത്തം�പോലു�ത്തജ�സ്സ:

നിന്മദമൂർജ്ജിതം �വരിജിദൂർജ്ജ�സ്സ;

നിന്മഖെമത്രയുമന്നയുക്തം.

ആകയോലങ്ങെയ�സ്സവിപ്പൂ, ദൂതർ�പോ-

ലോളുകൾ നിർജ്ജര, നിർജ്ജര�ന! (9)

നിങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രത്തോൽ,�ഗ്ഗോദനുഷർബുധ-

നിങ്ങൾതൻപുെകോൾകഗ്നി-വമ്പനഗ്നി:

െവല്ലുമിെക്കല്പെനെച്ചോല്ലി ഹവിർദ്ധരൻ

െചല്ലന്നൂ, �വദികെളല്പോറ്റിലും;

വ�ന്നോർതൻ മു�മ്പസ്തുതിയ്ക്കുന്നൂ �ഹോതോവും,

വന്ദി െപരി�യോെര�പ്പോ�ല �ചലിൽ! (10)

മുമ്പി�ല കോണോ�യോനുമ്പെരോത്തു�ണ്മോൻ നീ-

യൻപുൾെക്കോ–ണ്ടൻപുൾെക്കോെണ്ടങ്ങൾക്ക�ഗ്ന,

വന്മുതൽ െകോണ്ടുവന്നോലും മഘവോ�വ;

വൻെകല്പും നല്ക, നൽബ്ഭൂഭുക്തിയ്ക്കോയ്.

നല്ക, വൻവീര്യം �സ്തോതോവിന്നും ശക്തിമൻ;

െകോല്ക, മോറ്റോെര,ബ്ബ�ലോഗ്രൻ�പോ�ല! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 127.

1. സൽക്രതു=നല്ല യോഗ�ത്തോടുകൂടിയവൻ. ജോത�വദസ്സ്–ജനിച്ചതിെനെയല്ലോ-

മറിഞ്ഞവൻ; അഗ്നിയുെട പര്യോയവുമോണിത്. ഉമ്പരിലൻപുയർന്ന്–�ദവകൾക്കു െകോ-

ണ്ടുെകോടുക്കോൻ.

2. അംഗി�രോ�ജ്യഷ്ഠൻ–അംഗി�രോ�ഗോത്രക്കോരിൽ മൂത്തവൻ. സ്ഥോ�ന–�യോഗ്യ-

മോംവണ്ണം. ധ്യോനമന്ത്രം–ധ്യോനസോധനമന്ത്രം. മർത്ത്യർക്കു �ഹോതോവ്–മനു-

ഷ്യർക്കു�വണ്ടി �ദവന്മോെര വിളിയ്ക്കുന്നവൻ.

3. �ദ്രോഹിെയ–നെമ്മ ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നവെര �കോടോലി�പോെല െവട്ടിനീക്കും.

അ�ത്യോജസ്കൻ=ഓജസ്സ് (ജ്വോല) ഏറിയവൻ. സ്ഥോവരം–പർവതോദി. തൽപ-

രിഷംഗം=അവെന്റ (അഗ്നിയുെട) സം�യോഗം. തണ്ണീർ�പോെല–തിയ്യു െവള്ളെത്ത

തിളപ്പിച്ചു വറ്റിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. തീർ�ത്ത നിലയ്ക്കൂ–നശിപ്പിച്ചി�ട്ട അടങ്ങൂ. തോൻ–അഗ്നി.

4. സോര�മ–സോരമോയിട്ടുള്ളതുമോത്രം. നല്കുന്നു–യജമോനന്മോർ. വിജ്ഞന്നു�പോെല–

വിദ്വോനു സോരമല്ലോത്തതു നല്കോറി�ല്ലോ. ആ�രോചിർമ്മോ�ഗ്ഗണ=�തജ�സ്സറിയ വഴിയി-

ലൂെട. രക്ഷയ്ക്കു്–�ദവകെള രക്ഷിപ്പോൻ, അവർക്കു ഭക്ഷണം െകോടുക്കോൻ. കർമ്മി

(യജമോനൻ) സ്വരക്ഷയ്ക്കോയി െകോടുത്തതു (ഹവിസ്സ് ) െകോണ്ടു�പോം. കണ്ടെതോട്ടുക്ക്–

യജമോനെന്റ പല വസ്തുക്കൾ; പുക്കു കോടു�പോെല–കോെടരിയ്ക്കുന്നത്ര �വഗത്തിൽ വിഴു-

ങ്ങുന്നു. കർക്കശോന്നെത്തയും–കടുപ്പമുള്ള ഭക്ഷ്യെത്ത�പ്പോലും പചിയ്ക്കുന്നു. പോപെത്ത-

യും–കർക്കശമോയ പോപെത്തയും പചിയ്ക്കുന്നു–നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു എന്നുസോരം. �തജസ്സോ-

ൽഎന്നതു രണ്ടു വോക്യങ്ങളിലും �യോജിപ്പിയ്ക്കുക.

5. അഹസ്സിങ്കലും (പകലിലും) അഗ്നിയ്ക്ക് അപോയം (പ്രകോശോഭോവം) വരില്ല�ല്ലോ. ഉണ്ണി
അച്ഛെന്റ ഗൃഹംഏെറ്റടുക്കുന്നതു�പോെല, അവൻ (അഗ്നി) ഇതു, നമ്മുെടഅന്നം (ഹവി-

സ്സ് ) ഏെറ്റടുക്കെട്ട. അഭക്തന്നുംഅഗ്നിയോൽ െവളിച്ചവും മറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട�ല്ലോ. തൃപ്തരോ-

യ്–മതിയോംവെര ഹവിസ്സു ഭുജിച്ച്. അഗ്നികൾ–ആഹവനീയോദികൾ.

6. കർമ്മഭൂവിങ്കലും (യജ്ഞ�വദി, കൃഷിനിലം) �പോരിലും യഷ്ടവ്യ(യജനീയ)നോയ ഇവൻ

(അഗ്നി) വന്മരുൽപ്രോയം (വലിയ കോറ്റു�പോെല) ഇരമ്പും: ഉജ്ജ്വലിച്ച തിയ്യിൽ കോ-

റ്റു തട്ടു�മ്പോൾ ഒരുതരം ശബ്ദും പുറെപ്പടുമ�ല്ലോ. മഖധ്വജം–യോഗത്തിന്നു െകോടിമരമോ-

യിട്ടുള്ളവൻ. ഹർഷിച്ചു–ഹവിഭക്ഷണംെകോണ്ടു ഹൃഷ്ടനോയി. ഹർഷെപ്പടുത്തീടുന്നു–

യജമോനന്മോെര ഫലദോനംെകോണ്ടു സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ആളുകൾ മോർഗ്ഗം�പോെല–

യോത്രക്കോർ നല്ല വഴിയിൽ �ചർന്നു നടക്കുന്നതു�പോെല.

7. രണ്ടിനും–ഐഹികോമുഷ്മികഫലങ്ങൾക്കോയി. നല്കോനോെയ്ക്കോണ്ടു–ഹവിസ്സർപ്പിപ്പോൻ.

കടഞ്ഞ–അരണിമഥനം െചയ്ത. ഇദ്ധനങ്ങൾ–നല്കെപ്പടുന്ന ഹവിസ്സുകൾ. ഉ�ത്തജ-

സ്സ്=�തജസ്സയർന്നവൻ. അർപ്പിതോഭീഷ്ടങ്ങൾ–യജമോനനോൽ നല്കെപ്പട്ട ഘൃതോദിപ്രി-

യവസ്തുക്കൾ. �മധവോൻ–യജ്ഞവോൻ. മറ്റിടത്തും–മറ്റു �ദവതകൾക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങ-

ളിലും പ്രിയവസ്തുക്കൾ�കെക്കോണ്ടു�പോരുന്നു.

8. സ�ത്യോക്തിഭോക്ക്–സത്യവോക്കുകെള, സ്തുതികെള ഭജി (വഹി)യ്ക്കുന്നവൻ. ഗൃഹോധിപ-

ൻ–ഗോർഹപത്യരൂ�പണ ഗൃഹങ്ങെള പോലിയ്ക്കുന്നവൻ. ഭുക്ത്യർത്ഥം–ഹവിസ്സു ഭക്ഷി-

പ്പോൻ; ആദരോതിശയത്തോലോണ്, ഇതു വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. നിർജ്ജരർ=�ദവന്മോ-

ർ. മക്കൾ ഭക്ഷണം കിട്ടോൻ അച്ഛെന്റ അടുക്കെലന്ന�പോെല, �ദവന്മോർ ഹവിർഭ-

ക്ഷണത്തിന്ന്അഗ്നിയുെട അടുക്കൽ െചല്ലുന്നു. ദിവ്യർ–�ദവകൾ. �നതോക്കന്മോർ–

ഋത്വിക്കുകൾ.

9. യോഗോർത്ഥം വിത്തം�പോെല–‘ദ്രവ്യമുണ്ടോയതു യോഗത്തിന്ന’�ത്ര. മദം–�ന ഭുജിച്ച-

തിനോലുണ്ടോയഇമ്പം. �വരിജിദൂർജ്ജസ്സ്=ശത്രുക്കെള ജയിയ്ക്കുന്നബലമുള്ളവൻ. �സ-
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വിപ്പൂ–ദൂതർ രോജോവിെനെയന്ന�പോെല, ആളുകൾ (യജമോനന്മോർ) അങ്ങെയ പരിച-

രിയ്ക്കുന്നു. നിർജ്ജര–ആെരയും സ്തുതിയ്ക്കോത്തവ�ന; പ്രത്യുത, ആരും സ്തുതിയ്ക്കുന്നവ�ന.

10. �സ്തോതോക്ക�ളോടു പറയുന്നു: �ഗോദൻ=�ഗോക്കെള നല്കുന്നവൻ. ഉഷർബുധൻ=പു-

ലർകോലത്തുണരുന്നവൻ. അൻപുെകോൾക–പ്രസോദിക്കെട്ട. ഇെക്കല്പെനെച്ചോല്ലി–

ബലവോനോയ അഗ്നിയ്ക്കു ഹവിസ്സർപ്പിപ്പോൻ. ഹവിർദ്ധരൻ–ഹവിസ്സുകെളടുത്ത യജമോ-

നൻ. വ�ന്നോർതൻമു�മ്പ–ആഗതരോയ �ദവന്മോെര സ്തുതിയ്ക്കുന്നതിന്നുമു�മ്പ �ഹോതോവ്

അഗ്നിെയ, വന്ദി (സ്തുതിപോലകൻ) െപരി�യോെര (ധനവോന്മോെര) എന്ന�പോെല �ചലി-

ൽ (ഭംഗിയിൽ) സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

11. മുമ്പി�ല–മുൻഭോഗത്ത്, അരികിൽത്തെന്ന. ഉമ്പെരോത്തു�ണ്മോൻ–മറ്റു �ദവകൾ�പോ-

െലതെന്ന ഹവിസ്സു ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. നൽബ്ഭൂഭുക്തിയ്ക്കോയ്–നല്ല ഭൂമി (കൃഷിനിലം)

അനുഭവിപ്പോൻ. ബ�ലോഗ്രൻ–ബലംെകോണ്ട്ഉഗ്രനോയ �യോദ്ധോവ്.
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സൂക്തം 128.

പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (മോകന്ദമഞ്ജരി)

ഭക്തകർമ്മത്തിന്നു–തൻകർമ്മത്തിന്നുമോയ്–

മർത്ത്യങ്കൽനിന്നുണ്ടോയ്, �ഹോതോവഗ്നി:

സഖ്യവും �പരുമിച്ഛി�പ്പോനു വിത്തം�പോ-

െലോെക്കസ്സോധിപ്പി�പ്പോനീ,യധൃഷ്യൻ;

സത്തോയ–പണ്ടിള കോൽെവച്ച–ഭൂഭോ�ഗ

വർത്തിപ്പൂ, യജ്ഞവോനോൾനടുവിൽ. (1)

ആയജ്ഞസിദ്ധെന യോഗമോർഗ്ഗസ്ഥരോയ്,-

ബ്ഭൂയിഷ്ഠഹവ്യമോമധ്വരത്തിൽ

�സവിയ്ക്ക, വന്ദിച്ചു ഹവ്യത്തോൽ നോ;-െമന്നോൽ

�മ വോടോതുണ്ണും തോനസ്മദന്നം.

മോരു�തോപോനീതന�ല്ലോ മനുവിന്നോയ്,-

ദ്ദൂരത്തു–ദൂരത്തു–നിന്നി�ദ്ദവൻ! (2)

പോർത്തട്ടിലെപ്പോ�ഴ വെന്നത്തും, വൻവീ�റോ-

ടോർത്തോർത്തു �വഗവോനഗ്നി�ദവൻ:

�പർത്തു �പർത്തുദ്ഗീയമോനൻ, വൃഷോവ,ന്ന-

സോർത്ഥവോനുന്നതശോലകളിൽ

�ശ്രഷ്ഠകർമ്മത്തിന്നിരുെന്നോ,രുനൂറിടം

�നോട്ടമയയ്ക്കു�മ, �സ്തോത്രങ്ങളിൽ! (3)

ശീലിതയജ്ഞർതന്നക്ഷയയജ്ഞത്തിൻ

ശോലയിൽശ്ശോലയിലുദ്ബുദ്ധനോയ്

അന്നോർത്ഥിദ്രവ്യം �കെക്കോൾവൂ, ഫലോർപ്പക-

നഗ്നി പു�രോഹിതൻസൽക്കർമ്മവോൻ;

െചയ്യിപ്പൂ, �വോഢോെവെക്കോണ്ടും ഫലോർപ്പണം

െനയ്യുണ്ണു�വോനീ വിരുന്നുകോരൻ! (4)

ഈയഗ്നിതന്നുരുജ്വോലയിൽക്കർമ്മത്തോൽ,

വോയുവിൻ �ഭോജ്യങ്ങെളന്ന�പോെല

ആ�രകും �ഭോജ്യങ്ങളർത്ഥിയ്ക്കു�പോല;-വർ

പൂരിതദോനരോം, ശ്രീബലത്തോൽ.

ഹോരിയോമംഹസ്സിൽനിന്നവൻ രക്ഷിപ്പൂ-

ഭൂരിമോപോപത്തിൽനിന്നു–നെമ്മ! (5)

വമ്പനയജ്ഞരിലപ്രീതൻസംപ്രോപ്യൻ

സമ്പെത്തടുത്തവലംകരെത്ത

അർക്കെന�പ്പോെലയഴയ്ക്കു-െമോഴിയ്ക്കില്ല,–

തന്നോഭിലോഷംെകോണ്ടല്ലതോനും!

�ദവഗണത്തിൽെവച്ചങ്ങ�ല്ലോ, വോഞ്ഛിയ്ക്കു-

�മവർക്കും െകോണ്ടുെകോടുപ്പൂ, ഹവ്യം.
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സൽക്കർമ്മികൾെക്കോെക്ക �ക്ഷമം വരുത്തീടു;-

മഗ്നി തുറക്കു�മ, വോതിൽകളും! (6)

മർത്ത്യെന്റ പോപത്തിൽ യജ്ഞത്തിലും സുഖ-

കൃത്തഗ്നി യജ്ഞസ്ഥന്മോർക്കരചൻ,

െവല്ലുമരചെന�പ്പോ�ല പ്രിയൻ, ഹിതൻ

െചല്ലും നൃ�വദിസ്ഥഹവ്യയങ്ങളിൽ.

വോരുണ�ദ്രോഹവും വൻ�ദവ�ദ്രോഹവും

�ചരോെത രക്ഷിയ്ക്ക, നെമ്മയവൻ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 128.
1. ഭക്തകർമ്മം–ഭക്തന്മോരുെട �സോമയോഗവും മറ്റും. തൻകർമ്മം–ഹവിസ്സ്വീകരണവും

മറ്റും. മർത്ത്യൻ–അരണി കടഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, അധ്വർയ്യു. വിത്തം�പോെല ധനം സഖ്യ-

െത്തയും (മഹോന്മോരുമോയുള്ള �മത്രിെയയും) കീർത്തിെയയും സോധിപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോ-

െല. സത്ത്=സോരഭൂതം. ഇള–മനുവിെന്റ പുത്രിയും �ഗോരൂപിണിയുമോയ �ദവതോ; കോ-

ൽെവച്ച ഭൂഭോ�ഗ–�വദിയിൽ. ആൾനടുവിൽ–പരിചോരകരുെട ഇടയിൽ.

2. ആ യജ്ഞസിദ്ധെന–അഗ്നിെയ. ഭൂയിഷ്ഠഹവ്യം=വളെര ഹവിസ്സുകളുള്ളത്. എന്നോ-

ൽ–�സവിച്ചോൽ. �മ വോടോെത–അക്ഷീണജ്വോലനോയി. തോൻ–അ�ദ്ദഹം, അഗ്നി.

അസ്മദന്നം=നമ്മുെട അന്നം (ഹവിസ്സ് ). മനുവിന്നു�വണ്ടി ദൂരത്തുനിന്നു വോയു െകോണ്ടു-

വന്നവനോണ്, ഇ�ദ്ദവൻ (അഗ്നി).

3. പോർത്തട്ടിൽ–�വദിയിൽ. അെപ്പോ�ഴ–വിളിയ്ക്കെപ്പട്ട സമയത്തുതെന്ന. വീറ്=വീര്യം.

ആർത്തോർത്തു–ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചുെകോണ്ട്. ഉദ്ഗീയമോനൻ–സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നവൻ.

അന്നസോർത്ഥവോൻ=അന്ന(ഹവ്യ)സമൂഹ�ത്തോടുകൂടിയവൻ. നൂറിടം �നോട്ടമയയ്ക്കു�മ

–ജ്വോലോപ്രസരെത്ത �നോട്ടമോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. �സ്തോത്രങ്ങളിൽ–�സ്തോത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിയ്ക്ക-

െപ്പടു�മ്പോൾ.

4. ശീലിതയജ്ഞർ–യജ്ഞോനുഷ്ഠോതോക്കൾ. അക്ഷയയജഞം–നിഷ്ഫലമോകോത്ത യോ-

ഗം. ഉദ്ബുദ്ധനോയ്–ഉണർന്ന്, യജ്ഞത്തിെന്റ കർത്തവ്യതയറിഞ്ഞ്. അന്നോർത്ഥി-

ദ്രവ്യം–അന്നമർത്ഥിയ്ക്കുന്ന യജമോനെന്റ ഹവിരോദിവസ്തുക്കൾ. ഫലോർപ്പകൻ=ഫലദോ-

തോവ്. െചയ്യിപ്പൂ–�വോഢോവിെനയും (ഹവിർവോഹിയോയ യജമോനെനയും) ഫലപ്രദോ-

നകുശലനോക്കുന്നു!

5. വോയുവിൻ�ഭോജ്യങ്ങൾ–വോയു �മഘെത്ത പിളർത്തു മഴ െപയ്യിയ്ക്കു�മ്പോൾ ഉണ്ടോയിവ-

രുന്ന െനല്ലും മറ്റും. �ഭോജ്യങ്ങൾ–പു�രോഡോശോദികൾ. അർത്ഥിയ്ക്കു�പോെല=യോചക-

െനന്ന�പോെല. അവർശ്രീബലത്തോൽപൂരിതദോനരോം–അഗ്നിയോൽ നല്കെപ്പട്ടസമ്പ-

ൽബലംമൂലം ധോരോളം ദോനംെചയ്യുന്നവരോയിത്തീരും. ഹോരി=ഹരിയ്ക്കുന്നത്, ആകർഷി-

യ്ക്കുന്നത്അംഹസ്സ്=പോപം. ആദരോധിക്യത്തോൽ ദ്വിരുക്തി; ഇതു മറ്റിടങ്ങളിലും കോണും.

6. അയജ്ഞർ–യജ്ഞമനുഷ്ഠിയ്ക്കോത്തവർ. സംപ്രോപ്യൻ–സർവരോലും പ്രോപിയ്ക്കെപ്പ�ട-

ണ്ടുന്നവൻ. വലംകരെത്ത അഴയ്ക്കും–ധനം �സവകർക്കു െകോടുക്കോൻ. അർക്കെന-

�പ്പോെല–സൂര്യനും ഉപോസകന്നു കയ്യഴച്ചു ധനം നല്കുന്നു. ഒഴിയ്ക്കില്ല–�സവകെര ത്യജി-

യ്ക്കില്ല; അതു (ത്യജിയ്ക്കോയ്ക) അന്നോഭിലോഷം(തനിയ്ക്കു ഹവീസ്സു കിട്ടണെമന്ന ഇച്ഛ)െകോ-

ണ്ടല്ലതോനും; അനുഗ്രഹബുദ്ധിെകോണ്ടുതെന്നയോണ്. അഗ്നി�യോടു �നരിട്ടു പറയുന്നു:

ഏവർക്കും–ഇന്ദ്രോദികൾക്ക്. വോതിൽകൾ–സ്വർഗ്ഗോദിദ്വോരങ്ങൾ; തുറക്കു�മ; സുകൃതി-

കെള സ്വർഗ്ഗോദി�ലോകങ്ങളിൽ പ്ര�വശിപ്പിയ്ക്കുകതെന്ന െചയ്യും.
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7. പോപത്തിൽയജ്ഞത്തിലുംസുഖകൃത്ത്–പോപത്തിലും യജ്ഞത്തിലുംസുഖകരൻ; പോ-

പത്തിൽ സുഖകരത്വം, പോപനിവോരണംതെന്ന. െവല്ലും–ജയശീലനോയ. നൃ�വദിസ്ഥ-

ഹവ്യങ്ങളിൽ–മനുഷ്യരുെട യജ്ഞ�വദികളിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ട ഹവീസ്സുകളുെട അടുക്കൽ.

വോരുണ�ദ്രോഹം–വരുണെനന്ന പോപ�ദവെന്റ �ദ്രോഹം. വൻ�ദവ�ദ്രോഹം–വമ്പിച്ച

�ദവ (�ദവകളിൽനിന്നുണ്ടോകുന്ന) �ദ്രോഹം. അവൻ–അഗ്നി.
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സൂക്തം 129.

പരു�ച്ഛപൻഋഷി; അത്യഷ്ടിയുംഅതിശക്വരിയുംഅഷ്ടിയുംഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഗമനശീലനോയ ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു �തർ യജ്ഞസിദ്ധ്യർത്ഥം യോെതോരു പക്വ-

മതിയോയ പണ്ഡിതങ്കൽ എത്തിയ്ക്കു�മോ, അനവദ്യ, യോെതോരുവെന െപോക്കു�മോ,

അവെന ഉടനടി അഭീഷ്ടപ്രോപ്തിയ്ക്കു �പോന്നവനോക്കുന്നു; അന്നവും ഭുജിക്കുന്നു. അന-

വദ്യ, െവമ്പൽെക്കോള്ളുന്നവ�ന, ഫലകോരികളിൽ മുമ്പനോയ ഭവോൻ �മധോവിക-

ളോയഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സിെന,ഈവചസ്സിെനഎന്ന�പോെല സ്വീകരിച്ചോലും! (1)
ഇന്ദ്ര, �കട്ടോലും: മനുഷ്യരോയിരുന്ന �നതോക്ക�ളോടുകൂടി, ഏെതോരു യുദ്ധത്തി-

ലും കനെക്ക വിളിച്ചു കണക്കിൽ കഴിവുള്ളവനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്; അവിടുന്നു ശു-

ര�രോടുകൂടി, തോൻതെന്ന �നടുന്നു. അവിടുന്നു �മധോവികൾക്ക്അന്നം െകോടുക്കുന്നു.

ആ ഗമനശീലനോയ അന്നയുക്തെന അഭൃർത്ഥനസമർത്ഥന്മോർ, തീറ്റെകോണ്ട്ഒര-

ശ്വെത്തഎന്ന�പോെലആരോധിയ്ക്കുന്നു. (2)
ഇന്ദ്ര, രിപുസൂദനനോയഅവിടുന്ന് ഒരു �മഘത്തിെന്റ പുതപ്പു ചീന്തി മഴ െപയ്യി-

യ്ക്കുന്നു. ശൂര, മനുഷ്യെന�പ്പോെല െതണ്ടിനടക്കുന്ന മെറ്റോന്നിെന പിടിച്ചുനിർത്തുന്നു;

ചോകോൻ�പോകുന്നതിെനയോക�ട്ട, തീെര െവടിയുന്നു. ഇതു ഞോൻ വിസ്തരിച്ചു ഭവോ-

�നോടും സ്വർഗ്ഗ�ത്തോടും പുകഴ്ന്ന രുദ്ര�നോടും, വിസ്തരിച്ചു മിത്ര�നോടും, വിസ്തരിച്ചു സുഖ-

ദനോയ വരുണ�നോടും പറയുന്നു. (3)
എങ്ങുംഎഴുന്നള്ളുന്നവനും, മോറ്റോരുെട �കറ്റം തോങ്ങുന്നവനും, അശ്വയുക്തനും

യജ്ഞംമുടക്കുന്നവ�രോെടതിർക്കന്നവനും, മരുത്സ�മതനുമോയ ഇന്ദ്രെന ഞങ്ങൾ,

ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും�വണ്ടി, യോഗത്തിൽ സഖോവോക്കോൻ �നോക്കുന്നു: അവി-

ടുന്നു ഞങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്കു, മഹത്തോയ കർമ്മെത്ത പുലർത്തുക; ഏതു �പോരിലും,

അങ്ങു തടുത്തവരിൽ–അങ്ങു തടുത്ത ശത്രുക്കളിൽ–ആരും അങ്ങ�യോെടതിർക്കി-

ല്ല! (4)
അങ്ങ്ആരുെടയും വി�രോധിെയ വഴങ്ങിയ്ക്കണം: ഉഗ്ര, ഉഗ്രങ്ങളോയ രക്ഷണ-

ങ്ങൾെകോണ്ടു, �തജ�സ്സറിയ മോർഗ്ഗങ്ങൾെകോെണ്ടന്ന�പോെല ഞങ്ങെള പ�ണ്ട-

െത്തമട്ടിൽ െകോണ്ടുനടക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്. ശൂര, അങ്ങു പോപരഹിതെന-

ന്നറിയെപ്പടുന്നു: അങ്ങു �വോഢോവോയി മനുഷ്യെന, പോപെമല്ലോം �പോക്കി പോലിയ്ക്കു-

ന്നു; ഞങ്ങളുെടയും അടുക്കൽ വന്നു, �വോഢോവോയരുളുക! (5)
ഞോൻ ഭവ്യനോയ ഇന്ദുവിെന പ്രകീർത്തിപ്പോൻ ശക്തനോ�കണ�മ: ആഅന്ന-

വോൻ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടു�ന്നടത്ത്, ഇന്ദ്രൻ�പോെല എഴുന്നള്ളുന്നു; അരക്കെര വധിച്ച്,

അവരുെട െതോഴിൽ നിലപ്പിയ്ക്കുന്നു. അവിടുന്നു നിന്ദകെന നിഹനിച്ച്, ആ ദുർമ്മതി-

െയ ഞങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റുമോറോകണം: �സ്തനൻ നികൃഷ്ടമോംവണ്ണും കീ�ഴ്പോ�ട്ടോട-

െട്ട–െവറുംെവള്ളം�പോെല ഒലിച്ചു�പോകെട്ട! (6)
ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ ഗുണപ്രകോശകമോയ വോക്കുെകോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുമോറോ-

കണം; ധനവോ�ന, സുവീര്യവും രമ്യവുമോയ–അക്ഷയവുംസുവീര്യവുമോയ–ധനം �ന-

ടുമോറോകണം. പണിെപ്പട്ടു മനനംെചയ്യെപ്പ�ടണ്ടുന്ന യോഗനിഷ്പോദകനോയ അങ്ങ-

െയഞങ്ങൾനല്ല മനനങ്ങ�ളോടും ഹവി�സ്സോടും, അ�മോഘങ്ങളുംഅന്നപ്രോർത്ഥന

�ചർന്നവയുമോയദ്യുമ്നോഹ്വോനങ്ങ�ളോടുംകൂടി സർവത്രസമീപിയ്ക്കുമോറോകണം! (7)
നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഞങ്ങളോൽ സ്വതന്ത്രമോയി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഇന്ദ്രൻ ദുർബു-

ദ്ധികെളനീക്കിനെമ്മരക്ഷിപ്പോൻശക്തനോകുന്നു. അവിടുന്നുദുർബുദ്ധികെളപിടിച്ചു
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ചീന്തിെക്കോണ്ടിരിെയ്ക്ക, നെമ്മ �ദ്രോഹിപ്പോൻ തീനികളോൽഅയയ്ക്കെപ്പട്ട പോച്ചിൽപ്പട

സ്വയം െകോലെപ്പട്ടു െകോള്ളും; ന�മ്മോടടുക്കില്ല–നില്ക്കുകയുമില്ല! (8)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു നോലുവശത്തും ധനവുമോയി, അരക്കരില്ലോത്ത അനഘമോയ

മോർഗ്ഗത്തിലൂ�ട ഞങ്ങളിൽ വെന്നത്തിയോലും–ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽ വെന്നത്തിയോ-

ലും: അകലത്തുനിന്നു ഞങ്ങളിൽ വന്നു�ചരുക; അതിസമീപത്തുനി�ന്നോ വന്നു�ച-

രുക. അവിടുന്നുദൂരത്തുനിന്നുംചോരത്തുനിന്നുംയോഗനിർവഹണംെകോണ്ടുഞങ്ങെള

രക്ഷിയ്ക്കണം–എന്നും, എങ്ങും ദൃഷ്ടിെവച്ചു രക്ഷിയ്ക്കണം! (9)
ഇന്ദ്ര, കര�യറ്റോൻ കഴിവുള്ള ധനം ഞങ്ങൾക്കു തന്നരുളുക: ഉഗ്രനോയ ഭവോ-

െന പ്രീതിയ്ക്കോയി ഒരു മഹിമ, െപരിയ പ്രീതിയ്ക്കോയി �സ്നഹിതെനെയന്ന�പോെല

�സവിച്ചു�പോരുന്നുണ്ട്. ഓജ�സ്സറിയവ�ന, രക്ഷിതോ�വ, മരണരഹിത, അവിടുന്നു

ഞങ്ങെള തൃപ്തരോക്കോൻ ഒരു �തരിൽ �കറുക. തു�ലോം വിഴുങ്ങുന്നവ�ന, ഞങ്ങെള

�ദ്രോഹിപ്പോൻ �നോക്കുന്നവെര അവിടുന്നു ഹിംസിയ്ക്കണം–തു�ലോം വിഴുങ്ങുന്നവ�ന,

അവനോരോയോലും, അവിടുന്നുഹിംസിയ്കണം! (10)
ഇന്ദ്ര, നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവ�ന, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങെള ദുഃഖത്തിൽനിന്നു

രക്ഷിയ്ക്കണം: എെന്നന്നും ദുർമ്മതികെള–ദുർവിചോരക്കോെര–ഹർഷപൂർവം കീ�ഴ്പോ-

ട്ടു തള്ളുന്നവനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്. അങ്ങു പോപരക്ഷസ്സിെന െകോല്ലുന്നു; എെന്ന-

�പ്പോലുള്ള �മധോവിെയ രക്ഷിയ്ക്കുന്നു. വ�സോ, ഇതിന്നോണ�ല്ലോ, അങ്ങെയ–വ�സോ,

രക്ഷസ്സുകെള െകോല്ലോനോണ�ല്ലോ, അങ്ങെയ–ജഗൽപിതോവു ജനിപ്പിച്ചത് ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 129.
1. ഗമനശീലൻ–യജ്ഞസ്ഥലങ്ങളിൽ പതിവോയി �പോകുന്നവൻ. െപോക്കുക–ഉന്നതി

പ്രോപിപ്പിയ്ക്കുക. അന്നം–അവനോൽ ദത്തമോയ ഹവിസ്സ്. െവമ്പൽെക്കോള്ളുന്നവ�ന–

ഞങ്ങെളഅനുഗ്രഹിപ്പോൻ ത്വരയുള്ളവ�ന. ഈവചസ്സ്–സ്തുതി.

2. �കട്ടോലും–ഞങ്ങളുെട വിളി �കൾക്കുക. മനുഷ്യരോയിരുന്ന �നതോക്കൾ–പിന്നീടു �ദ-

വത്വം പ്രോപിച്ച മരുത്തുക്കൾ. കണക്കിൽ കഴിവ്–മികച്ച ശത്രുവധശക്തി. തോ-

ൻതെന്ന �നടുന്നു–ശൂരർ കൂെടയുെണ്ടങ്കിലും, തോൻ തനിച്ചോണ്, ജയം �നടോറുള്ള-

ത്. ആ ഗമനശീലനോയ എന്നോദിയോയ വോക്യം പ�രോക്ഷമോണ്: അന്നയുക്തെന

–ഇന്ദ്രെന. അഭ്യർത്ഥനസമർത്ഥന്മോർ–വഴി�പോെല അ�പക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഋത്വിക്കുകൾ.

ആരോധിയ്ക്കുന്നു–ഹവിസ്സുെകോണ്ടുപ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നു.

3. െതണ്ടിനടക്കുന്ന മെറ്റോന്നിെന പിടിച്ചുനിർത്തുന്നു–പണിെയടുക്കോെത അലയുന്ന

മെറ്റോരു �മഘെത്ത ബ�ലന പിടിച്ചു, മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നു. ചോകോൻ �പോകുന്നതിെന–

െവള്ളെമോടുങ്ങിയ �മഘെത്ത. ഇതു–ഈവർഷണകർമ്മം.

5. ആരുെടയും–ഏെതോരു ഭക്തെന്റയും. പ�ണ്ടെത്തമട്ടിൽ–ഞങ്ങളുെട പൂർവന്മോെര

എന്ന�പോെല. �വോഢോവ്–ഹവിസ്സുകൾ വഹിയ്ക്കുന്നവൻ, അഭിമതങ്ങൾ വഹിയ്ക്കു(െകോ-

ടുക്കു)ന്നവൻ.

6. �സ്തനൻ=�മോഷകൻ,
7. ഗുണപ്രകോശകം–അങ്ങയുെട ഗുണങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തുന്ന. ദ്യുമ്നോഹ്വോനങ്ങൾ–

‘ഹരിവആഗച്ഛ �മധോതി�ഥർ�മ്മ�ഷ’ എന്നആഹ്വോനവി�ശഷങ്ങൾ.

8. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: സ്വതന്ത്രമോയി–പരോ�പക്ഷകൂടോെത. തീനികൾ–തീറ്റക്കോർ, ശത്രു-
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ക്കൾ. പോച്ചിൽപ്പട–പോഞ്ഞണയുന്ന �സന്യം. നില്ക്കുകയുമില്ല–നശിച്ചു�പോകുെമന്നു

സോരം.

9. ധനവുമോയി–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ ധനവുംെകോണ്ട്.

10. കര�യറ്റോൻ–കഷ്ടപ്പോടിൽനിന്നു �കറ്റോൻ. മഹിമ–ഞങ്ങളുെട സ്തുതിയോലുണ്ടോയ മഹ-

ത്ത്വം. വിഴുങ്ങുന്നവ�ന–ശത്രുഭക്ഷക.
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സൂക്തം 130.

പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, അങ്ങു ദൂരത്തുനിന്ന്, ഇെതന്ന�പോെല, സൽപതി യജ്ഞങ്ങളിെലന്ന-

�പോെല,സൽപതിയോയചന്ദ്രൻസ്വസ്ഥോനെത്തന്ന�പോെലഞങ്ങളുെടഅടുക്കൽ

വന്നോലും: ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ഹവിെസ്സോരുക്കി, �സോമം പിഴിഞ്ഞ്, മക്കൾഊണിന്ന്

അച്ഛെനെയന്ന�പോെല, മഹനീയനോയഅങ്ങെയഊണിന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
ഇന്ദ്ര, അമ്മി�മൽ ചതച്ചുപിഴിഞ്ഞ �സോമം അവിടുന്നു, �തോല്ക്കുട്ടെകോണ്ടു െതോ-

ട്ടിയിൽ നിറച്ച െവള്ളം കോള�പോെലയും, ദോഹം മുഴു�ത്തോടിെയത്തിയവൻ�പോെല-

യും കുടിച്ചുെകോണ്ടോലും: ഇതു കുടിച്ചോൽ അങ്ങയ്ക്കു മത്തും ഉശിരും വലുപ്പവും വരും.

അശ്വങ്ങൾഅങ്ങെയ, പച്ചക്കുതിരകൾസൂര്യെനഎന്ന�പോെല–എല്ലോപ്പകലുകളും

സൂര്യെനഎന്ന�പോെല–െകോണ്ടുവരുമോറോകെട്ട! (2)
പോറയുെട–അറ്റമില്ലോത്ത പോറയുെട–ഇടയിൽ, െപോന്തചുഴന്ന ഗൂഢസ്ഥല-

ത്തു െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന നിധി, പക്ഷിക്കുെഞ്ഞന്ന�പോെല സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു െകോ-

ണ്ടുവരെപ്പട്ടത് ഇന്ദ്രൻ �കെക്കോണ്ടു: അതിെന, അംഗിരഃ�ശ്രഷ്ഠൻ �ഗോവ്രജെത്ത

എന്ന�പോെല �തടുകയോയിരുന്നു, വജ്രി. അവിടുന്നു െവള്ളത്തിെന്റഅടച്ചവോതിൽ

തുറന്നു; അന്നത്തിെന്റ വോതിൽ ചുറ്റും െവച്ചു! (3)
ഇന്ദ്രൻ തീക്ഷ്ണമോയ വജ്രം �കകളിൽ മുറുെകപ്പിടിച്ചു, െവള്ളെമന്ന�പോ-

െലഎറിയോൻ മൂർച്ചെപ്പടുത്തി–വൃത്രെനെക്കോല്ലോൻ മൂർച്ചെപ്പടുത്തി. ഇന്ദ്ര,ഓജസ്സും

�സന്യബലവും തിരു�മെക്കല്പും ഒത്തിണങ്ങിയ ഭവോൻ വഞ്ചകെന, ഒരു തച്ചൻ

കോട്ടുമരെത്തെയന്ന�പോെല െചത്തിക്കുറയ്ക്കും-മഴു െകോെണ്ടന്ന�പോെലആഞ്ഞുെവ-

ട്ടും! (4)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങു നിഷ്പ്രയോസം നദികെള സമുദ്രങ്ങളിെലെയ്ക്കോഴുകോൻ, രഥങ്ങെള

–യു�ദ്ധോദ്യതർ രഥങ്ങെള–എന്ന�പോെല �ന�രവിട്ടു. ആ സ്രവന്തികൾ ഇവി-

െട തുല്യപ്ര�യോജനമോയ ജലെത്ത, മനുവിന്നു സർവദുഘകളോയ–ആർെക്കങ്കിലും

സർവദൂഘകളോയ-�പക്കൾ �പോെല െകോണ്ടുവന്നിരിയ്ക്കുന്നു! (5)
അങ്ങയ്ക്കോയി ധ�നച്ഛുക്കളോയ മനുഷ്യർഈസ്തുതി, ഒരു ശില്പകുശലൻ �തെര-

ന്ന�പോെല സംസ്കോരെപ്പടുത്തിെവച്ചു–അങ്ങെയ സുഖത്തിന്നനുകൂലോനോക്കി. �ഹ

�മധോവിൻ, യുദ്ധങ്ങളിൽ �വഗവോനോയ അങ്ങെയ ഞങ്ങൾ, ഒരു വിജയിയോയ

അശ്വെത്തെയന്ന�പോെല, ബലത്തിന്നും ധനലബ്ധിയ്ക്കും�വണ്ടി–സർവധനലബ്ധിയ്ക്കു-

�വണ്ടി–ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുെകോള്ളുന്നു! (6)
ഇന്ദ്ര, നൃത്തംെവയ്ക്കുന്നവ�ന, ഹവിസ്സർപ്പിച്ച മഹോനോയ, പൂരുവോയ ദി�വോദോ-

സന്നു�വണ്ടിഅവിടുന്നുവജ്രംെകോണ്ടുെതോണ്ണൂറുനഗരംപിളർത്തി; നൃത്തംെവയ്ക്കുന്ന-

വ�ന, ഹവിസ്സർപ്പിച്ച അതിഥിഗ്വന്നു�വണ്ടി, ഉഗ്രനോയ ഭവോൻ ശംബരെന ബലം-

െകോണ്ടു മലമുകളിൽനിന്നു കീഴ്�പോട്ടുരുട്ടി, വമ്പിച്ച സമ്പത്തു-ബലംെകോണ്ടു സമ്പ-

ത്തു മുഴുവനും-കീഴടക്കി! (7)
നൂറുരക്ഷകളുള്ള ഇന്ദ്രൻ യജമോനനോയ ആര്യെന പരിക്കുെപടുത്തുന്ന �പോ-

രുകളിെലല്ലോം–സ്വർഗ്ഗപ്രദങ്ങളോയ �പോരുകളിലും–രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു. അവിടുന്നു

മനുഷ്യർക്കു�വണ്ടി കർമ്മരഹിതെര ശിക്ഷിച്ചു: കൃഷ്ണെന്റ �തോലുരിഞ്ഞു കത്തിച്ചു;

�ദ്രോഹികെള ചുെട്ടരിച്ചു–ഹിംസോപരെരെയല്ലോം ചുെട്ടരിച്ചു! (8)
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അവിടുന്നു സൂര്യെന്റ �തർച്ചക്രെമടുത്ത്, ഊക്കിൽ ആെഞ്ഞറിഞ്ഞു; അരുണ-

നോയി അടുക്കൽെച്ചന്നു കൂറ്റടക്കി–ത്രോണിമൂലം നീെള കൂറ്റടക്കി. ക�വ, അവിടുന്ന്

ഉശനസ്സിെന രക്ഷിപ്പോൻ ദൂരത്തു നിന്നു െചല്ലുകയുണ്ടോയ�ല്ലോ സുഖവസ്തുക്കെളല്ലോം,

മനുഷ്യെനന്ന�പോെല,ഞങ്ങൾക്കുസത്വരം തരിക–എല്ലോദ്ദിവസങ്ങളിലുംസത്വരം

തരിക! (9)
നഗരങ്ങൾ പിളർത്തിയ വൃഷോവോയ ഇന്ദ്ര, ആ നിന്തിരുവടി പുതിയ �സ്തോത്ര-

ങ്ങൾ െചോല്ലുന്ന ഞങ്ങെള പോലനപ്രകോരങ്ങൾെകോണ്ടും സുഖങ്ങൾെകോണ്ടും സം-

രക്ഷിച്ചോലും! ദി�വോദോസ�ഗോത്രക്കോരുെട സ്തുതികൾെകോണ്ടു ഭവോൻ, പകലുകൾ-

െകോണ്ടുസൂര്യൻ�പോെല വർദ്ധിച്ചോലും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 130.
1. ഇത്–�സോമം. സൽപതി=സജ്ജനപോലകൻ, യജമോനൻ. സൽപതിയോയ–

നക്ഷത്രനോഥനോയ. ഊണിന്നു–ഹവിഃസ്വീകരണത്തിന്ന്.

3. നിധി–�സോമലത. െകോണ്ടുവരെപ്പട്ടത്–പക്ഷിരൂപയോയ ഗോയത്രിയോൽ ആനീതം.

�ഗോവ്രജം–പുണ്യസുരൻ അപഹരിച്ച �പക്കൂട്ടം. അന്നത്തിെന്റ–സസ്യങ്ങളുെട. വോ-

തിൽ–വർഷജലം. ചുറ്റും െവച്ചു–വർഷജലെത്തഎങ്ങും വ്യോപിപ്പിച്ചു.

4. െവള്ളം–അഭിമന്ത്രിതമോയ ശോപജലം. എറിയോൻ–ശത്രവിെന്റ �നർക്കു വിടോൻ. ഒരു

തച്ചൻ കോട്ടുമരെത്ത (പണിത്തരത്തിന്നു) െചത്തിക്കുറയ്ക്കുന്നതു �പോെല, ഭവോൻ വഞ്ച-

കെന (ഞങ്ങെള ചതിയ്ക്കുന്നവെന) െചത്തിക്കുറയ്ക്കും.

5. രഥങ്ങെള–അങ്ങയുെട �തരുകെള. സ്രവന്തികൾ–ഒഴുകുന്ന നദികൾ. തുല്യപ്ര�യോജ-

നം–ഏവർക്കും ഒന്നു�പോെലആവശ്യകമോയ. �പക്കൾ�പോെല–�പക്കൾ പോലി-

െന എന്ന�പോെല.

6. സുഖത്തിന്നു–സുഖം കല്പിച്ചുനല്കുവോൻ. ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുക–സ്തുതിച്ചു വളർത്തുക.

7. നൃത്തംെവയ്ക്കുന്നവ�ന–യുദ്ധങ്ങളിൽ വിളയോടുന്നവ�ന. നഗരം–ശത്രുപുരം. അതിഥി-

ഗ്വൻ–ദി�വോദോസൻ. സമ്പത്ത്–ശംബരനെന്റധനം. ദി�വോദോസന്നുെകോടുക്കോൻകീ-

ഴടക്കി.

8. സ്വർഗ്ഗപ്രദങ്ങൾ–യുദ്ധത്തിൽ വധിയ്ക്കെപ്പട്ടവന്നു സ്വർഗ്ഗം കിട്ടും. കൃഷ്ണൻ–അംശുമതി

എന്ന നദിയുെട തീരത്തു, പതിനോയിരം അനുചരന്മോ�രോടുകൂടി, അവിടുത്തുകോെര ഉപ-

ദ്രവിച്ചുംെകോണ്ടു പോർത്തിരുന്നകൃഷ്ണെനന്ന (കറുത്ത)അസുരൻ.

9. ആെഞ്ഞറിഞ്ഞു–ഇന്ദ്രെന്റ വജ്രത്തോൽ തങ്ങൾ വധ്യരോകരുെതന്ന ഒരു വരം ബ്രഹ്മോ-

വിങ്കൽനിന്നു വോങ്ങി, തിമർത്തുനടന്ന ചില അസുരന്മോരുെട �നെര ആെഞ്ഞറിഞ്ഞു.

അരുണനോയി (�ക്രോധത്തോൽ തുടുത്ത്) അടുക്കൽ െചന്ന്(അവെര സമീപിച്ചു) കൂറ്റട-

ക്കി–ശബ്ദം നിലപ്പിച്ചു; നിഷ്പ്രോണരോക്കി. ഉശനസ്സ്–ഒരു ഋഷി. െചല്ലുകയുണ്ടോയ�ല്ലോ;

അതു�പോെലഞങ്ങളുെട അടുക്കലും വരിക. മനുഷ്യെനന്ന�പോെല–ഒരു �ചോരൻ മറു-

നോട്ടിൽനിന്നു െകോണ്ടുവന്നധനം തലവങ്കൽസമർപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.
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പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

മോറ്റലെര തട്ടിനീക്കുന്ന �ദ്യോവും മഹതിയോയ ഭൂവും അന്നലോഭത്തിന്നോയി,

�സ്തോത്രങ്ങ�ളോടും ഹവിസ്സുക�ളോടുംകൂടി ഇന്ദ്രെന വണങ്ങി�പ്പോരുന്നു. ഇന്ദ്രെനയോ-

ണ�ല്ലോ, �ദവകെളല്ലോംഐക്യമത്യ�ത്തോ�ട മുൻനിർത്തിയത്. ഇന്ദ്രന്നുതെന്നയോ-

കെട്ട, മനുഷ്യരുെട സവനങ്ങൾ–മനുഷ്യരുെട ദോനങ്ങൾ–മുഴുവൻ! (1)
വർഷകോമരും സു�ഖച്ഛുക്കളുംസവനങ്ങളിെലല്ലോം, സമോനനോയഅെങ്ങോ-

രോൾക്കുതെന്നയോണ്, �വ�റ �വ�റ നല്കി�പ്പോരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആ അങ്ങെയ,

അക്കരയ്ക്കു �പോകന്ന �തോണിെയ എന്ന�പോെല, ഭോരം വഹിപ്പോൻ നിർത്തുന്നു:

അങ്ങ്ഇന്ദ്രൻതെന്നഎന്നറിഞ്ഞു മനുഷ്യരോയഞങ്ങൾയജിയ്ക്കുന്നു–മനുഷ്യയരോയ

ഞങ്ങൾസ്തുതികൾെകോണ്ട്ഇന്ദ്രങ്കൽ െചല്ലുന്നു. (2)
ഇന്ദ്ര, തൃപ്തിയും �ഗോവ്രജലബ്ധിയും വോഞ്ഛിരിയ്ക്കുന്ന ദമ്പതിമോർ എല്ലോം അർപ്പി-

ച്ചും ഭജിച്ചും ത്യജിച്ചും അങ്ങെയ വിസ്തരിച്ചു യജിച്ചു�പോരുന്നു: �ഗോകോമരും സ്വർഗ്ഗ-

കോമരുമോയആ ഇരുവെര െകോണ്ടോടുന്നവനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്. ഇന്ദ്ര, അവിടുന്ന്കൂ-

െടപ്പിറന്നതും, കൂെടനിന്നതും, വർഷകവുമോയ വജ്രെത്തപ്രദശിപ്പിച്ചരുളുന്നു! (3)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട ഈ വീര്യം മനുഷ്യർക്കറിയോം: ഒരോണ്ടിെന്റ നഗരങ്ങൾ

അങ്ങു ധ്വംസിച്ചു–�കറിെപ്പോരുതി ധ്വംസിച്ചു; ആ യജ്ഞഹീനെര ശിക്ഷിച്ചു; ശവ-

സ്പ�ത, ഇന്ദ്ര, മഹത്തോയ മന്നിടെത്തയും ഈ ജലെത്തയും �കക്കലോക്കി–

ഇമ്പെപ്പട്ടുെകോണ്ടുത�ന്നഈജലെത്ത�കക്കലോക്കി! (4)
മത്തുപിടിച്ചോൽ �കോരിെച്ചോരിയുന്നവ�ന, അങ്ങു ഭവദിച്ഛുക്കെള രക്ഷിയ്ക്കുന്നു;

സഖ്യകോംക്ഷികെള സംതൃപ്തരോക്കുന്നു. ഇതുെകോണ്ടുതെന്നയോണ്, അങ്ങയുെടഈ

വീര്യത്തിന്നോയി �സോമം ഒഴുക്കുന്നത്. അവർക്കുഭവോൻയുദ്ധത്തിൽ �ചരോൻശബ്ദും

പുറെപ്പടുവിയ്ക്കും; അവർ ഓ�രോരുത്തരും ആഹ്ലോദംെകോള്ളുന്നു–അന്നലോഭത്തിന്നോ-

യി ആഹ്ലോദം െകോളളുന്നു! (5)
അവിടുന്നുനമ്മുെടഈഉഷസ്സിൽത്തെന്നവരില്ല�യോ? പൂജോ ദ്രവ്യമോയഹവി-

സ്സു യഥോവിധി �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ടത്അറിയില്ല�യോ? നോം സുഖസ്ഥോനെത്തയ്ക്കു വിളി-

യ്ക്കുക. ഇന്ദ്ര, വജ്രിൻ, വൃഷോവോയ അങ്ങയ്ക്കറിയോമ�ല്ലോ, മർദ്ദകെര വധിപ്പോൻ; �വധ-

സ്സും അതിനവീനനും അത്യന്തം സ്തുതിയ്ക്കുന്നവനുമോയ എെന്റ �സ്തോത്രം �കട്ടരുതൂക!

(6)
ഇന്ദ്ര,ബഹുഭോവപ്രോപ്ത,ശൂര, തു�ലോംവളരുന്നവനുംഞങ്ങളിൽതോൽപര്യമുള്ള-

വനുമോയ ഭവോൻ, ശത്രുത കോട്ടുന്ന മരണവോനോയ മനുഷ്യെന–ഞങ്ങെള ഉപദ്ര-

വിയ്ക്കുന്നവെന–വജ്രംെകോണ്ടു വധിച്ചോലും. �ഹ അതി�ശോഭനശ്രവണ, �കട്ടുെകോ-

ണ്ടോലും: ഒരു മോർഗ്ഗശ്രോന്തെന എന്ന�പോെല ഞങ്ങെള ബോധിയ്ക്കുന്ന ദുർവിചോരം

വിട്ടു�പോകെട്ട–എല്ലോദ്ദുർവിചോരവും വിട്ടു�പോകെട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 131.
1. മുൻനിർത്തിയത്–അസുരസംഹോരത്തിന്ന്.

2. ഇന്ദ്രൻതെന്നഎന്നറിഞ്ഞ്–ഈശ്വരൻ, അങ്ങുതെന്നഎന്നുനിശ്ചയിച്ച്.

3. ത്യജിച്ചും–ഹവിസ്സ് �ഹോമിച്ചും. ഇരുവെര–ദമ്പതിമോെര.
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4. ഒരോണ്ടിെന്റ–ഒരു സംവത്സരം മുഴുവൻ, മതിലും കിടങ്ങും മറ്റും നിർമ്മിച്ചുറപ്പിയ്ക്കുെപ്പട്ട.

ധ്വംസിയ്ക്കുക=നശിപ്പിയ്ക്കുക. ശവസ്പ�ത=ബലത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനോയു�ള്ളോ�വ. ഇമ്പെപ്പ-

ട്ടുെകോണ്ടുത�ന്ന–നിഷ്പ്രയോസമോയി എന്നർത്ഥം.

5. മത്തുപിടിച്ചോൽ (�സോമപോനമദത്തിൽ)അഭീഷ്ടങ്ങൾ�കോരിെച്ചോരിയുന്ന(വർഷിയ്ക്കുന്ന)വ�ന.

ഭവദിച്ഛുക്കൾ–ഭവോെന ഭജിക്കുന്നവർ. ഒഴുക്കുന്നത്–യജമോനന്മോർ. അവർ–

യജമോനന്മോർ. ശബ്ദം-സിംഹനോദം. അന്നലോഭത്തിന്നോയി–ജയത്തോൽ അന്നം

(ധനം) �കവരോനോയി.

6. മർദ്ദകർ–�ദ്രോഹികൾ. �വധസ്സ്–�മധോവി. അതിനവീനൻ–ദീക്ഷോസംസ്കോര-

ങ്ങൾമൂലം ഏറ്റവും പുതിയവനോയിത്തീർന്നവൻ.

7. ബഹുഭോവപ്രോപ്ത–ഞങ്ങളുെട സ്തുതിയോൽ അ�നകഭോവങ്ങൾ പൂണ്ടവ�ന. മോർഗ്ഗശ്രോ-
ന്തെന എന്ന�പോെല–വഴി നടന്നു വലഞ്ഞവന്നു ചൌര്യത്തിലും മറ്റും മനസ്സു െചല്ലോമ-

�ല്ലോ.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

മഘവോ�വ, അങ്ങോണ്, ഞങ്ങൾക്ക്: മുൻയുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രനോയ ഭവോനോൽ

രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ട ഞങ്ങൾ പറ്റലർപ്പടെയ ഉടച്ചുവിടും; െപോരുതോൻ വരുന്നവെര െചറു-

ക്കും! ഈഏറ്റവും സമീപിച്ച ദിവസത്തിൽ �സോമം പിഴിയുന്നവെനപ്പറ്റി അവിടുന്നു

�വഗത്തിൽ കൂട്ടിപ്പറയണം; �പോരിൽത്തുണയ്ക്കുന്നവനും ഭരിയ്ക്കുന്നവനുമോയ അങ്ങ-

യ്ക്കോയി ഞങ്ങൾഅന്നെമോരുക്കി, വട്ടംകൂട്ടോം! (1)
സ്വർഗ്ഗപ്രോപ്തി�ഹതുവോയ സമരത്തിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നവെന്റ വ്യക്തമോയ സര-

ളമോർഗ്ഗത്തിലും–തെന്റ വ്യക്തമോയ സരളമോർഗ്ഗത്തിലും–െപരുമോറുന്ന ഇന്ദ്രൻ പു-

ലർകോലത്തുണർന്നു. കർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നവെന്റ ശത്രുവിെന കണ്ടുകിട്ടിയോല�പ്പോൾ

െകോന്നുകളയും; അതിനോൽ പ്രണമ്യനും സ്തുത്യനുമോണ്, അവിടുന്ന്. അങ്ങയുെട

ധനങ്ങൾഞങ്ങളിൽത്ത�ന്നഒെത്തോരുമിയ്ക്കെട്ട–മംഗളോത്മോവു തന്നധനങ്ങൾനി-

ലനില്ക്കെട്ട! (2)
യോെതോരു യജ്ഞത്തിൽ വരണീയമോയ സ്ഥോനം നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പടുന്ന�വോ,

അതിെന്റ അതിദീപ്തമോയ ഹവിസ്സു പ�ണ്ടെത്ത�പ്പോെല അങ്ങയ്ക്കുള്ളതുതെന്ന: സൂ-

ര്യ�ലോകം പ്രോപിപ്പിയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്. അത്അരുളിെച്ചയണം: അന്തരി-

ക്ഷത്തിൽ രശ്മികൾെകോണ്ടു കോണുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രൻ ജലെത്ത അ�ന്വഷിയ്ക്കുന്നു;

ബന്ധുക്കളോയിത്തീർന്നവർക്കു �ഗോക്കെള അ�ന്വഷിയ്ക്കുന്നു; ക്ര�മണ അറിഞ്ഞുെവ-

യ്ക്കുന്നു. (3)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്ന്ഇെച്ചയ്തതു പെണ്ടന്ന�പോെല ഇന്നും സ്തുത്യം തെന്ന: അങ്ങ്

അംഗിരസ്സുകൾക്കോയി �മഘെത്ത തുറന്നു; �ഗോവൃന്ദെത്ത വീണ്ടുെകോടുത്തു. അ�ത-

മട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും െവല്ലുക, െപോരുതുകയും െചയ്യുക. �സോമം പിഴിയു-

ന്നവർക്ക്ഏെതോരു യജ്ഞവി�രോധിെയയും–അരിശംെകോള്ളുന്ന െകട്ട യജ്ഞവി-

�രോധിെയയും–കീഴടക്കിത്തരിക! (4)
ആ ശൂരൻ പ്രോണികെള കർമ്മങ്ങ�ളോടു സം�യോജിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അതിനോൽ

അന്നകോമന്മോർ ധനത്തിന്നു�വണ്ടി (ശത്രുക്കെള) ഹിംസിയ്ക്കുകയും, ഹവിഷ്കോമം പൂ-

ണ്ടു �കമമോയി യജിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു: അവിെടയ്ക്കുതെന്ന, പ്രജോസഹിതമോയ

അന്നം. (ശത്രുകെള) ഹനിപ്പോൻ ഓജസ്വികൾ പൂജിച്ചു�പോരുന്നു. കർമ്മവോന്മോർ

–സ്വർഗ്ഗസോധനകർമ്മവോന്മോർ-�ന�ര �ദവന്മോെര പ്രോപിപ്പോെനന്ന�പോെല, ഇന്ദ്ര-

െന്റഅടുക്കൽപോർപ്പിടം ഏർെപ്പടുത്തുന്നു! (5)
ഇന്ദ്രപർജ്ജന്യ�ര, നിങ്ങളിരുവരും മുന്നിൽ െപോരുതി, ഞങ്ങ�ളോടു �പോരിനോ

വരുന്നവെരെയല്ലോം സർവസംഹോരിയോയ വജ്രംെകോണ്ടു വധിയ്ക്കണം: അകെല-

�പ്പോയവങ്കൽ െചന്നു�കറുന്നതും ഗഹനത്തിൽ ഗമിയ്ക്കുന്നതുമോണ�ല്ലോ, അത്. ശൂര,

�വരിദോരകനോയഭവോൻഎങ്ങുംഞങ്ങളുെടശത്രുക്കെളെയല്ലോം,എല്ലോംെകോണ്ടും

പിളർത്തരുളണം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 132.
1. അങ്ങോണ്, ഞങ്ങൾക്ക്–സഹോയം.
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2. ചുറ്റിനടക്കുന്നവെന്റ–പടയോളിയുെട. പ്രണമ്യൻ–നമസ്കരിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നവൻ. മംഗളോ-
ത്മോവ്–മംഗളരൂപനോയ ഇന്ദ്രൻ.

3. വരണീയമോയ സ്ഥോനം–�വദി. പ്രോപിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ–യജമോനെന. കോണുന്നുണ്ട്–

�മഘെത്ത പിളർത്തു രശ്മിദ്വോരോ മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്നത്എല്ലോവരും കോണുന്നുണ്ട്. തീർന്ന-

വർക്കു–യജമോനന്മോർക്കു െകോടുപ്പോൻ.

4. െകട്ട–കുത്സിതനോയ.

5. പ്രജോസഹിതമോയ അന്നം–പ്രജക�ളോടു(പുത്രോദിക�ളോടു)കൂടിയവർ നല്കുന്ന ഹവിസ്സ്.

ഇന്ദ്രെന്റഅടുക്കൽ–ഇന്ദ്ര�ലോകത്ത്.

6. പർജന്യൻ–�മഘ�ദവൻ. ഗഹനം–ദുർഗ്ഗമപ്ര�ദശം. അത്–വജ്രം.



ഋ�ഗ്വദം: രണ്ടോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 20
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സൂക്തം 133.

പരു�ച്ഛപൻഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും,അനുഷ്ടുപ്പും, ഗോയത്രിയും, ധൃതിയും,അത്യഷ്ടിയുംഛന്ദ-

സ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഞോൻ വോനൂഴികെള രണ്ടിെനയും യജ്ഞംെകോണ്ടു ശുദ്ധിെപ്പടുത്തോം: എവി-

ടങ്ങളിൽ, െചെന്നതിർക്കെപ്പട്ട ശത്രുക്കൾ നിഹതരോയി നോലിടത്തും ശ്മശോനത്തി-

ൽകിടക്കുന്നു�വോ;ആഇന്ദ്രരഹിതങ്ങളോയ �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നമന്നിടങ്ങെള ദഹിപ്പിയ്ക്കോം!

(1)
ശത്രുഭക്ഷക,അങ്ങു�ന�രെചന്ന്അരക്കപ്പടയുെടതലമണ്ടകൾവിശോലമോയ

കോൽെകോണ്ടു–അതിവിശോലമോയആനക്കോൽെകോണ്ട്–ചവുട്ടിെപ്പോടിയ്ക്കുക! (2)
മഘവൻ, അങ്ങ്ഈ അരക്കപ്പടയുെട െകല്പടക്കുക; കുത്സിതമോയ ശ്മശോന-

ത്തിൽ–ചത്തവർക്കുള്ള െപരുംചുടലക്കുഴിയിൽ-തളളുക! (3)
ഒരുനൂ�ററമ്പതു പടെയ അങ്ങു �നരിട്ട െചന്നു നശിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ: അതു ശ്ലോ-

ഘ്യംതെന്ന; എന്നോൽഅങ്ങയ്ക്കുതു�ലോം തുച്ഛുമോണത് ! (4)
ഇന്ദ്ര, കണ്ചുവപ്പിച്ച്അലറുന്നപിശോചിെനഅവിടുന്നു മർദ്ദിയ്ക്കണം–സർവര-

ക്ഷസ്സുകെളയും സംഹരിയ്ക്കണം! (5)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങു കൂറ്റെന കമിഴ്ത്തിപ്പിളർത്തുക. �മഘവോഹന, ഞങ്ങൾ പറ-

യുന്നതു െചവിെക്കോണ്ടോലും: വജ്രിൻ, സ്വർഗ്ഗം ഭൂമി�പോെലതെന്ന �പടിച്ചു–

ത്വഷ്ടോവിങ്കൽനിെന്നന്ന�പോെല �പടിച്ചു–സങ്കടെപ്പടുന്നു. തു�ലോം ബലവോനോ-

ണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്; അതിനോൽ, ഉഗ്രങ്ങളോയ വ�ധോപോയങ്ങ�ളോ�ട െചറുക്കും–

പ്രോണികളോൽ ആക്രമിയ്ക്കെപ്പടോത്ത ശൂര, സൽപുമോന്മോെര ഹനിയ്ക്കോത്ത ഭവോൻ

മൂ�ന്നോ ഏ�ഴോ അനുചര�രോടുകൂടി െചറുക്കും! (6)
�സോമം പിഴിയുന്നവന്നു വീടു കിട്ടുന്നു; �സോമം പിഴിയുന്നവൻ ചുഴന്നുകൂടിയ

ശത്രുക്കെള–�ദവന്മോരുെട ശത്രുക്കെളക്കൂടി–ഒടുക്കുന്നു. �സോമം പിഴിയുന്നവൻ

ബലവോനുംഅനോക്രോന്തനുമോയിട്ട്, ആയിരം �നടോൻആശിയ്ക്കന്നു: �സോമം പിഴിയു-

ന്നവന്ന്ഇന്ദ്രൻവിശോലമോയസമ്പത്തുനല്കോറുണ്ട�ല്ലോ–െപരുകുന്നസമ്പത്തുനല്കോ-

റുണ്ട�ല്ലോ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 133.
1. നിഹതരോയി–അങ്ങയോൽ ഹനിയ്ക്കെപ്പട്ട്. ഇന്ദ്രരഹഹിതങ്ങൾ–ഇന്ദ്രൻ വിട്ടു�പോയവ.
�ദ്രോഹിയ്ക്കുന്ന-ഇന്ദ്രനില്ലോയ്കയോൽ �ദ്രോഹികൾ പോർക്കുന്ന. ദഹിപ്പിയ്ക്കോം–അങ്ങയോൽ

ഹനിയ്ക്കുെപ്പട്ട നിലം െപോത്തിയ ശത്രുക്കെള (ശവങ്ങെള) ഞോൻ ചുെട്ടരിയ്ക്കോം. ശ്മശോന-

ത്തിൽ–ചത്തവരുെട കിടപ്പുമൂലം ചുടുകോടോയിത്തീർന്നസ്ഥലത്ത്. ഈ ഋക്ക് ശത്രുപീ-

ഡോഹരമ�ത്ര.

2. വിശോലമോയ–ദൂരെത്തയ്ക്കു നീട്ടോവുന്ന. ആനക്കോൽ–തെന്റ വോഹനമോയ ഐരോവത-

െമന്ന ഗജത്തിെന്റ കോൽ.

4. പടെയ–രോക്ഷസ�സന്യെത്ത.

5. പിശോച്–ജര എന്നപിശോച്എന്നു ചിലർ അഭിപ്രോയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട�ത്ര.

6. കൂറ്റൻ–വലുപ്പ�മറിയ വൃത്രൻ, അെല്ലങ്കിൽ കോർ�മഘം. �പടിച്ച്–വൃഷ്ടിപ്രതി-

ബന്ധജന്യമോയ ദുർഭിക്ഷെത്ത �പടിച്ച്; ഭൂമി ദരിദ്രമോയോൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്നും ഭക്ഷണം
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(ഹവിസ്സ് ) കിട്ടില്ല�ല്ലോ. ത്വഷ്ടോവിങ്കൽനിന്ന്–പണ്ടു കൂരിരുട്ടു നീക്കോൻ �ദവകളോൽ

അ�പക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടഅഗ്നി ത്വഷ്ടോവിെന്റരൂപത്തിൽപ്രത്യക്ഷീഭവിച്ച�പ്പോൾ ദ്യോവോപൃഥി-

വികൾ�പടിച്ചു�പോയ�ല്ലോ;അതു�പോെലഇ�പ്പോൾദുർഭിക്ഷഭയത്തോൽസങ്കടെപ്പടുന്നു.

െചറുക്കും–ശത്രുക്കെള.

7. ഇന്ദ്രന്നു �സോമമർപ്പിച്ചോലെത്ത ഫലങ്ങൾ. ആയിരം–വളെര ദ്രവ്യം. െപരുകുന്ന–

ഒരിയ്ക്കലുംക്ഷയിയ്ക്കോെത വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന.



[മ. 1: അ. 20: സൂ. 134] രണ്ടോം അഷ്ടകം 309

സൂക്തം 134.

പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടിയും അഷ്ടമിയും ഛന്ദസ്സ്; വോയു �ദവത.

വോ�യോ, നിൽക്കോത്ത നടയും കരുത്തുമുള്ള കുതിരകൾ അങ്ങെയ ഇവിെട

ഹവിസ്സിന്നടുക്കൽ, മു�മ്പ കുടിപ്പോൻ–�സോമം മു�മ്പ കുടിപ്പോൻ–െകോണ്ടുവരെട്ട:

അറിഞ്ഞതും ഉയർന്നതുമോയ പ്രിയസത്യസ്തുതി അങ്ങയുെട മനസ്സിൽ കുടിെകോള്ള-

െട്ട. വോ�യോ, അങ്ങുദോനത്തിനോയി–യോഗത്തിെന്റ ദോനത്തിന്നോയി-നിയുത്തുക്കെള

പൂട്ടിയ �തരിലൂ�ട വന്നു�ചർന്നോലും! (1)
വോ�യോ, െവടുപ്പുവരുത്തിയവയും ഒളിവീശുന്നവയും അ�മോഘങ്ങളും മന്ത്രപൂർ-

വം �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നവയും മോദകങ്ങളുമോയ ഞങ്ങളുെട �സോമങ്ങൾ തിരുമുമ്പിൽ

വന്ന്അങ്ങെയ മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കെട്ട: ഉത്സോഹവോനോയ അങ്ങെയ കർമ്മത്തിൽ ദോ-

നത്തിന്നുംപരിചരണത്തിന്നുംെകോണ്ടുവരുവോൻ, െതോഴിൽമിടുക്കുംഇമ്പവുമുള്ളനി-

യുത്തുകൾ കൂെടയുണ്ട�ല്ലോ! അതിനോൽ കർമ്മികൾ അടുത്തു വന്നുണർത്തിയ്ക്കുന്നു.

(2)
വോയു �തരിെന്റ മുമ്പിൽഇളംതുടുപ്പുള്ളരണ്ടുകുതിരകെളപൂട്ടും; വോയു െചംകുതി-

രകെള പൂട്ടും; വോയു മറ്റുനിറത്തിലുളള വഹനസമർത്ഥങ്ങെള വഹനത്തിന്നു-ഭോരവ-

ഹനത്തിന്നു–പൂട്ടും. അങ്ങുധീമോെന, ജോരൻ ഒട്ടുറങ്ങി�പ്പോയസുന്ദരിെയഎന്ന�പോ-

െല ഉണർത്തുകു; വോനൂഴികളിൽ െവളിച്ചം പരത്തുക; അതിന്ന്ഉഷസ്സുകെള നിർ-

ത്തുക–അമ�റത്തിന്നോയി ഉഷസ്സുകെള നിർത്തുക! (3)
അങ്ങയ്ക്കോയി, പരിശുദ്ധകളോയ ഉഷസ്സുകൾ ദൂരത്തു രശ്മികൾ െകോണ്ടു–

നവ്യങ്ങളോയ രശ്മികൾെകോണ്ടു–വിചിത്രങ്ങളോയ മംഗളവസ്ത്രങ്ങൾ െനയ്തുണ്ടോക്കു-

ന്നു; അങ്ങയ്ക്കോയി സർവദുഘകളോയ �പക്കൾ എല്ലോദ്ധനങ്ങളും ചുരത്തുന്നു.

അങ്ങു െവള്ളത്തിന്നോയി–നദികൾക്കോയി–അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നു മരുത്തുക്കെള

ഉൽപോദിപ്പിച്ചു! (4)
അങ്ങയ്ക്കോയി, വിശുദ്ധങ്ങളോയി വിളങ്ങുന്നതീവ്ര�സോമങ്ങൾ മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ

െവമ്പ�ലോ�ട യോഗത്തിൽ നടക്കുന്നു; �മഘത്തിൽ ജലമുൽപോദിപ്പിപ്പോൻ ഇച്ഛിയ്ക്കു-

ന്നു. (െചല്ലുന്നു.) ഭജനീയനോയ അങ്ങെയ, ഭയം മുഴുത്ത വ്രതക്ഷീണൻ തസ്കര-

െര തട്ടിനീക്കോനോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങു ധർമ്മത്തോൽ സർവ�ലോകത്തിൽനിന്നും

രക്ഷിയ്ക്കുമ�ല്ലോ–ധർമ്മത്തോൽഅസുരഭയത്തിൽനിന്നും രക്ഷിയ്ക്കുമ�ല്ലോ! (5)
വോ�യോ, അപൂർവ്യനോയ ഭവോനോണ്, ഞങ്ങളുെടഈ �സോമം ഒന്നോമതു പോ-

നംെച�യ്യണ്ടത്–പിഴിഞ്ഞ നീർ പോനംെച�യ്യണ്ടത്. തിന്മ െവടിഞ്ഞു �ഹോമമനു-

ഷ്ഠിയ്ക്കന്നവരുെട എല്ലോ�പ്പക്കളുംഅങ്ങയ്ക്കോയി, കോച്ചുപോൽ ചുരത്തുന്നു–കോച്ചു�ന

ചുരത്തുന്നു! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 134.
1. അറിഞ്ഞതും–അങ്ങയുെട ഗുണങ്ങെള അറിഞ്ഞു പ്രതിപോദിച്ചതും. ഉയർന്നതും–

മികച്ചതും. കുടിെകോള്ളെട്ട–ഹർഷമുളവോക്കെട്ട എന്നു തോൽപര്യം. ദോനത്തിന്നോയി

–ഞങ്ങൾക്കഭീഷ്ടം തരോൻ. യോഗത്തിെന്റ ദോനത്തിന്നോയി–ഞങ്ങളുെട ഹവിസ്സു സ്വീ-

കരിപ്പോൻ. നിയുത്തുക്കൾ–വോയുവിെന്റഅശ്വങ്ങൾ.

2. തിരുമുമ്പിൽ വന്ന്–അങ്ങയോൽആസ്വദിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ട് എന്നു സോരം. കർമ്മത്തിൽ ദോന-

ത്തിന്നും–ഞങ്ങളുെട ദോനം (ഹവിസ്സു) സ്വീകരിപ്പോനും. പരിചരിപ്പോനും–ഞങ്ങളോൽ
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പരിചരിയ്ക്കെപ്പടോനും. ഉണർത്തിയ്ക്കുന്നു–അങ്ങ് ഇവിെട സന്നിഹിതനോകണെമന്ന്

അറിയിയ്ക്കുന്നു.

3. വഹനസമർത്ഥങ്ങെള–വഹിപ്പോൻ കഴിവുള്ളഅശ്വങ്ങെള. അങ്ങ്എന്നോദിയോയ വോ-

ക്യം അപ�രോക്ഷമോണ്: അങ്ങ്–വോയു. ധീമോൻ–യജമോനൻ ഇ�ദ്ദഹം കർമ്മങ്ങൾ-

െകോണ്ടുക്ഷീണിച്ചു സ്വല്പം ഉറങ്ങി�പ്പോയിരിയ്ക്കുന്നു. അമ�റത്തിന്ന്–അങ്ങയുെട ഹവിർ-

�ഭോജനത്തിന്ന്.

4. രശ്മികൾതെന്ന, വസ്ത്രങ്ങൾ. നദികൾക്കോയി–നദികെള പ്രവഹിപ്പിയ്ക്കോൻ; മഴ െപയ്യി-
യ്ക്കോൻ.

5. നടക്കുന്നു–ആഹവനീയോഗ്നിയുെട അടുക്കെലയ്ക്കു (�ഹോമിയ്ക്കെപ്പടോൻ) �പോകുന്നു. �മ-
ഘത്തിൽ–ആഹുതിയോലോണ�ല്ലോ, മഴയുണ്ടോകുന്നത്. വ്രതക്ഷീണൻ–വ്രതങ്ങൾമൂലം

ക്ഷീണിച്ചയജമോനൻ. തസ്കരർ–യജ്ഞംമുടക്കുന്നവർ. സർവ�ലോകം–സർവജന്തുക്കൾ.

6. അപൂർവ്യൻ–മുമ്പനില്ലോത്തവൻ. കോച്ചുപോൽ–കോച്ചിയ പോൽ. കോചു�ന–ഉരുക്കിയ

െനയ്യു്.
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സൂക്തം 135.

പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടിയും അഷ്ടമിയും ഛന്ദസ്സ്; വോയുവും ഇന്ദ്രനും �ദവത.

വോ�യോ, അങ്ങ് ആയിരം നിയുത്തുക്കെള പൂട്ടി–നൂറു നിയുത്തുക്കെള പൂട്ടി–

അമ�റത്തിന്നു ദർഭവിരിപ്പിൽ എഴുന്നള്ളിയിരുന്നോലും: മു�മ്പ പോനംെചയ്യോൻ �ദ-

വനോയഅങ്ങെയയോണ�ല്ലോ, �ദവന്മോർ നിയമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങെയ മത്തുപിടി-

പ്പിയ്ക്കോനിരിയ്ക്കയോണ്–കർമ്മത്തിന്നിരിയ്ക്കയോണ്–മധുരങ്ങളോയ നീരുകൾ! (1)
ഇതോ, അങ്ങയ്ക്കോയി അമ്മി�മൽ ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ �സോമം കോമ്യമോയ വസ്ത്രമു-

ടുത്തു �കോശം പൂകുന്നു–�ത�ജോവസ്ത്രമുടുത്തു പൂകുന്നു; ഇതോ, മനുഷ്യരുെട �സോമം

�ദവന്മോരുെട ഇടയിൽെവച്ചു അങ്ങയ്ക്കോയി �ഹോമിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. വോ�യോ, അവിടുന്നു

നിയുത്തുക്കെള പൂട്ടി, ഞങ്ങെള അനുഗ്രഹിച്ചു തിരി�യ �പോെയ്ക്കോൾക–പ്രീതനോയി

ഞങ്ങെളഅനുഗ്രഹിച്ചു, തിരി�യ �പോെയ്ക്കോൾക! (2)
വോ�യോ, അങ്ങ്നൂ�റോ ആയിര�മോ നിയുത്തുക്കളുമോയി ഞങ്ങളുെട യോഗത്തി-

ൽ അമ�റത്തിന്നു–ഹവിസ്സമ�റത്തിന്നു–വന്നോലും! അങ്ങയുെട ഈ ഭോഗത്തിന്നു

സമയമോയി: സൂര്യനുദിച്ചോൽ, രണ്ടും ഒന്നു�പോെല �ശോഭിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. വോ�യോ, �സോമ-

ങ്ങൾഅധ്വര്യക്കളോൽഎടുത്തുെവയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു–ഒളി വീശുമോറു െവയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴി-

ഞ്ഞു. (3)
വോ�യോ, നിയുദ്യുക്തമോയ രഥം നിങ്ങളിരുവെരയും രക്ഷണത്തിന്നും സുഗൃഹീ-

തോന്നഭക്ഷണത്തിന്നുമോയി–ഹവിഭക്ഷണത്തിന്നുമോയി–ഇവിെട െകോണ്ടുവരെട്ട!

മധുരമോയ �സോമം നുകരുവിൻ: നിങ്ങളോണ�ല്ലോ, മു�മ്പ നുക�രണ്ടവർ. വോ�യോ,

അങ്ങുംഇന്ദ്രനുംആഹ്ലോദകമോയധന�ത്തോടുകൂടി വന്നു�ചരുവിൻ–ധന�ത്തോടുകൂടി

വന്നു�ചരുവിൻ! (4)
ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ള, നിങ്ങൾക്കോയിയജ്ഞത്തിന്നുള്ളകർമ്മങ്ങൾെപരിെകനട-

ത്തുന്നു: ഇതോ, വോജിയോയ �സോമെത്ത, കുതി�ച്ചോടുന്ന തീറ്റ�യോടുകൂടിയ കുതിരെയ

എന്ന�പോെല മോർജ്ജനംെചയ്യുന്നു. അവരുെട അമ്മി�മൽ ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ �സോ-

മം നിങ്ങൾമദത്തിന്നോയി നുകരുവിൻ;ഞങ്ങളിൽകനിഞ്ഞു, രക്ഷയുമോയി, ഇവിെട

ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽഎഴുന്നള്ളുവിൻ! അന്നദോതോക്കളോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ. (5)
വോ�യോ, ഇതോ, നിങ്ങളുെട �സോമങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളിൽ ഇവിെട പിഴിഞ്ഞവ

അധ്വര്യുക്കളോൽ എടുത്തുെവയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു–ഒളിവീശുമോറു െവയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു.

മൂടിയ ആട്ടിൻ�രോമംെകോണ്ടുള്ള അരിപ്പയിൽ ഒഴുക്കെപ്പട്ട ഈ വിസൃത്വരങ്ങളോയ

അക്ഷയങ്ങളോയ–തികച്ചും അക്ഷയങ്ങളോയ–�സോമങ്ങൾ നിങ്ങെള കോമിച്ചു പുറ-

െത്തയ്ക്കു വരുന്നു! (6)
വോ�യോ, അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്ന ബഹുജനങ്ങെള വിട്ടു�പോരിക: അങ്ങും ഇന്ദ്രനും

അമ്മിയുെട ഒച്ചയു�ള്ളടെത്തയ്ക്കുവരുവിൻ–സൂനൃത�കൾക്കെപ്പടുന്നതും െനയ്യു െകോ-

ണ്ടു�പോകെപ്പടുന്നതുമോയ ഗൃഹത്തിെലയ്ക്കു വരുവിൻ; തടിച്ചുെകോഴുത്തനിർയുത്തുക്ക-

ളിലൂ�ടഅങ്ങുംഇന്ദ്രനുംയോഗത്തിൽവന്നു�ചരുവിൻ–യോഗത്തിൽവന്നു�ചരുവിൻ!

(7)
വോ�യോ, ഈ യജ്ഞത്തിൽ മധുരോഹുതി നിങ്ങൾ വഹിയ്ക്കണം. ദൂരദുർഗ്ഗമപ്ര-

�ദശത്തു നിന്നിരുന്നഈ �സോമത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു പോർത്ത �ജതോക്കൾ

ഏവ�രോ;അവർതെന്നയോക�ട്ട,ഞങ്ങൾക്കു�ജതോക്കൾ. �പക്കൾഒപ്പംചുരത്തു-
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ന്നു; യവം പചിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. അങ്ങയുെട �പക്കം ചടയ്ക്കില്ല–അങ്ങയുെട �പക്കൾ

�മോഷ്ടിയ്ക്കെപ്പടുകില്ല! (8)
�ശോഭനനോയ വോ�യോ, ബലിഷ്ഠങ്ങളും യുവോക്കളും തു�ലോം വളരുന്നവയും കോ-

ളെയ്ക്കോത്തവയുമോയഅങ്ങയുെടഈഅശ്വങ്ങൾഅങ്ങെയ വോനൂഴികൾക്കിടയിൽ

െകോണ്ടുനടക്കുന്നു: അവ അന്തരിക്ഷത്തിലും നില്ക്കോെത കുതി�ച്ചോടും; പറഞ്ഞുനിർ-

ത്തുകവയ്യോ, പിടിച്ചുനിർത്തുകവയ്യോ. സൂര്യരശ്മികൾ�പോെല ദുർന്നിവോരങ്ങളോണവ!

(9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 135.
1. പൂട്ടി–പൂട്ടിയ �തരിൽ വന്ന്. കർമ്മത്തിന്ന്–കർമ്മസിദ്ധിയ്ക്ക്.

2. �കോശം–പോത്രം. തിരി�യ–സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്ക്.

3. രണ്ടും–�സോമവും രശ്മിയും. അധ്വര്യുക്കൾ–പത്തുചമസോധ്വര്യുക്കൾ.

4. നിങ്ങളിരുവർ–അങ്ങും ഇന്ദ്രനും. ധനം–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

5. വോജി=�വഗമുള്ളത്; കടത്തിൽനിന്നു �വഗത്തിൽ ഒഴുകുന്നത്, ഒഴുക്കെപ്പടുന്നത്. മോർ-

ജ്ജനംെചയ്യുക=ശുദ്ധിെപ്പടുത്തുകു; അശ്വപക്ഷത്തിൽ, തുടയ്ക്കുക. കർത്തൃപദമോയി,

അധ്വര്യുക്കൾഎന്നധ്യോഹരിയ്ക്കുണം. അവർ–അധ്വര്യുക്കൾ.

6. നിങ്ങളുെട–അങ്ങയുെടയും ഇന്ദ്രെന്റയും ഭോഗമോയ. മൂടിയ–പോത്രത്തിെന്റ വോയ മൂടുമോ-

റു മീ�ത പിടിയ്ക്കെപ്പട്ട. അരിയ്ക്കുെപ്പടുന്ന നീർ പോത്രം നിറഞ്ഞു പുറെത്തയ്ക്കു വഴിയുന്നതു,

വോയ്വിന്ദ്രെര െകോതിച്ചോെണന്നുൽ�പ്രക്ഷ.

7. ഉറങ്ങുന്ന–അലസരോയ. ബഹുജനങ്ങെള–അ�നകയജമോനന്മോെര. അമ്മിയുെട ഒച്ച
–�സോമലത ചതയ്ക്കു�മ്പോഴെത്ത ശബ്ദം. സൂനൃത-പ്രിയസത്യസ്തുതി. െകോണ്ടു�പോക–

ആഹവനീയോഗ്നിയുെട അടുക്കെലയ്ക്ക്.

8. �ജതോക്കൾ–കഷ്ടെപ്പട്ടു മലംെചരിവിലും മറ്റും െചന്നു പോർത്തു �സോമം െകോണ്ടുവന്ന

വിജയികൾ. ചുരത്തുന്നു–നിങ്ങൾക്കു പോൽ തരോൻ. അങ്ങയുെട–അങ്ങെയയും ഇന്ദ്ര-

െനയും പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്ന.

9. കോളെയ്ക്കോത്തവ–കോളയുെട കരുത്തുള്ള.
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സൂക്തം 136.

പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

സ്വോ�ദറിയതു ഭുജിയ്ക്കുകയുംസുഖിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നചിരന്തനരിരുവർക്കുംനി-

ങ്ങൾ മികച്ച ഹവിസ്സു ധോരോളം സംഭരിയ്ക്കുവിൻ; ഹവ്യോർപ്പണത്തിൽ മനസ്സും െവയ്ക്കു-

വിൻ: അവർ സമ്രോട്ടുകളോണ്, െനയ്യു �കെക്കോള്ളുന്നവരോണ്, യോഗത്തിൽ യോ-

ഗത്തിൽസ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നവരുമോണ്; അവരുെട ബലംആരോലും ധർഷിയ്ക്കെപ്പടില്ല–

�ദവത്വവും ധഷിയ്ക്കെപ്പടില്ല! (1)
സഞ്ചോരിണിയോയ പര�മോത്തമ(ഉഷസ്സ്) വൻകർമ്മത്തിന്നോയി പ്രോദുർഭവി-

ച്ചു: സൂര്യെന്റ മോർഗ്ഗം രശ്മിക�ളോടു �ചർന്നു; കണ്ണുകൾ ഭഗെന്റ രശ്മിക�ളോടു �ചർ-

ന്നു; ഉജ്ജ്വലമോയ മിത്രെന്റയുംഅര്യമോവിെന്റയും വരുണെന്റയും ഗൃഹം രശ്മിക�ളോടു

�ചർന്നു. അതിനോൽ,സ്തതിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നവളെരഅന്നം–അടുക്കൽെച്ചന്നുസ്തുതി-

യ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്ന വളെരഅന്നം–ഇരുവരും വഹിയ്ക്കുന്നു. (2)
�തജസ്വിനിയും ലക്ഷണവതിയുമോയ ഭൂമി നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ടു. സ്വർഗ്ഗപ്രദമോയ

അതിങ്കൽ, പ്രതിദിനം ഉണർന്നിരിയ്ക്കുന്ന അവരിരുവരും പ്രതിദിധം സംബന്ധിയ്ക്കു-

ന്നു; ദീപ്തമോയ ബലം �നടുന്നു. അദിതിപുത്രരും ദോനപോലകരുമോയ മിത്രോവരുണ-

ന്മോരുെട ഇടയിൽ, അര്യമോവ്ആളുകെള െതോഴിലിന്നയച്ചുെകോണ്ടും, അയജ്ഞെര

�പോക്കിെക്കോണ്ടും വർത്തിയ്ക്കുന്നു. (3)
മുഖം കുനിച്ചു നുക�രണ്ടതും �ദവന്മോരോൽ �സവ്യവും ഭോസുരവുമോയഈ �സോ-

മം മിത്രോവരുണന്മോെര തികച്ചും സുഖിപ്പിയ്ക്കെട്ട! അതിെന �ദവന്മോെരല്ലോം ഇന്നു തു-

ല്യപ്രീതി�യോ�ട നുകരുന്നു; രോജോക്ക�ളഅതുനിങ്ങളും െചയ്യുക. ഞങ്ങൾയോചിയ്ക്കു-

ന്നു–സത്യവോന്മോരോയ നിങ്ങ�ളോടു യോചിയ്ക്കുന്നു. (4)
മിത്രോവരുണന്മോെര പരിചരിച്ചെതവ�നോ, ആ അവി�ദ്വഷിെയ അവർ പോപ-

ത്തിൽനിന്നു–ഹവിസ്സർപ്പിച്ച മനുഷ്യെന പോപത്തിൽനിന്നു–രക്ഷിയ്ക്കും. യോവെനോ-

രുത്തൻഇവരിരുവരുെടകർമ്മെത്തസ്തുതിച്ചോദരിയ്ക്കു�മോ–നീെള �സ്തോത്രമണിയിയ്ക്കു-

�മോ–ആ ഋജൂചര്യെന കർമ്മം �നോക്കി അര്യമോവും പരിപോലിയ്ക്കും. (5)
മഹോനോയ സൂര്യന്നും, വോനൂഴികൾക്കും, മിത്രന്നും, വരുണന്നും, അഭീഷ്ടം തൂകു-

ന്ന സുഖയിതോവിന്നും–അഭീഷ്ടം തൂകുന്ന രുദ്രന്നും–ഞോൻ നമസ്സു െചോല്ലുന്നു; ഭവോ-

ൻ ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, �തജസ്വിയോയഅര്യമോവ്, ഭഗൻഎന്നിവെര സ്മരിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുക.

നോം െനടുനോൾ ജീവിച്ചു സന്തോനങ്ങ�ളോടു �ചരെട്ട–�സോമെന്റ രക്ഷ�യോടും �ചര-

െട്ട! (6)
ഇന്ദ്രസ�മതരോയി മരുത്തുക്കളോൽ യശസ്വികളോക്കെപ്പട്ട നോം �ദവന്മോെര

തർപ്പണംെകോണ്ടുപൂജിയ്ക്കുക;അഗ്നിയും മിത്രനുംവരുണനുംതന്നരുളിയസുഖംനോം

അന്നവോന്മോരോയിത്തീർന്ന്അനുഭവിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 136.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നു: ചിരന്തനരിരുവർ–മിത്രോവരുണന്മോർ. സമ്രോട്ടുകൾ–

നന്നോയി രോജി(�ശോഭി)യ്ക്കുന്നവർ.

2. പ്രോദുർഭവിച്ചു–കോണുമോറോയി. കണ്ണുകൾ–പ്രോണികളുെട കണ്ണുകൾ ഭഗെനന്ന �ദ-

വെന്റ രശ്മിക�ളോടു �ചർന്നു; എല്ലോവർക്കും ദർശനശക്തി വീണ്ടുകിട്ടി. ഇരുവരും–

മിത്രോവരുണർ.
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3. �തജസ്വിനി–ആഹവനീയോഗ്നിയുെട �തജസ്സു �ചർന്നത്. ഭൂമി–ഉത്തര�വദി.

ഉണർന്നിരിയ്ക്കുന്ന–യജ്ഞങ്ങളിൽ �പോകോൻ അമോന്തിയ്ക്കോത്ത. അയജ്ഞർ–

യജ്ഞോനുഷ്ഠോനരഹിതർ.

4. രോജോക്കൾ=�ശോഭിയ്ക്കുന്നവർ.
5. അവി�ദ്വഷി–െസൌമ്യശീലനോയ യജമോനൻ. �സ്തോത്രമണിയിയ്ക്കുക–സ്തുതിയ്ക്കുക. ഋജു-
ചര്യൻ–നിഷ്കപടകർമ്മോവ്.

6. സുഖയിതോവ്–�രോഗംശമിപ്പിച്ചുസുഖിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. രണ്ടോമെത്തവോക്യം ഋത്വിക്കി�നോ-

ടുള്ളതോണ്. �സോമെന്റ രക്ഷ�യോടും �ചരെട്ട–�സോമനോലും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടെട്ട.

7. ഇന്ദ്രസ�മതർ=ഇന്ദ്ര�നോടു(ഇന്ദ്രപ്രസോദ�ത്തോടു)കൂടിയവർ. യശസ്വികളോക്കെപ്പട്ട–

അനുഗ്രഹിയ്ക്കെപ്പട്ട എന്നുതോൽപര്യം. തർപ്പണം–ഹവിസ്സും മറ്റും.

ഒന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 137.

പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അതിശോക്വരം ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണന്മോർ �ദവത.

മിത്രോവരുണ�ര, വരുവിൻ: ഞങ്ങൾ അമ്മി�മൽ ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു;

ഇതോ, പോൽ �ചർത്ത തൃപ്തികരമോയ �സോമം–ഇതോ, മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോമം.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥ�ര,ഞങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുന്ന രോജോക്ക�ള,ഞങ്ങളുെടഅടുക്കൽഎഴുന്നള്ളു-

വിൻ: ഇതോ, നിങ്ങൾക്കു, പോൽ�ചർത്ത–മന്ത്രം ജപിച്ച–വിളങ്ങുന്ന �സോമങ്ങൾ!

(1)
ഇതോ, തയിർ �ചർത്ത–പിഴിഞ്ഞു തയിർ �ചർത്ത–മോദകമോയ �സോമം; നി-

ങ്ങൾ വരുവിൻ. ഉഷസ്സിെന്റ ഉണർവിൽ, സൂര്യെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ, മിത്രനും വരു-

ണനുമോകുന്ന നിങ്ങൾക്കു കുടിപ്പോൻ–യജ്ഞസിദ്ധിക്കോയി കുടിപ്പോൻ–�പയം പി-

ഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു! (2)
നിങ്ങളുെട ലതെയ അമ്മിെകോണ്ട്, ആ പോ�ലറിയ പയ്യിെന എന്ന�പോെല

കറക്കുന്നു–�സോമെത്തെവള്ളംതളിച്ചുകറക്കുന്നു. ഞങ്ങെളരക്ഷിയ്ക്കുന്നമിത്രോവരു-

ണന്മോ�ര, �സോമം കുടിപ്പോൻ �ന�ര ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നു�ചരുവിൻ: ഇതോ,

നിങ്ങൾക്കു �നതോക്കന്മോർ �സോമം പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു–മതിയോ�വോളം കുടിപ്പോൻ

പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 137.
2. യജ്ഞസിദ്ധിയ്ക്കോയി–ഞങ്ങളുെട യജ്ഞം നിറ�വറോൻ.

3. കറക്കുന്നു–അധ്വര്യുക്കൾ ചതച്ചു നീെരടുക്കുന്നു. �നതോക്കന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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സൂക്തം 138.

പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടി ഛന്ദസ്സ്; പൂഷോവ് �ദവത.

വളെര�പ്പർക്കു�വണ്ടിഅവതരിച്ചഈപൂഷോവിെന്റബലെപ്പരുമപുകഴ്ത്തെപ്പട്ടു-

വരുന്നു; ആരും കുറയ്ക്കോറില്ല–ഇ�ദ്ദഹെത്തസ്തുതിയ്ക്കൽ കുറയ്ക്കോറില്ല. ഞോനും ഉടനടി

രക്ഷിയ്ക്കുന്നആ�ക്ഷമംകരെനസുഖോർത്ഥംപൂജിയ്ക്കുന്നു: എല്ലോവരുെടയും മനസ്സിെന

നിറയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ–യജ്ഞം നിർവഹിച്ചു നിറയ്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ–ഈ യജ്ഞ-

വോനോയ �ദവൻ! (1)
പൂഷോ�വ,ഞോൻഅങ്ങെയയോത്രയ്ക്ക്, ഒരശ്വെത്തഎന്ന�പോെലസ്തുതിച്ചുവളർ-

ത്തുന്നു: അങ്ങു യുദ്ധത്തിന്നു �പോകും; �യോദ്ധോക്കെള, ഒെരോട്ടകം�പോെല യുദ്ധത്തി-

െന്റ മറുകരയിെലത്തിയ്ക്കുകയും െചയ്യുമ�ല്ലോ. അങ്ങെന, സുഖം നല്കുന്ന �ദവനോയ

ഭവോെന മർത്ത്യനോയഞോൻസഖ്യത്തിന്നോയി വിളിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങുഞങ്ങളുെട �സ്തോ-

ത്രോ�ഘോഷങ്ങൾക്കു �ശോഭ വരുത്തുക–യുദ്ധങ്ങളിൽഅന്നസമൃദ്ധി വരുത്തുക! (2)
പൂഷോ�വ,അങ്ങയുെടസഖ്യത്തിൽകർമ്മംെകോണ്ടുത�ന്നകനിയിച്ച �സ്തോതോ-

ക്കൾ രക്ഷിതരോയി �ഭോഗം ഭുജിയ്ക്കുന്നു–ഇങ്ങെനഎന്നും കർമ്മംെകോണ്ടു ഭുജിയ്ക്കുന്നു;

ആ സ്തുത്യയോയ രക്ഷെയ അനുസരിച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങ�യോടു ലക്ഷം ധനം യോചി-

യ്ക്കുന്നു. ബഹുധോ സ്തുതിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നവ�ന, അങ്ങ്അരിശംെകോള്ളോെത മുന്നിൽ

നില്ക്കുക–യുദ്ധത്തിൽ മുന്നിൽ നില്ക്കുക! (3)
അജോശ്വ, ഞങ്ങളുെട ഈ ലോഭത്തിന്നു ഭവോൻ അരിശംെകോള്ളോെത തരോ-

െനോരുങ്ങി–അജോശ്വ, അ�ന്നച്ഛുക്കളോയ–ഞങ്ങളുെട അടുക്കൽ വന്നോലും: രിപു-

കർശന, അങ്ങെയഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല �സ്തോത്രംെകോണ്ടു പിടിച്ചുനിർത്തും; ഹവിസ്സു

�കെക്കോളളുന്ന പൂഷോ�വ, അങ്ങെയ ഞോൻ അനോദരിയ്ക്കില്ല–അങ്ങയുെട സഖ്യം

മറച്ചുെവയ്ക്കില്ല! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 138.
1. മനസ്സിെന നിറയ്ക്കുക–പൂർണ്ണകോമമോക്കുക.
2. യോത്രയ്ക്ക്–ഇ�ങ്ങോട്ടു പുറെപ്പടോൻ. യുദ്ധങ്ങളിൽ–ഞങ്ങളുെട �വരികെള ജയിച്ചു്,

അവരുെട അന്നംഞങ്ങൾക്കുകിട്ടിയ്ക്കുക.

3. രക്ഷിതരോയി–ഭവോനോൽ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ട്. അരിശംെകോള്ളോെത–ഞങ്ങളിൽ പ്രസോദി-
ച്ച്.

4. അജോശ്വൻ–പൂഷോവ്: ആടുകളോകുന്ന അശ്വങ്ങ�ളോടഴുകൂടിയവൻ. രിപുകർശനൻ–

ശത്രുക്കെള നശിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.
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സൂക്തം 139.

പരു�ച്ഛപൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടിയും ബൃഹതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; വിശ്വ�ദവകൾ �ദ-

വത.

ഞോൻ മുൻവശത്ത് അഗ്നിെയ കർമ്മംെകോണ്ടുസ്ഥോപിയ്ക്കുന്നു; നോം ആ ദിവ്യ-

ബലെത്തവരിയ്ക്കുക–ഇന്ദ്രവോയുക്കെള വരിയ്ക്കുക. �ശോഭ പൂണ്ടനോഭിയിൽ നോം െചോ-

ല്ലുന്നനവീന�സ്തോത്രംഅവർശ്രവിയ്ക്കെട്ട; ഉട�ന, നമ്മുെടകർമ്മങ്ങൾഅവെരസമീ-

പിയ്ക്കെട്ട–കർമ്മങ്ങൾ �ദവന്മോരിൽ �നെര െചല്ലോെനന്ന�പോെലസമീപിയ്ക്കെട്ട! (1)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ആ വറ്റി�പ്പോകുന്ന െവള്ളം സ്വ�തജസ്സുെകോണ്ട്

–സമർത്ഥമോയസ്വ�തജസ്സുെകോണ്ട്–ആദിത്യെനക്കോളധികം വർഷിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ.

ഇങ്ങെനയുള്ള നിങ്ങളുെട െപോൽത്തിരുവുടൽ ഞങ്ങൾ യോഗശോലകളിൽ കർമ്മ-

ങ്ങൾെകോണ്ടും മനസ്സുെകോണ്ടും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾെകോണ്ടും–സ്വന്തം ഇന്ദ്രീയ-

ങ്ങൾെകോണ്ടു �സോമെനയും–കോണുമോറോകണം! (2)
അശ്വിക�ള, �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു �ദവന്മോരോയ നിങ്ങെള �സവിപ്പോനോയി,

മനുഷ്യരോയ ഞങ്ങൾ ഹവിസ്സുെകോണ്ടു നിങ്ങെള പ്രോപിച്ചു, പരെക്ക �കൾക്കുമോറു

�സ്തോത്രം െചോല്ലുന്നു. വിശ്വ�വദസ്സുക�ള, നിങ്ങളുെട പക്കൽ വളെരയുണ്ട�ല്ലോ, സർ-

വസമ്പത്തും അന്നവും: ദസ്ര�ര, നിങ്ങളുെട മധു നിറഞ്ഞ മ�നോരമമോയ �തരിെന്റ

ഉരുൾച്ചുറ്റുകളിൽനിന്നു �തൻ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നു! (3)
ദസ്ര�ര, അറിയോം: നിങ്ങൾ വിണ്ണിെലയ്ക്കു തിരിയ്ക്കും. സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കു �പോകോ-

ൻ, ആകോശഗമനങ്ങളിൽഅപോയം വരുത്തോത്തസോരഥികൾ പള്ളി�ത്തർ പൂട്ടുമ-

�ല്ലോ; ദസ്ര�ര, സോധോരണവഴിയിലൂെട എന്ന�പോെല നോകത്തിെലെയ്ക്കഴുന്നളളുന്ന-

വ�ര,അരിന്ദമ�ര, മികച്ചവർഷജലെത്തകീഴടക്കിയവ�ര, മൂന്നുനുകത്തണ്ടുളളആ

െപോന്നിൻ�തരിെന്റ മുകളിൽ ഇരുന്നുെകോള്ളോം, ഞങ്ങൾ! (4)
കർമ്മധനന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട കർമ്മങ്ങൾക്കു രോവും പകലും ഫലം

കല്പിച്ചുതരണം: നിങ്ങളുെട ദോനം ഒരിയ്ക്കലും ഇടിയരുത്; ഞങ്ങളുെട ദോനവും ഒരി-

യ്ക്കലും ഇടിയരുത്! (5)
ഇന്ദ്ര, വൃഷോ�വ, ഇതോ, വൃഷോവിന്നു കുടിപ്പോൻ പിഴിഞ്ഞ �സോമം: അമ്മി�മൽ

ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞത്, ഉ�ന്മഷകരം; അങ്ങയ്ക്കോയി പിഴിഞ്ഞത്, ബലകരം. ഇതു യോ-

ഗത്തിൽ വമ്പിച്ച വിവിധധനത്തിന്നോയി അങ്ങെയ ഇമ്പെപ്പടുത്തെട്ട. സ്തുതികെള

�കെക്കോള്ളുന്ന ഭവോൻ സ്തൂയമോനനോയി വന്നു�ചർന്നോലും–ഞങ്ങെള നന്നോയി

സുഖിപ്പിയ്ക്കോൻ വന്നു�ചർന്നോലും! (6)
അ�ഗ്ന,സ്തുതിയ്ക്കുെപ്പട്ട ഭവോൻ ശരിയ്ക്കു �കട്ടോലും; �തജസ്വികളോയ യജമോനന്മോ-

രുെട കർമ്മം യജ്ഞോർഹരോയ �ദവന്മോ�രോടു പറഞ്ഞോലും. �ദവന്മോർ അംഗിരസ്സു-

കൾക്ക്ആ ഒരു പയ്യിെന െകോടുത്തുവ�ല്ലോ; അവെള അര്യമോവോണ്, അവ�രോെടോ-

ന്നിച്ചു, വിധോതോവിന്നോയി കറന്നത്. ഇത് അ�ദ്ദഹത്തിന്നുംഎനിയ്ക്കുംഅറിയോം. (7)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ആ സനോതങ്ങളോയ ബലങ്ങൾ ഞങ്ങെള ആക്രമി-

യ്ക്കരുത്. ഞങ്ങളുെട ധനങ്ങൾക്ഷയിയ്ക്കരുത്; നഗരങ്ങളും ക്ഷയിയ്ക്കരുത്. വിവിധവും

നവ്യവുംഅനശ്വരവും ഒച്ചെപ്പട്ടതുമോയി നിങ്ങൾെക്കെന്തത്തു�ണ്ടോ, അെതോെക്കയു-

ഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടെട്ട; ദുസ്തരമോയി എന്തു�ണ്ടോ, അതും–ദുസ്തരമോയിട്ടുള്ളതും

–ഞങ്ങളിൽ നി�ക്ഷപിപ്പിൻ! (8)
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ദധീചൻ, പ�ണ്ടെത്ത അംഗിരസ്സ്, പ്രിയ�മധസ്സോയ കണ്വൻ, അത്രി, മനു

എന്നിവർക്കറിയോം, എെന്റ ജനനം–ജ്ഞോനികളോയ ആ പൂർവന്മോർക്കറിയോം,

എെന്റ ജനനം: അവർക്കു �ദവന്മോരിൽ നീണ്ട ചോർച്ചയുണ്ട്. അവരില�ത്ര, എെന്റ

പ്രോണൻ;അവെരആസ്പദമോക്കിയുള്ള മഹത്ത്വംമൂലംഞോൻ ഇന്ദ്രോഗ്നികെളസ്തുതി-

ച്ചു വണങ്ങുന്നു–�നെര സ്തുതിച്ചു വണങ്ങുന്നു! (9)
�ഹോതോവു യോജ്യ െചോല്ലെട്ട; �വണ്ടുന്നവർ വരണീയം �കെക്കോള്ളെട്ട; കോ-

മയമോനനോയ ബൃഹസ്പതി �സോമനീർെകോണ്ടു–ബഹുവരണീയമോയ നീർെകോണ്ടു–

യജിയ്ക്കയോണ്; അമ്മി ഉറെക്ക സംസോരിയ്ക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ �കൾക്കുന്നുണ്ട് ! ഈ

�ശോഭനകർമ്മോവുസ്വയം വർഷജലം നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു–ഈ �ശോഭനകർമ്മോവു വളെര

ഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു! (10)
�ദവക�ള, നിങ്ങൾപതിെനോന്നു�പർസ്വർഗ്ഗത്തിൽവസിയ്ക്കുന്നു; പതിെനോന്നു-

�പർ ഭൂമിയിൽ വസിയ്ക്കുന്നു; മഹത്ത്വത്തോൽ പതിെനോന്നു�പർ അന്തരിക്ഷത്തിൽ

പോർക്കുന്നു. �ദവക�ള, ആ നിങ്ങൾഈയോഗത്തിൽസംബന്ധിയ്ക്കുവിൻ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 139.
1. സ്ഥോപിയ്ക്കുക–പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുക. ദിവ്യബലം–മരുദ്ഗണം. നോഭി–�വദി, അഥവോ യജ്ഞം.

3. വിശ്വ�വദസ്സുകൾ–എല്ലോദ്ധനവുമുള്ളവർ. മധു നിറഞ്ഞ–അശ്വിരഥത്തിെന്റ മധുപൂർണ്ണ-

ത്വം മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

4. അറിയോം–എല്ലോവർക്കും. തിരിയ്ക്കും–യോഗം കഴിഞ്ഞോൽ മടങ്ങി�പ്പോകും. സോധോരണ-

വഴിയിലൂെടഎന്ന�പോെല–യോെതോരുതടവുംകൂടോെത. അരിന്ദമർ=ശത്രുക്കെളഅമർ-

ത്തുന്നവർ. ഇരുന്നുെകോള്ളോം-ഞങ്ങെളയും �തരിൽ െകോണ്ടു�പോയോലും!

5. ഞങ്ങളുെട ദോനം–ഹവിരോദ്യർപ്പണം.
6. വിവിധധനയത്തിന്നോയി–പലതരം സമ്പത്തുഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

7. അംഗിരസ്സുകൾക്ക്–പണ്ടു�ദവന്മോെരസ്തുതിച്ചുപ്രസോദിപ്പിച്ചു,�പക്കെളയോചിച്ചഅം-

ഗി�രോമഹർഷിമോർക്ക്. ആ പയ്യിെന കറക്കോൻ കഴിയോഞ്ഞ് അവർ അര്യമോവി�നോട-

�പക്ഷിച്ചു. അതിനോൽഅര്യമോവോണ്, അവ�രോടു (�ദവന്മോ�രോടു)കൂടി കറന്നത്. ആർ-

ക്കു�വണ്ടി? വിധോതോവിന്നു–സർ�വോൽപോദകനോയഅഗ്നിയ്ക്കു(ഭവോന്നു)�വണ്ടി.

8. ഒച്ചെപ്പട്ടത്–ശബ്ദിയ്ക്കുന്ന �ഗോക്കളും മറ്റും. ദുസ്തരം–ശത്രുക്കൾക്ക് ആക്രമിയ്ക്കോവതല്ലോ-

ത്തത്.

9. പ്രിയ�മധസ്സ്–�മധോപ്രിയൻ. മനു–ഒരു മഹർഷി. �ദവന്മോരിൽ–ഇതരമഹ-

ർഷിമോരിൽ. അവരില�ത്ര–ദധീചോദികൾ, ‘പരു�ച്ഛപൻ പരിശുദ്ധജന്മോവും യജ്ഞ-

�യോഗ്യനുമോെണ’ന്നു പറയുന്നതിെനആശ്രയിച്ചോണ്, എെന്റ പ്രോണൻ നില്ക്കുന്നത്.

10. �വണ്ടുന്നവർ–ഇച്ഛയുള്ളവർ. വരണീയം–�സോമം. ബൃഹസ്പതി–ഏതന്നോമകനോയ
അധ്വര്യു. സംസോരിയ്ക്കുന്നത്–�സോമം ചതയ്ക്കു�മ്പോഴെത്ത ശബ്ദം. ഈ �ശോഭനകർമ്മോ-

വ്–യജമോനൻ. വർഷജലം നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു–ആഹൂതിയോലോണ�ല്ലോ, മഴയുണ്ടോകുന്നത്.

ഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു–വലിയ ധനികനോയിച്ചമയുന്നു.

11. രുദ്രസ്തുതി: മുപ്പത്തിമൂന്നു രുദ്രന്മോർ.
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സൂക്തം 140.

ഉചഥ്യപുത്രൻ ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

(കോകളി)

പൂതൻ നിവോ�സഷി �തജസ്വിയഗ്നിയ്ക്കു

�വദിയോംസ്ഥോനം ചമയ്ക്കുക, ഹവ്യവും;

മൂടുക, ചുള്ളിയോലോടയോൽ�പ്പോെലോ,ളി

കൂടുമി�ജ്ജ്യോതീരഥെന,ത്ത�മോഘ്നെന. (1)

ഉണ്ണന്നു, വർഷിതോവിദ്വിജൻ മൂവന്ന;

മുണ്ടിെട്ടോരോണ്ടോൽ വളർത്തുന്നു, �പർത്തു�മ;

സ്രുക്കോൽ വളരുന്നി�തകത്ര; മറ്റിട-

െത്തോെക്കത്തടുെത്തരിയ്ക്കുന്നൂ, തരുക്കെള! (2)

തമ്മിലിണങ്ങി യത്നിച്ചു കറുത്ത ര-

ണ്ടമ്മമോർ �നടുന്നു, തെക്കോരു കുഞ്ഞിെന,

നോക്കു കിഴ�ക്കോട്ടു നീട്ടിപ്പിറന്നി,രുൾ

നീക്കി,യച്ഛന്നു വോ�യ്പകിയ �ഗോപ്യെന! (3)

ബുദ്ധിമോനോം മ�ഖോൽക്കന്നുപയുക്തകൾ,

നിത്യസഞ്ചോരകൾ, �നകവർണ്ണോഭകൾ,

മോർഗ്ഗം കറുപ്പിച്ചു കോറ്റോൽപ്പടർന്നു പോ-

ഞ്ഞൂക്കിെലോലിയ്ക്കുമീ മുക്തിദജ്വോലകൾ. (4)

വൻപോരിെന�പ്പർത്തു�പർത്തുഴിയുമിവ-

െനമ്പോടുമോളിെയോലിെക്കോണ്ടിരമ്പ�വ,

അത്തീെപ്പോരികെളോന്നി�ച്ച പറന്നിരു-

ട്ടത്രയും നീക്കി, െവളിച്ചം പരത്തു�മ! (5)

�മ�ക്കോപ്പണിയിച്ചണ�ഞ്ഞോഷധികളിൽ,-

�പ്പക്കളിൽക്കോള�പോലോർത്തു ചുറ്റു,മിവൻ,

ഉദ്ദീപ്തരൂപനോയ്,ദ്ദുർഗ്രഹനോയിെട്ടോ,-

രുഗ്രമൃഗം�പോലിളക്കു�മ, െകോമ്പുകൾ! (6)

വിസ്തൃതിപൂണ്ടുെമോളിഞ്ഞും പിടിയ്ക്കുന്നു;

വിജ്ഞൻതഴുകുന്നു വിജ്ഞകെളസ്സദോ;

�പർത്തും വളർന്നവർ �ദവനിൽ�ച്ചരുന്നു;

ചോർത്തുന്നു, മെറ്റോരു രൂപം പിതോക്കളിൽ! (7)

�നർെകോണ്ടവെനപ്പുണർന്നസു�കശിമോർ

ചോകിലും �പർെത്തഴു�ന്നറ്റോർ, തദോഗ�മ;

വോർദ്ധകം തീർെത്തോ,ച്ചയിട്ട,വരിൽപ്പരം

�ചർത്തോൻ, െപോറുപ്പിന്നഭംഗമുയിരവൻ! (8)

തോയിൻ തുകിൽ നീെള നക്കും; വിചിത്രമോയ്-

പ്പോയു,മലറുന്നസത്ത്വങ്ങെളോത്തിവൻ;
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കോലുള്ളവയ്ക്കിര നല്കു;-െമരിച്ചിടും;

കോളവർണ്ണങ്ങളുമോക്കും, വഴികെള! (9)

അ�ഗ്ന, ജ്വലിയ്ക്ക,നീെയങ്ങൾതൻ യജ്ഞത്തി-

ലു;-ൾക്കോമ്പടക്കി വി�ചഷ്ടിയ്ക്ക, വർഷക;

കുട്ടിത്തരം വിട്ടു കത്തുക; �പോർകളിൽ-

ച്ചട്ട�പോ�ല തടുത്തീടുക, പീഡകൾ! (10)

തീയതിൽ െവച്ചതോം നല്ലതിതോ: ശുഭ-

�പ്രയസ്സിലും പ്രിയമോകിത,�ഗ്ന, തവ;

�പർത്തുനിൻെമയ്യിൽത്തിളങ്ങും െതളിെയോളി-

ച്ചോർെത്തോത്തു രത്നവും തന്നണെകങ്ങളിൽ! (11)

അ�ഗ്ന, ശരണമോം കർമ്മിയ്ക്കു കോലുള്ള

യോജകച്ചുക്കോനണി�ത്തോണി നല്ക നീ,

ഞങ്ങൾതൻ വീരെരസ്സമ്പന്നരോക്കുവോൻ,

ഞങ്ങൾക്കു,മക്കരയ്ക്കോക്കിസ്സുഖം തരോൻ! (12)

െകോണ്ടോടുെക,ങ്ങൾതൻ �സ്തോത്രമ�ഗ്ന, ഭവോൻ;

രണ്ടു പോരു,െമോഴുകുന്ന നദികളും

ഗവ്യയവ്യങ്ങെളക്കിട്ടിയ്ക്കുമോറോക;

സർവകോലത്തും വരം നല്കു,ഷസ്സു�മ! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 140.
1. നിവോ�സഷി–ഇരിപ്പിടം ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ. ചുള്ളി=നുറുങ്ങുവിറക്. ആട=വസ്ത്രം. �ജ്യോ-
തീരഥൻ–�ജ്യോതിസ്സോകുന്ന �ത�രോടുകൂടിയവൻ.

2. ഇദ്ദ്വിജൻ–രണ്ടരണികളിൽനിന്നു ജനിച്ചഅഗ്നി. മൂവന്നം–�ന, പു�രോഡോശം, �സോ-

മം. ഉണ്ടിട്ട്–ഒരിയ്ക്കൽ ഭക്ഷിച്ചിട്ട്, ഒരോണ്ടോൽ (െകോല്ലം തികയു�മ്പോെഴയ്ക്കു) �പർ-

ത്തും വളർത്തുന്നു; ഊട്ടിയ യജമോനെന വീണ്ടും യോഗം കഴിപ്പോൻ ശക്തനോക്കു-

ന്നു. സ്രുക്കോൽ–സ്രുവംെകോണ്ടു �ഹോമിയ്ക്കെപ്പട്ട ഹവിസ്സിനോൽ. ഏകത്ര=ഒരിടത്ത്–

യോഗോഗ്നിയോയിട്ട്. മറ്റിടത്ത്–ദോവോഗ്നിയോയിട്ടു തരുക്കെള (വൃക്ഷങ്ങെള) എരിയ്ക്കുന്നു.

3. രണ്ടമ്മമോർ–രണ്ടരണികൾ. കുഞ്ഞിെന–അത്യല്പരൂപനോയ അഗ്നിെയ; ഉൽപത്തി-

സമയത്തു തീ െചറുതോയിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. നോക്കു–ജ്വോല. അച്ഛൻ–യജമോനൻ. വോയ്പ്–

അഭിവൃദ്ധി. �ഗോപ്യൻ–പുറത്തിറക്കോെതയും മറ്റും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്നവൻ.

4. മ�ഖോൽക്കൻ–യോഗതൽപരൻ, യജമോനൻ. ഉപയുക്തകൾ–ഉപ�യോഗെപ്പടുന്നു. നി-

ത്യസഞ്ചോരകൾ–സദോചലിയ്ക്കുന്നവ. �നകവർണ്ണോഭകൾ=അ�നകനിറങ്ങളുള്ളവ. മു-

ക്തിദജ്വോലകൾ–യജമോനന്നു മുക്തിെയ നല്കുന്നഅഗ്നി ജ്വോലകൾ.

5. ഉഴിയും–ത�ലോടുന്ന. ഇവൻ–അഗ്നി.
6. �മ�ക്കോപ്പ്–ജ്വോലകൾ. ഓഷധികൾ–സസ്യങ്ങൾ. െകോമ്പുകൾ–ഉയർന്ന ജ്വോല-

കൾ.

7. വിസ്തൃതി=പരപ്പ്. പിടിയ്ക്കുന്നു–ഓഷധികെള. വിജ്ഞൻ–‘ഞോൻ യജമോനന്നു�വണ്ടി

വളരണം; അതിന്നു ജ്വോലക�ളോടു �ചരണം’ എന്നറിയുന്ന അഗ്നി അതറിയുന്ന ജ്വോ-

ലകെള സദോ തഴുകുന്നു. അവർ–ജ്വോലകൾ. �ദവൻ–അഗ്നി. പിതോക്കളിൽ–
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ദ്യോവോപൃഥിവികളിൽ മെറ്റോരു രൂപം ചോർത്തുന്നു, രണ്ടിന്നും മുമ്പില്ലോത്ത ഒരു തിളക്കം

വരുത്തുന്നു.

8. �നർെകോണ്ട്=നിർവ്യോജമോയി. അവൻ–അഗ്നി. സു�കശിമോർ–പുകയോകുന്ന തല-

മുടിയുള്ള ജ്വോലകൾ. ചോകിലും–കനലോയിക്കിടക്കുകയോയിരുന്നുെവങ്കിലും, തദോഗ�മ

(അഗ്നി വന്ന�പ്പോൾ) �പർെത്തഴു�ന്നറ്റു. വോർദ്ധകം (നിഷ്പ്രഭത) തീർപ്പോൻ മന്ത്രം ഉച്ച-

രിച്ചതോ�ണോ ഒച്ച എന്നു �തോന്നും. െപോറുപ്പിന്ന്–ജീവിച്ചിരിപ്പോൻ. അഭംഗം–അധികം

വിറകിടുക�യോ െവള്ളം പകരുക�യോ മ�റ്റോ െചയ്തോലും െകടോത്ത (നശിക്കോത്ത). മൃത-

പ്രോയകളോയിരുന്നകിഴവിമോർ ഭർത്തോവിെന്റസമോഗമത്തോലും ലോളനത്തോലും വീണ്ടും

യുവതികളോയി വിളയോടി!

9. ദോവോഗ്നിെയ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: തോയിൻ–ഭൂമിയുെട. തുകിൽ–പുല്പരപ്പും മറ്റും. നക്കും–

ജ്വോലെകോണ്ട്. വിചിത്രമോയ്–നോനോവിധമോംവണ്ണം. സത്ത്വങ്ങൾ= പ്രോണികൾ. കോ-

ലുള്ളവയ്ക്കിര നല്കും–തിയ്യിെന �പടിച്ചു പോഞ്ഞു�പോകുന്ന മോൻ മുതലോയവെയ വ്യോഘ്രോ-

ദികൾ പിടിച്ചുതിന്നുമ�ല്ലോ. എരിച്ചിടും–തൃണലതോദികെള. കോളവർണ്ണങ്ങൾ=കറു-

ത്തവ: അഗ്നി കൃഷ്ണവർത്മോവോണ�ല്ലോ.

10. പീഡകൾ–ഞങ്ങളിൽ ശത്രുക്കൾ െചയ്യുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ.

11. തീയത്=ചീത്ത: വിറകി�ന്മലും മറ്റും െവച്ച. നല്ലത്–ഹവിസ്സ്. ഇതു (ഹവിസ്സ് ) തവ

(അങ്ങയ്ക്കു) ശുഭ�പ്രയസ്സിലും (നല്ലപ്രിയവസ്തുെവക്കോളും) പ്രിയമോയിവരെട്ട. ചോർെത്തോ-

ത്തു–സമൂഹ�ത്തോടുകൂടി, രത്നങ്ങളുംതന്നുെകോണ്ട്, എങ്ങളിൽഅണക (ഞങ്ങെളപ്രോ-

പിച്ചോലും).

12. ശരണമോം–ഞങ്ങൾക്കോശ്രയഭൂതനോയ. കോൽ–ദ്രവ്യ�ദവതോമന്ത്രോദികളോയ കോലു-
കൾ. യോജകച്ചുക്കോനണി�ത്തോണി–ഋത്വിക്കുകളോകുന്ന ചുക്കോനുക�ളോടുകൂടിയ �സോ-

മയോഗമോകുന്ന �തോണി. വീരർ–പുത്രോദികൾ. സമ്പന്നർ–ഹവിസ്സോകുന്നധനമുള്ളവർ.

അക്കരയ്ക്കോക്കി–സംസോരം കടത്തി. സുഖം–അക്ഷയോനന്ദം.

13. രണ്ടു പോരും–സ്വർഗ്ഗവും, ഭൂമിയും. ഗവ്യയവ്യങ്ങൾ–ഗവ്യവും(ക്ഷീരോദി) യവ്യവും (യവ-

പ്രീഹ്യോദി). വരം നല്ക–�ശ്രഷ്ഠവസ്തുക്കെള തരെട്ട.
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സൂക്തം 141.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�ദവെന്റ ആ ദർശനീയമോയ �തജസ്സ് ഇപ്രകോരം ശരീരവ്യവഹോരത്തിന്നോ-

യി സർവരോലും വഹിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: ബലത്തിൽനിന്നോണ�ല്ലോ, തെന്റ പിറവി.

എെന്റ മനസ്സ്ഇതിൽ െചല്ലുന്നു; അഭീഷ്ടവും �നടുന്നു. യജ്ഞത്തിെന്റ വോക്കുകൾ

ഒപ്പം പ്രസരിച്ച്, ഉദ്ദിഷ്ടം നിർവഹിയ്ക്കുന്നു. (1)
ഹവിർവോഹിയോയഈസനോതനൻഒന്നോമത്അന്നം ദഹിപ്പിച്ചുശരീരങ്ങെള

പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുന്നു; രണ്ടോമത്, ഏഴുലകിന്നും നന്മെചയ്യുന്ന അമ്മമോരിൽ വർത്തിയ്ക്കു-

ന്നു; മൂന്നോമത്, ആ വർഷയിതോവിെന്റ രശ്മികെള പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഈ ധീമോൻ

പത്തുസ്ത്രീകളോൽ ജനിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു! (2)
കുശലരോയസൂരികൾആദിമുത�ല്ക്കബലത്തോൽഇവെന്റരൂപം വലുതോക്കോൻ

�നോക്കുന്നു; പ�ണ്ടമുതൽ, മധുരോഹുതിയിൽ, നിഗൂഢനോയ ഇവെന വോയു ക്ര�മണ

�ചഷ്ടിപ്പിച്ചു�പോരുന്നു. (3)
ഇവെന ഉൽകൃഷ്ടനോയഅച്ഛങ്കൽനിന്നു െകോണ്ടു�പോകുന്നു. ഓഷധികൾഈ

ക്ഷുധിതെന്റ പല്ലുകളിൽ �കറുന്നു. ഇവെന്റ ജനനം ഇരുവരും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നു; ഇ�ത-

കോരണത്തോൽഈശുചി �തജസ്സുെകോണ്ട് ഒരതിയുവോവോയിച്ചമഞ്ഞു! (4)
ഉട�നഈശുചി, ഇവെന നിർബോധമോയും നിഷ്കൃഷ്ടമോയും വളർത്തിയഅമ്മ-

മോരുെട അടുക്കൽ െചല്ലുന്നു; ദീർഗ്ഘവിരഹിണികളോയ പ്രഥമകെളആ�രോഹണം-

െചയ്യുന്നു; ജനിയ്ക്കോൻ�പോകുന്ന നവീനകളിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നു. (5)
തന്തിരുവടിെയ നിത്യയജ്ഞങ്ങളിൽ �ഹോതോവോക്കി വരിച്ചു, യജമോനന്മോർ

ഭഗെന എന്ന�പോെല അലംകരിയ്ക്കുന്നു: അന്നത്തിന്നോയി, �ദവന്മോെര യജ്ഞ-

�ത്തോടും ബല�ത്തോടും മനുഷ്യെന സ്തുതി�യോടും �ചർക്കോൻ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവനോണ-

�ല്ലോ, ആബഹുസ്തുതനോയസർവധനൻ. (6)
അവിടുന്നു മോരുത�പ്രരിതനോയി, യഷ്ടവ്യനോയിട്ടു, തടവില്ലോത്ത ഒരു വോയോടി

വിദൂഷകൻ സ്തുതികളിെലന്ന�പോെല, ദിക്കുകളിൽ വ്യോപിയ്ക്കുന്നു; അ�പ്പോൾ �ലോകം

ആ ദഹനനും വിശുദ്ധജന്മോവുമോയ കൃഷ്ണവർത്മോവിെന്റ മോർഗ്ഗെത്തആശ്രയിയ്ക്കുന്നു.

(7)
കയറുെകോണ്ടു െകട്ടിയ ഒരു �തെരന്ന�പോെല നിർത്തെപ്പട്ടഅഗ്നി ചലിയ്ക്കുന്ന

അവയവങ്ങൾെകോണ്ട്ആകോശെത്തയ്ക്കു �പോകുന്നു: ഉട�ന, അവെന്റ ആ മോർഗ്ഗ-

ങ്ങൾ കറുത്തിരുളുന്നു; ചുെട്ടരിക്കുന്നആ �തജസ്വിയുെട അടുക്കൽനിന്ന്, ഒരു ശൂര-

ങ്കൽനിെന്നന്ന�പോെല പക്ഷിമൃഗോദികൾ പറന്നു�പോകുന്നു! (8)
അ�ഗ്ന,അങ്ങോണ്, വരുണെനെക്കോണ്ടുവർഷിപ്പിയ്ക്കുന്നതും, മിത്രെനെക്കോണ്ട്

ഇരുട്ടകറ്റിയ്ക്കുന്നതും, അര്യമോവിെനെക്കോണ്ടു നല്ല ദോനം െചയ്യിയ്ക്കുന്നതും: കർമ്മം-

െകോണ്ടു, വിശ്വരൂപെനന്ന�പോെല അവരിെലല്ലോം, ഏക്കോലുകളിൽ ചക്രച്ചുെറ്റന്ന-

�പോെല വ്യോപിച്ചു, കീഴടക്കിനില്ക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അങ്ങ്! (9)
അതിയുവോവോയ അ�ഗ്ന, സ്തുതിച്ചു �സോമം പിഴിയുന്നവന്നു�വണ്ടി, അവിടുന്നു

രത്നം �ദവകളിൽപരത്തുന്നു;ബലത്തിൽനിന്നുജനിച്ചവ�ന, മികച്ച രത്നങ്ങളുള്ളവ-

�ന, ആസ്തുത്യനോയ നിന്തിരുവടിെയഞങ്ങൾ, ഭഗെനഎന്ന�പോെലസ്തുതികളിൽ

പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുമോറോകണം! (10)
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നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു സമ്പോദനീയമോയ നല്ല ധനെത്ത എന്ന�പോെല,

�സവ്യനും പ്രബുദ്ധനുമോയ പുത്രെനയും തന്നരുളണം! ആ സുകർമ്മോവു കടിഞ്ഞോ-

ണുകെളന്ന�പോെല ഇരു�ലോകങ്ങൾ അടക്കിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; യജ്ഞത്തിൽ �ദവ-

കൾക്കുള്ള �സ്തോത്രവും. (11)
�തജസ്വിയുംജവനോശ്വനുംഇമ്പംെകോള്ളുന്നവനുംകനകരഥനുമോയആ�ഹോ-

തോവു നമ്മുെട വിളി �കൾക്കില്ല�യോ! ആ പ്രബുദ്ധ ബലനോയ പ്രതിഷ്ഠോർഹൻ

സദ്ഗതിപ്രദങ്ങളോയ കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ടു നെമ്മ സ്പൃഹണീയമോയ പ്രോപ്യസ്ഥോന-

െത്തയ്ക്കു �നെര െകോണ്ടു�പോകില്ല�യോ! (12)
ഉൽകൃഷ്ടമോയ സോമ്രോജ്യം ഭരിയ്ക്കുന്ന അഗ്നി കർമ്മികളോൽ മന്ത്രങ്ങൾെകോണ്ടു

സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടു;ഈഹവിർദ്ധനരും ഞങ്ങളും ഇ�ദ്ദഹെത്ത, സൂര്യൻ �മഘെത്തെയ-

ന്ന�പോെല ശബ്ദിപ്പിയ്ക്കുമോറോകെട്ട! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 141.
1. �ദവെന്റ–അഗ്നിയുെട. വഹിയ്ക്കുെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു–ജോരോഗ്നി ഭക്ഷിതങ്ങെള ദഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന-
തിനോലോണ�ല്ലോ, സർവരുെടയും ശരീരം നിലനില്ക്കുന്നതും വ്യോപരിയ്ക്കുന്നതും. ഇതിൽ

–�തജസ്സിൽ െചല്ലുന്നു. യജ്ഞത്തിെന്റ വോക്കുകൾ (മന്ത്രങ്ങൾ). ഉദ്ദിഷ്ടം–അഗ്നിെയ

സ്തുതിയ്ക്കൽ.

2. അമ്മമോർ–വൃഷ്ടികൾ. വർത്തിയ്ക്കുന്നു–�വദ്യുതരൂ�പണ. വർഷയിതോവ്–സൂര്യൻ.

പത്തുസ്ത്രീകൾ–പത്തുകരോംഗുലികൾ; അഥവോ, പത്തു ദിക്കുകൾ,

3. ആദി–അരണിമഥനം. ഇവൻ–അഗ്നി. മധുരോഹുതി–മധുര�സോമഹവനം. നി-

ഗൂഢനോയ–�വദിയിൽ വിറകുകളോൽ മൂടെപ്പട്ട. �ചഷ്ടിപ്പിച്ചു�പോരുന്നു–ചലിപ്പിച്ചു-

ജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

4. അച്ഛൻ–ഗോർഹപത്യോഗ്നി. െകോണ്ടു�പോകുന്നു–ആഹവനീയോഗ്നിയിെലയ്ക്ക്. ഓഷധി-
കൾ ഈ ക്ഷുധിതെന്റ പല്ലുകളിൽ �കറുന്നു–ഇവൻ, വിശന്നു വലഞ്ഞവൻ�പോെല

സസ്യങ്ങെള ജ്വോലോദന്തങ്ങൾെകോണ്ടു കടിയ്ക്കുന്നു. ഇരുവരും–അധ്വര്യവും യജമോനനും.

ശുചി–വിശുദ്ധനോയഅഗ്നി.

5. അമ്മമോർ–പത്തുദിക്കുകൾ. പ്രഥമകൾ–മുൻജനിച്ച ഓഷധികൾ. നവീനകൾ–

പുതിയ ഓഷധികൾ. അഗ്നി മകെന്റയും ഭർത്തോവിെന്റയും നിലയിൽ െപരുമോറുന്നു.

6. ഭഗൻ–ആദിത്യൻ. അന്നത്തിന്നോയി–ഹവിസ്സു കിട്ടോൻ. സർവധനൻ=എല്ലോ ധനങ്ങ-

�ളോടും കൂടിയവൻ.

7. വിദൂഷകൻഎല്ലോ പ്രഭുസ്തുതികളിലും പ്രവർത്തിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോെലഅഗ്നിഎല്ലോദ്ദി-

ക്കുകളിലും വ്യോപിയ്ക്കുന്നു. മോർഗ്ഗം–യജ്ഞകർമ്മം.

8. ദോവോഗ്നിസ്തുതി: അവയവങ്ങൾ–ജ്വോലകൾ. ശൂരങ്കൽനിെന്നന്ന�പോെല–ശുരനോയ
�യോദ്ധോവിെന �പടിച്ച്എതിരോളികൾ പോഞ്ഞു�പോകുന്നതു�പോെല.

9. ചക്രച്ചുറ്റ്–രഥ�നമി.
10. രത്നം–രമണീയമോയ ഹവിസ്സ്. ഭഗൻ–ആദിത്യൻ. സ്തുതികളിൽ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുക–

സ്തുതിവിഷയമോക്കുക, സ്തുതിയ്ക്കുക.

11. ആസുകർമ്മോവ്എന്നോദിയോയ വോക്യം പ�രോക്ഷം. ഇരു�ലോകങ്ങൾ–ഇഹപര�ലോ-

കങ്ങൾആസുകർമ്മോവിെന്റ (അഗ്നിയുെട) �കപ്പിടിയിലോണ് !

12. ആ �ഹോതോവ്–അഗ്നി. പ്രോപ്യസ്ഥോനം–സ്വർഗ്ഗം.
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13. ഹവിർദ്ധനർ–യജമോനന്മോർ. �മഘെത്തെയന്ന�പോെല–�മഘെത്ത മഴയ്ക്കോയി ഇടി-

െവട്ടിയ്ക്കുന്നതു�പോെല. ശബ്ദിപ്പിയ്ക്കുക–ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുക എന്നു തോൽപര്യം: കത്തിപ്പടർ-

ന്നതിയ്യിൽനിന്നുശബ്ദംപുറെപ്പടുമ�ല്ലോ. �മലിലുംഅഗ്നിെയ �പ്രോജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു, യജ്ഞ-

മനുഷ്ഠിയ്ക്കുമോറോകെട്ട! സോമ്രോജ്യം=സമ്യഗ്രോജമോന(�ശോഭമോന)ത്വം.
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സൂക്തം 142.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; സമിഗ്ദ്ധോഗ്ന്യോദികൾ �ദവത. (‘തോമരക്ക-

ണ്ണൻ’�പോെല.)

അ�ഗ്ന, സമിഗ്ദ്ധ, െകോണ്ടുവന്നോലും

സ്രുഗ്ധരന്നോയിന്നുമ്പെര;

�സോമം പിഴിഞ്ഞ ദോതോവിൻ യോഗം

�കമമോക്കുക, മുൻമട്ടിൽ! (1)

ദോതോവോയ്�സ്തോത്രം െചോല്ലുെമന്മട്ടോം

�മധോവിയുെട യജ്ഞത്തിൽ

സംബന്ധിയ്ക്കോറുണ്ട�ങ്ങോളം, �ന-�ത-

നുണ്മോൻ തനൂനപോ�ത്ത, നീ! (2)

�ദവരിൽശ്ശുചി �ദവനദ്ഭുതൻ

പോവകനോ നരോശംസൻ

�ദ്യോവിൽനിെന്നത്തി�ത്തൻ െപോഴിയ്ക്കു�മ,

മൂവുരു യ�ജ്ഞയജ്ഞോർഹൻ! (3)

ഇങ്ങോനയിയ്ക്കുകീ,ഡിതോ�ഗ്ന, നീ-

യിന്ദ്രെന, പ്രിയപൂജ്യെന:

നിെന്നപ്പോർത്തിതോ, സംസോരിയ്ക്കുന്നു-

െണ്ട,ന്നുൾക്കോമ്പുസുജിഹ്വ�ന! (4)

അഗ്ര്യയജ്ഞത്തിൽദ്ദർഭ വിരിച്ച,-

സ്സ്രുെക്കടുത്തവരിന്ദ്രന്നോയ്

ഏർെപ്പടുത്തുന്നു, �ദവ�യോഗ്യമോം

വോ�യ്പറും നല്ല പോർപ്പിടം. (5)

തെമ്മത്തുറക്കുകു,മ്പർക്കുൾപ്പൂകോ-

നമ്മഹോദ്വോര�ദവിമോർ,

തമ്മിലക�ന്നോർ, യജ്ഞം വളർ�പ്പോർ,

കമ്രമോർ, ശുദ്ധികർത്ത്രിമോർ! (6)

രോത്ര്യുഷസ്സകൾ, �ചർെന്നോത്തു വോ�ഴ്വോർ

വോഴ്ത്തെപ്പടു�ന്നോർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ

ദർഭവിരിപ്പിൽ വന്നിരിയ്ക്ക�ട്ട,

നല്പു�റ്റോർ, യജ്ഞമോതോക്കൾ! (7)

ഭോവിത�സ്തോത്രർ, മോദകജിഹ്വർ,

�ദവ�ഹോതോക്കൾ, രണ്ടു�പർ

സംപൂജിയ്ക്ക�ട്ട, �മധോഢ്യർ സിദ്ധി-

യ്ക്കുമ്പർക്കുള്ളസ്മദ്യജ്ഞെത്ത! (8)

അമ്മരു�ദ്ദവന്മോരിൽ �മവുന്ന

നിർമ്മല �ഹോത്ര ഭോരതി,
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െഭൌമിയോമിള, ശ്രീസരസ്വതി

വോഴ്തിവർ യ�ജ്ഞ ദർഭയിൽ! (9)

�മഘോന്തസ്ഥമോയ്ശ്ശീഘ്രവ്യോപിയോം

�മദുരജലം നമ്മൾക്കോയ്

ഒ�ട്ടെറത്തൂകുക,സ്മത്തൽപരൻ

ത്വഷ്ടോവു ധനപുഷ്ടിയ്ക്കോയ്. (10)

�പ്രരിപ്പിച്ചു, െചന്നർച്ചിയ്ക്ക, തോൻതോൻ

നീ വനസ്പ�ത, വോ�നോെര:

�മധോവോനഗ്നി�ദവൻ�കെക്കോൾവൂ,

വോ�നോരിൽെവച്ചുഹവ്യങ്ങൾ. (11)

പൂഷോവും മരുത്തുക്കൾ വോയുവു-

മുൾ�ച്ചർന്ന വി�ശ്വ�ദവർക്കും,

ഗോയത്രോത്മോവോമിന്ദ്രന്നും ഹവി-

�സ്സകുവോൻസ്വോഹോ െചോല്ലുവിൻ! (12)

സ്വോഹോകൃതങ്ങളോയഹവ്യങ്ങ-

ളോഹരിപ്പോനോയ്വന്നോലും;

ഇന്ദ്ര, വന്നോലും; �കട്ടോലും വിളി:

നിെന്ന വിളിപ്പൂ, യജ്ഞത്തിൽ! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 142.
1. സ്രുഗ്ധരന്നോയ്–യോഗത്തിന്നു സ്രുവെമടുത്തവന്നു(യജമോനന്നു)�വണ്ടി. ഉമ്പർ=�ദവ-

കൾ. ദോതോവ്–ഹവിസ്സു നല്കുന്നവൻ. സമിദ്ധൻ–ഒരഗ്നിയുെട �പർ; വഴി�പോെല

ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻഎന്നുപദത്തിെന്റഅർത്ഥം.

2. എന്മട്ടോം–എെന്ന�പ്പോെലയുള്ള. അ�ങ്ങോളം–യജ്ഞോവസോനംവെര. തനൂനപോത്ത്

–ഒരഗ്നിയുെട �പർ. െവള്ളത്തിെന്റെപൌത്രൻഎന്നുശബ്ദോർത്ഥം: െവള്ളത്തിൽനിന്നു

വൃക്ഷങ്ങളും, വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്ന്അഗ്നിയും ജനിയ്ക്കുന്നു എന്നതുെകോണ്ട�ത്ര. അഗ്നിയ്ക്കു

ജലെപൌത്രത്വം.

3. �ദവരിൽശ്ശൂചി=�ദവന്മോരിൽെവച്ചു പരിശുദ്ധൻ. നരോംശസൻ–ഒരഗ്നിയുെട �പർ; �ന-
തോക്കളോൽ സ്തുത്യൻ എന്നു ശബ്ദോർത്ഥം. �ദ്യോവ്=സ്വർഗ്ഗം. മൂവുരു=മൂന്നുപ്രോവശ്യം.

യ�ജ്ഞ (യോഗത്തിൽ) �തൻ െപോഴിയ്ക്കു�മ–യജ്ഞെത്ത മധുരമോക്കിത്തീർക്കും!

4. ആനയിയ്ക്കുക=െകോണ്ടുവരിക. ഈഡിതൻ–ഒരഗ്നിയുെട �പർ; സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. പ്രി-

യപൂജ്യൻ=പ്രിയനും പൂജനീയനുമോയിട്ടുള്ളവൻ. സംസോരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്–സ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

സുജിഹ്വ�ന–നല്ല നോക്കുകൾ (�ശോഭനജ്വോലകൾ) ഉ�ള്ളോ�വ.

5. അഗ്ര്യയജ്ഞം–അവോന്തരയോഗങ്ങ�ളോടുകൂടിയ �സോമയോഗം. വോയ്പ്=വലുപ്പം, വിസ്തോ-

രം. നല്ല–സുഖകരമോയ.

6. അമ്മഹോദ്വോര�ദവിമോർ–ആ മഹതികളോയ ദ്വോര�ദവതമോർ. �ദവകൾക്ക് അകത്തു

കടക്കോൻ തെമ്മ (തങ്ങെള) തുറക്കുക (തുറക്കെട്ട). തമ്മിലക�ന്നോർ–ഓ�രോവോതിലും
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െവ�വ്വെറയോണ�ല്ലോ. കമ്രമോർ–കമനീയമോർ. ശുദ്ധികർത്ത്രികൾ–ശുചിത്വം വരുത്തു-

ന്നവർ.

7. രോത്ര്യുഷസ്സുകൾ–രോത്രിയും ഉഷസ്സും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ–പ്രതിദിനം ജനിയ്ക്കുന്നവർ. യജ്ഞ-

മോതോക്കൾ–ഇവരുെട ആഗമനത്തോലോണ�ല്ലോ, യജ്ഞസംപൂർത്തി. നല്പു�റ്റോർ–

സുരൂപകൾ.

8. ഭോവിത�സ്തോത്രർ–സ്തുതിയ്ക്കുന്നവരുെട �സ്തോത്രങ്ങെള െകോണ്ടോടുന്നവർ. മോദകജി-

ഹ്വർ=മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന (ഹർഷകരങ്ങളോയ) നോക്കുകൾ (ജ്വോലകൾ) ഉള്ളവർ. രണ്ടു-

�പർ–ഈ അഗ്നിയും, മധ്യമസ്ഥോഗ്നിയും. അസ്മദ്യജ്ഞെത്ത (നമ്മുെട യോഗെത്ത)

സിദ്ധിയ്ക്കു് (ഫലലബ്ധിയ്ക്കോയി) സംപൂജിയ്ക്കെട്ട (ആദരിയ്ക്കെട്ട, നടത്തിത്തരെട്ട).

9. �ഹോത്ര–�ഹോമനിഷ്പോദിക. െഭൌമി–ഭൂമിയു�ടത്. �ദ്യോവ്, ഭ്രവ്, അന്തരിക്ഷം ഇവയി-
െല വോ��വതകള�ത്ര, ഭോരതിയും ഇളയും ശ്രീമതി സരസ്വതിയും. മരു�ദ്ദവന്മോർ–

മരണമില്ലോത്ത �ദവകൾ.

10. �മഘോന്തസ്ഥം–�മഘമധ്യത്തിലിരിയ്ക്കുന്നത്. �മദുരജലം=മഹത്തോയ ജലം. ത്വഷ്ടോവ്

–�വദ്യുതോഗ്നി. ധനപുഷ്ടിയ്ക്കോയ്–നമുക്കുസമ്പത്തുവർദ്ധിപ്പോൻ.

11. �പ്രരിപ്പിച്ച്–ഋത്വിക്കുകെള കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച്. വനസ്പതി–യൂപ�ദവത.

12. ഗോയത്രോത്മോവ്–സോമരൂപൻ. ഋത്വിക്കുക�ളോടുള്ളതോണ്,ഈ ഋക്ക്.

13. ആഹരിയ്ക്കുക=ഭക്ഷിയ്ക്കുക. വിളിപ്പൂ. ഋത്വിക്കുകൾ വിളിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 143.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (�കക)

പുത്തനോം വളർത്തുന്നകർമ്മെത്തസ്തുതിക�ളോ-

െടോത്തനുഷ്ഠിപ്പൻ, െകല്പിൻ മകനോമഗ്നിയ്ക്കോയ്ഞോൻ:

വിത്തയുക്തനോയ്, �വണ്ടും കോലത്തു �ഹോതോവോയി-

പ്പൃത്ഥ്വിയിൽ വോ�ഴ്വോന�ല്ലോ, പ്രിയനിജ്ജലെപൌത്രൻ. (1)

ഉൽപന്നനോമീയഗ്നിയുൽകൃഷ്ടനഭസ്സിങ്ക-

ലപ്പവമോനന്ന�ത്ര, മുല്പോടു കോണോയ്വന്നൂ;

െകല്പുറ്റ കർമ്മംെകോണ്ടു വർദ്ധിയ്ക്കുമിവനുെട

സുപ്രഭ തിളങ്ങിച്ചൂ, വോനൂഴികെളപ്പോരം. (2)

അഴിവീ,സ്സുമുഖനോമഗ്നിതൻ ദ്യുതികൾക്കി-

ല്ല;-ഴകിൽ െവളിച്ചെത്തപ്പോറിപ്പൂ, െപോരിക്കൂട്ടം;

വോർദ്ധകം െപടോതു,റങ്ങോതിവ തമസ്സിെന-

ത്തോഴ്ത്തിവിെട്ടോഴുകുന്നൂ, രവിരശ്മികൾ�പോ�ല. (3)

വോഴിച്ചോർ ഭൃഗുവംശ്യർ വിശ്വ�വദസ്സോമോെര-

യൂഴിതൻ നോഭിസ്ഥോനത്തുലകിൻബലത്തിന്നോയ്;

ആെരോരോൾ വിഭൂതികൾക്കരചന,ർക്കൻ�പോ�ല;

ഗീരിനോലണയുകോ,യഗ്നിെയസ്വഗൃഹത്തിൽ! (4)

കോറ്റിെന്റ ചീററം�പോ�ല വോനിടിവോൾ�പോല,ര-

�ങ്ങറ്റിയ പട�പോ�ല ദുർന്നിവോരനീ,യഗ്നി;

കൂർത്തപല്കളോലിവൻ കടിച്ചുതിന്നും; �വരി-

സോർത്ഥെത്തസ്സുഭടൻ�പോെലരിയ്ക്കും, വനങ്ങെള! (5)

സക്തനോക�ട്ട തു�ലോം നമ്മൾതൻ നുതികളി-

ലഗ്നി; വിത്തത്തോൽത്തു�ലോം നിറ�വറ്റ�ട്ട, കോമം;

കർമ്മത്തിൽത്തു�ലോം �പ്രരിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട, ഫലം കിട്ടോ;-

നിമ്മട്ടിൽ സ്തുതിയ്ക്കു�ന്നന,ശ്ശൂചിമുഖെനഞോൻ! (6)

അധ്വരധുരീണനോമഗ്നിെയത്തൂ�നതൂകി

വർദ്ധിപ്പിച്ചണിയിപ്പൂ, നിങ്ങൾ മിത്രെത്ത�പ്പോ�ല:

വർദ്ധിതനിദ്ദുർദ്ധഷൻസ്തുതിയോലുദ്ദീപിച്ചു,

ശുദ്ധി �ചർത്തരുളു�മ, നമ്മുെട ബുദ്ധിെയ്ക്കല്ലോം! (7)

അപ്രമത്തമോയ്�ക്ഷമകോരിയോം നൽത്രോണത്തോ-

ലപ്രമത്തോയ്പ്പോലിച്ചരുൾെക,ങ്ങെളയ�ഗ്ന;

�തോലിയുമപോയവും മടിയു�മശോത്തതൃ-

പ്പോലനോൽബ്ഭരിച്ചരുൾെക,ങ്ങൾതൻപ്രജെയയും! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 143.
1. വിത്തയുക്തനോയ്–നമുക്കു തരോൻ ധനങ്ങെളടുത്ത്. പൃത്ഥി–�വദി.

2. ഉൽപന്നൻ–അരണികളിൽനിന്ന്ഉണ്ടോയിവരുന്നവൻ. അപ്പവമോനൻ–അന്തരിക്ഷ-
വോയു. കർമ്മം–ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കയും മറ്റും.

3. അഴിവ്–ഹോനി. ദ്യുതികൾ=�ശോഭകൾ. െപോരി=സ്പുലിംഗം, തീെപ്പോരി. വോർദ്ധകം–
വോട്ടെമന്നുസോരം. ഉറങ്ങോെത–അമോന്തിയ്ക്കോെത. ഇവ–ദ്യുതികൾ.

4. ഊഴിതൻ നോഭിസ്ഥോനത്ത്–ഉത്തര�വദി�മൽ. വിഭൂതികൾ=സമ്പത്തുകൾ. ആ

അഗ്നിെയ സ്വഗൃഹത്തിൽ (സ്വസ്ഥോനത്തു) ഗീരിനോൽ (വോക്കുെകോണ്ടു, സ്തുതിെകോണ്ട്

) അണയുക (സ്തുതിയ്ക്കുക) എന്നു �സ്തോതോവിെന �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

5. വോനിടിവോൾ=ആകോശത്തിെല ഇടിവോൾ. അര�ങ്ങറ്റിയ–യുദ്ധരംഗത്തിെലയ്ക്ക-

യയ്ക്കെപ്പട്ട. കൂർത്ത പല്കൾ–തീക്ഷ്ണജ്വോലകൾ. കടിച്ചുതിന്നും–നമ്മുെട വി�രോധികെള

നശിപ്പിയ്ക്കും. �വരിസോർത്ഥം–ശത്രുഗണം.

6. വിത്തത്തോൽ–നമുക്കു ധനം തന്ന്. അശ്ശൂചിമുഖെന–�ശോഭനജ്വോലനോയഅഗ്നിെയ.

7. അധ്വരധുരീണൻ–യോഗനിർവോഹകൻ. മിത്രെത്ത�പ്പോ�ല-ഒരു �സ്നഹിതെന എന്ന-

�പോെല.

8. ത്രോണം–രക്ഷ. തൃപ്പോലനോൽ–അങ്ങയുെടരക്ഷെകോണ്ട്. പ്രജെയയും–പുത്രപൌത്രോദികെളയും.
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സൂക്തം 144.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (�കക)

തന്തിരുവടിയുെട കർമ്മത്തിലണയുന്നൂ,

െപോന്തിയ ശുചിപ്രജ്ഞപൂണ്ട �ഹോതോവുൾക്കോമ്പോൽ;

മുല്പോടു തൽസ്ഥോനെത്തച്ചുംബിച്ച ജുഹുക്കെള-

ക്കല്പിതപ്രദക്ഷിണക്രിയനോയ്�ക്കെക്കോള്ളുന്നൂ. (1)

നീർകളോലുൾ�ച്ചർക്കെപ്പട്ട,വയിലമർന്നു, ത-

�ദ്യോഗത്തിലിവനമൃതൂഴിെയക്കുടിപ്പി�യ്ക്ക,

വോരിധോരകൾ, പിറ�ന്നടമോം സൂര്യസ്ഥോ�ന

സൂരോംശുവൃതങ്ങളോയ്പ്പുതുമ പുലർത്തുന്നൂ! (2)

ഇരുവർ സവയസ്ക�രകകോര്യവോപ്തിയ്ക്ക-

ത്തിരു�മ െകട്ടിപ്പുല്കോൻ െവ�വ്വെറ കോമിയ്ക്കുന്നൂ;

ഉടനോഹവനീയൻസൂതനോയ്, നോമർപ്പിച്ച

കടിഞോണുകൾ�കെക്കോണ്ടരുൾവൂ, രവി�പോെല! (3)

ഇരുവർ സവയസ്കർസഹവോസികൾ, ജോയോ-

വരർ�പോെലോ�രസ്ഥോനത്ത,ല്ലിലുമഹസ്സിലും

സംപൂജിയ്ക്കുകയോലീ നരയൻ യുവോവോയീ;

ദമ്പതിമോർക്കോയ്ത്തിന്നു തിന്നുറ്റ െകല്പും �നടീ! (4)

വിട്ടുനിന്നീടും പത്തു�കവിരല�ദ്ദവെന-

ത്തുഷ്ടനോക്കുന്നൂ; മർത്ത്യർ വിളിയ്ക്കു, രക്ഷയ്ക്കോയ്നോം:

വില്ലിൽനിന്നിഷുക്കൾ�പോലംശുക്കെളയും; മുമ്പിൽ-

െച്ചല്ലു�വോരുെട നവ�സ്തോത്രവും �കൾക്കുമിവൻ! (5)

െപരുമോള�ല്ലോ, ദിവ്യങ്ങൾക്ക�ഗ്ന, ഭവോൻ സ്വയം;

ധരണീസ്ഥിതങ്ങൾക്കുമിടയൻ�പോ�ല ഭവോൻ.

ഭുജിപ്പൂ നിൻയജ്ഞെത്ത,ശ്ശബ്ദവും ശ്രീയും �ചർന്ന

ഹിതരമ്യകളോമിെപ്പരിയ വോനൂഴികൾ! (6)

ഭക്ഷിയ്ക്കുക�ഗ്ന; �പർത്തും സ്തത്യ, �കെക്കോൾകീ, �സ്തോത്രം

ഭക്ഷ്യവൻ, യജനോർത്ഥജന്മോ�വ, സുകർമ്മോ�വ;

വിശ്വോനുകൂലൻ, ദർശനീയൻ നീ, സുദൃക്കുകൾ-

ക്കച്ഛുെന്റ ഭവനം�പോലൻപിയറ്റു�വോന�ല്ലോ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 144.
1. കർമ്മത്തിൽ ഉൾക്കോമ്പോലണയുന്നു–കർമ്മമനുഷ്ഠിപ്പോൻ നിശ്ചയിച്ചു. മുല്പോടു തൽ-

സ്ഥോനെത്ത(അഗ്നിയുെടസ്ഥോനെത്ത)ചുംബിച്ച (െവയ്ക്കെപ്പട്ട)ജുഹുക്കെള�കെക്കോ-

ള്ളുന്നു (നിശ്ചയോനന്തരം എടുക്കുന്നു). കല്പിതപ്രദക്ഷിണക്രിയനോയ്=പ്രദക്ഷിണകർ-

മ്മം (വലംെവയ്ക്കൽ) കഴിച്ചിട്ട്.
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2. �വദ്യുതോഗ്നിെയപ്പറ്റി: നീർകൾ–വർഷജലങ്ങൾ. ത�ദ്യോഗത്തിൽ–ജലങ്ങ�ളോടു

�ചർന്നിരിെയ്ക്ക. ഇവൻ–അഗ്നി. അമൃത്–മധുരജലം; ഊഴിെയക്കുടിപ്പിയ്ക്കുക–ഭൂമിയിൽ

മഴെപയ്യുക. വോരി=ജലം. സുരോംശുവൃതങ്ങൾ=സൂര്യരശ്മിപരിവൃതങ്ങൾ.

3. ഇരുവർ–�ഹോതോവും അധ്വര്യുവും. സവയസ്കർ–ഒ�രപ്രോയത്തിലുള്ളവർ; തുല്യസോമർ-

ത്ഥ്യർ എന്നു നിഷ്കൃഷ്ടോർത്ഥം. ഏകകോര്യോവോപ്തിയ്ക്കു്=ഒ�രകോര്യം സോധിപ്പോൻ. അത്തി-

രു�മ–അഗ്നിയുെട ശരീരം. െകട്ടിപ്പുല്കോൻ–അഗ്നിയിൽ സ്വസ്വകർമ്മം നടത്തോൻ.

സൂതനോയ്–യജ്ഞരഥസോരഥിയോയിട്ട്. നോമർപ്പിച്ച കടിഞ്ഞോണുകൾ–നോം നീണ്ട

ധോരകളോയി വീഴ്ത്തുന്ന െനയ്യ്. രവി�പോെല–സൂര്യൻ പൂജസ്വീകരിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

4. ജോയോവരർ=ഭോര്യോഭർത്തോക്കന്മോർ. ഒ�രസ്ഥോനത്ത്–യോഗശോലയിൽ. ഈ നര-

യൻ–െവണ്ണീറിനോൽ, നരച്ചവൻ�പോലിരുന്ന അഗ്നി. ദമ്പതിമോർക്കോയ്–�ഹോതോവും

അധ്വര്യുവുമോകുന്ന രണ്ടു�പർക്കു�വണ്ടി. തിന്നു–െനയ്യും മറ്റും ഭക്ഷിച്ചു.

5. വിട്ടുനിന്നീടും–തമ്മിൽെത്തോടോെത നില്ക്കുന്ന. അ�ദ്ദവെന–അഗ്നിെയ. തുഷ്ടനോക്കുന്നൂ

–അരണിമഥനസമയത്ത്. മർത്ത്യർ–മനുഷ്യരോയ നോം. ഇഷുക്കൾ=ശരങ്ങൾ. അംശു-

ക്കൾ=രശ്മികൾ.

6. ഭവോൻ സ്വയം ദിവ്യങ്ങൾക്കും െപരുമോളോണ്; ഭവോൻ ധരണീസ്ഥിതങ്ങൾക്കും (െഭൌമ-

ങ്ങൾക്കും), ഇടയൻ മോടുകൾെക്കന്ന�പോെല െപരുമോളോണ് (അധിപതിയോണ്). ഭു-

ജിപ്പൂ=അനുഭവിയ്ക്കുന്നു. ശബ്ദം–�മഘോദികളു�ടയും, മനുഷ്യോദികളുെടയും ഒച്ച. ശ്രീ–

സമ്പത്ത്.

7. ഭക്ഷിയ്ക്കുക–ഹവിസ്സ്. ഭക്ഷ്യവൻ–ഹവിസ്സോകുന്ന അന്നമു�ള്ളോ�വ. യജനോർത്ഥജ-

ന്മോ�വ=യജഞത്തിന്നോയി ജനിച്ചവ�ന. സുദൃക്കുകൾ=വഴി�പോെല ദർശിയ്ക്കുന്നവർ.

അൻപ്=സ�ന്തോഷം.
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സൂക്തം 145.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ്ഋഷി; അഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അവിടു�ത്തോടു �ചോദിയ്ക്കുവിൻ: അവിടുന്നു സഞ്ചോരിയോണ്, അവിടുന്ന്അറിവു-

ള്ളവനോണ്, അവിടുന്നു വകതിരിവുള്ളവനോണ്; അവിടുന്നു �പോകും–ഉടനടി �പോ-

കും. അവിെടയ്ക്കു ശോസനശക്തിയുണ്ട്; അവിടുെത്തപക്കലോകുന്നു, �ഭോഗങ്ങൾ.

അന്നത്തിന്നും ബലത്തിന്നും ബലവോന്നും പോലകനോണവിടുന്ന് ! (1)
അ�ദ്ദഹ�ത്തോടുതെന്നയോണ്, �ചോദിയ്ക്കുക; ആരും മറിച്ചു �ചോദിയ്ക്കോറില്ല. ആ

ധീരൻസ്വമനസ്സുെകോണ്ടുറയ്ക്കും; മുൻകടന്നുപറയുന്നതും, പിെന്നപ്പറയുന്നതുംഅവിടു-

ന്നുസഹിയ്ക്കില്ല. അതിനോൽസർവരും തള്ളിച്ച വിട്ട്അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കർമ്മത്തിൽ

�ചരുന്നു. (2)
ജുഹുക്കളുംസ്തുതികളുംഅ�ദ്ദഹത്തിൽത്തെന്നെചല്ലുന്നു: എെന്റസ്തുതിെയല്ലോം

ആഏകൻ �കട്ടരുളുന്നു. വളെര ഭൃത്യരുള്ളവനും തോരയിതോവും യജ്ഞസോധകനും

അവിച്ഛിന്നരക്ഷണനും, ഒരു കുഞ്ഞു �പോെല ഓമനയുമോയഅ�ദ്ദഹം യജ്ഞങ്ങളി-

�ലർെപ്പട്ടു സ്വീകരിയ്ക്കുന്നു. (3)
അ�ദ്ദഹംആവിർഭവിച്ച�പ്പോൾ, അധ്വര്യു സമീപിച്ചു സമീപിച്ച്അനുഷ്ഠിച്ചുെകോ-

ണ്ടിരുന്നു. ജനിച്ച ഉടൻതെന്നഅ�ദ്ദഹം അശ്വോരൂഢനോയി സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങി. സ്തു-

തികളോൽആ�ശ്ലഷിയ്ക്കെപ്പട്ടആവ്യോപനശീലൻതളർന്നയജമോനെനഅഭിനന്ദിച്ചു

സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കോൻ െതോട്ടുത�ലോടുന്നു! (4)
അ�ന്വഷകനും അഭിഗമ്യനും വനഗോമിയുമോയ അഗ്നി അരികത്തുള്ള മറവിൽ

െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ആസർവജ്ഞൻ, യജ്ഞകുശലൻ, സൽഫലപ്രദൻ മനുഷ്യർ-

ക്കു വിജ്ഞോനം ഉപ�ദശിയ്ക്കുന്നു. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 145.
1. യജമോനന്മോ�രോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾക്കറി�യണ്ടത്അഗ്നി�യോടു �ചോദിയ്ക്കുവിൻ. �ചോ-
ദിച്ചോൽ, അതറിഞ്ഞുവരോൻഅവിടുന്നു �പോകും.

2. സ്വമനസ്സുെകോണ്ടുറയ്ക്കും–ഇന്നതിന്നതു പറയോെമന്നു തീരുമോനിയ്ക്കും; അ�ത പറയുകയു-

ള്ളു. പിെന്ന–അവിടുെത്ത മറുപടിയ്ക്കു�ശഷം.

3. തോരയിതോവ്–ദുഃഖങ്ങളുെട മറുകരയിലണയ്ക്കുന്നവൻ. സ്വീകരിയ്ക്കുന്നു–ഹവിസ്സും മറ്റും.
4. അനുഷ്ടിച്ചുെകോണ്ടിരുന്നു–അഗ്നിയുെട ഉൽപത്തിയ്ക്കു �വണ്ടതു െചയ്തെകോണ്ടിരുന്നു. സ്തു-

തികളോൽ–കോമിനിമോരോെലന്ന�പോെല. തളർന്ന–കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ടുക്ഷീണിച്ച.

5. മറവിൽ–ഓഷധികളോലും മറ്റും മൂടെപ്പട്ട �വദി�മൽ. െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു–ഒരു നിധി-
�പോെല.
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സൂക്തം 146.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

മൂന്നു ശിര�സ്സോടും ഏഴു രശ്മി�യോടുംകൂടി പിതോക്കളുെട ഉത്സംഗത്തിലിരിയ്ക്കുന്ന

അവികലനുംഅഭീഷ്ടപൂരകനുമോയഅഗ്നിെയ നീ സ്തുതിച്ചോലും: ഈസുസ്ഥിരനോയ

സഞ്ചോരിയുെട �തജസ്സുസർവത്ര വിളങ്ങുന്നു! (1)
വലുപ്പുംെകോണ്ട് ഒരു കോളെയ്ക്കോത്തആനിർജ്ജരൻ വോനൂഴികെള വ്യോപിച്ചരു-

ളുന്നു. രക്ഷ�യോ�ട �പോരോൻ തുടങ്ങുന്നു; വന്നു, ഭൂമിയുെട ഉയർന്നസ്ഥോനത്തു തൃ-

ക്കോൽ െവയ്ക്കുന്നു. ഇവെന്റ പ്രഭകൾഅകിടിെന നക്കുന്നു! (2)
ഒ�രകുഞ്ഞിെന്റഅടുക്കെലയ്ക്കുനടക്കുന്നസുകർമ്മിണികളോയ രണ്ടു�പക്കൾ

വഴികൾക്കുെവടുപ്പുവരുത്തിെക്കോണ്ടും, വമ്പിച്ചവിജ്ഞോനെമല്ലോംവഹിച്ചുെകോണ്ടും

ചൂെഴ െപരുമോറുന്നു! (3)
ആ ബലിഷ്ഠെന ക്രോന്തദർശികളോയ ധീമോന്മോർ വിവിധവിചിന്തനംെകോണ്ടു

രക്ഷിച്ചു സ്ഥോനത്തണയ്ക്കുന്നു; �സവ�നച്ഛുക്കളോയി പരിചരിയ്ക്കുന്നു. ആ വർഷക-

നോയസവിതോവ്ഈ �നതോക്കൾക്കുപ്രത്യക്ഷനോയി! (4)
ഈ�ജതോവിെനകോണ്മോൻഎല്ലോദ്ദിക്കുകളുംഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു; ജീവിപ്പോൻവലിയവ-

നും എളിയവനുംസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഈവിശ്വദ്രഷ്ടോവോയ മഘവോവു പ�ലടത്തും ഇത്തരം

കുഞ്ഞുങ്ങെള ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 146.
1. മനസ്സി�നോടു പറയുന്നു: മൂന്നു ശിരസ്സ്–ഗോർഹപത്യോഹവനീയദക്ഷിണരൂപങ്ങൾ.

ഏഴു രശ്മി–സപ്തജ്വോലകൾ. പിതോക്കൾ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ഉത്സംഗം=മടി, മധ്യം.

സുസ്ഥിരനോയ–സ്വസ്ഥോനം വിടോത്ത. സഞ്ചോരി–ജ്വോലകെള ചുറ്റും പ്രസരിപ്പിയ്ക്കുന്ന-

തിെന സഞ്ചോരമോക്കി കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

2. രക്ഷ�യോ�ട �പോരോൻ തുടങ്ങുന്നു–സ്വന്തം രക്ഷയുമോയി, നമ്മുെട യോഗത്തിന്നു �പോരോ-

ൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉയർന്നസ്ഥോനം–�വദി. അകിടിെന–�പക്കുട്ടികൾതള്ളയുെടഅകി-

ടിെനെയന്ന�പോെല, അഗ്നിയുെട ജ്വോലകൾ അന്തരിക്ഷെത്ത നക്കുന്നു; ആകോശംവ-

െരആളിെപ്പോങ്ങുന്നു.

3. ഒ�രകുഞ്ഞ്–കിടോവിെന�പ്പോെല െകൌതുകകരനോയ അഗ്നി. രണ്ടു �പക്കൾ–

പത്നിയും യജമോനനും; അെല്ലങ്കിൽ അധ്വര്യുവും യജമോനനും. വഴികൾ–അഗ്നിയുെട

പ്രോന്തസ്ഥലങ്ങൾ. വിജ്ഞോനം–അഗ്ന്യുജ്ജ്വോലനെത്തസ്സംബന്ധിച്ചഅറിവ്.

4. വിചിന്തനം–അനുഷ്ഠോനചർച്ച. സവിതോവ്–സർ�വോൽപോദകനോയഅഗ്നി.
5. മഘവോവ്–അന്നവോൻ. ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങെള–കുട്ടികൾ�പോെല രക്ഷിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടു-

ന്ന ഋത്വിക്കുകെള.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അ�ഗ്ന, ഭവോെന്റ ആശുവ്യോപികളോയ രശ്മികൾ അന്നെത്തയും ആയുസ്സിെന-

യും എങ്ങെന നല്കി�പ്പോരുന്നു? രണ്ടും പുത്രെപൌത്രർക്കോയി �നടിെക്കോണ്ടു യജമോ-

നന്മോർ യോഗത്തിൽസോമം പോടുന്നുണ്ട�ല്ലോ! (1)
അ�ഗ്ന, അതിയുവോ�വ, അന്നയുക്ത, അതിമഹനീയവും മികവിൽ ചമയ്ക്കെപ്പ-

ട്ടതുമോയ എെന്റഈവോക്കിെനഅവിടുന്നു െചവിെക്കോള്ളണം: ഒരുത്തൻഇകഴ്ത്തും,

ഒരുത്തൻ പുകഴ്ത്തും; വന്ദനശീലനോയ ഞോനോക�ട്ട, തിരു�മനിെയ സ്തുതിച്ചുെകോള്ള-

ന്നു! (2)
അ�ഗ്ന, കുരുടനോയ മമതോപുത്രെന കണ്ടിട്ടു ദുഃഖത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച ഭവദ്ര-

ശ്മികൾ എവ�യോ; സുഖകോരികളോയ അവെയ വിശ്വ�വദസ്സു സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചതിപ്പോൻ �നോക്കുന്നശത്രുക്കൾഅതിന്നു ശക്തരോകില്ല! (3)
അ�ഗ്ന, ആർഞങ്ങെള, ദുരു�ദ്ദശത്തോൽ ദോനം മുടക്കി, ശത്രുതപൂണ്ടു, രണ്ടുത-

രം മന്ത്രംെകോണ്ട് അടിെപടുത്തുന്നു�വോ; അവെന്റആ മന്ത്രംഅവെനത്തെന്നവിഴു-

ങ്ങെട്ട–ദുർഭോഷണംഅവെന്റ �ദഹെത്തത്തെന്നചുെട്ടരിയ്ക്കെട്ട! (4)
അഥവോ, പഠിച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ള ഇരുമന്ത്രംെകോണ്ടു യോെതോരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ-

െന അടിെപടുത്തുന്നു�വോ; ബ�ലോൽപന്നനോയ അ�ഗ്ന, അവങ്കൽനിന്നു, സ്തൂയമോ-

നനോയഭവോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നഎെന്നസംരക്ഷിച്ചോലും–ഞങ്ങെളദുഃഖത്തിന്നുനിർത്ത-

രുത്! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 147.
1. രണ്ടും–അന്നവുംആയുസ്സും.
2. വോക്ക്–�സ്തോത്രം. ഇകഴ്ത്തുക–ഇടിച്ചു പറയുക.
3. ഉചഥ്യെനന്ന ഋഷിയുെട ഗർഭിണിയോയ പത്നിെയ–മമതെയ–ബൃഹസ്പതി എന്നഋഷി

കടന്നുപിടിച്ചു രമിപ്പിച്ചു. ശുക്ലനിർഗ്ഗമനോവസരത്തിൽ, ബൃഹസ്പതീ�യോടു ഗർഭസ്ഥശി-

ശു, “മു�ന, ഞോനുണ്ട്വയറ്റിൽ; അങ്ങു �രതസ്സങ്കരം വരുത്തരു�ത’ എന്നു വിലക്കി.

അതിൽ �ക്രോധിച്ച ബൃഹസ്പതി ശുക്ലസ്രവണംഅടക്കി, ‘നീ ദീർഘമോയ തമസ്സിൽ െപ-

ടെട്ട–ജോത്യന്ധനോയിത്തീരെട്ട’ എന്നു ശിശുവിെന ശപിച്ചു. അതിനോൽ ജോത്യന്ധനോ-

യിജ്ജനിച്ച മമതോപുത്രൻ അന്ധത നീങ്ങോൻ അഗ്നിെയ സ്തുതിച്ചു. അഗ്നി പ്രസോദിച്ച്

അവെന്റഅന്ധത നീക്കി. ആ ദീർഗ്ഘതമസ്സ�ത്ര,ഈസൂക്തങ്ങളുെട ഋഷി. മമതോപു-

ത്രെന–എെന്ന. വിശ്വ�വദസ്സ്–അഗ്നി. സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ട്–നെമ്മ രക്ഷിപ്പോൻ.

4. രണ്ടുതരം മന്ത്രം–മോനസ-വോചികമന്ത്രങ്ങൾ.
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സൂക്തം 148.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

സൂര്യൻ�പോെല പൂജനീയനോയ യോെതോരു വിവിധപ്രകോശൻ മനുഷ്യപ്രജക-

ളിൽ ശരീരധോരണത്തിന്നോയി സ്ഥോപിയ്ക്കെപ്പട്ടു�വോ; ആ ഈ �ഹോതോവിെന–

നോനോരൂപെന, സർവ�ദവക്രിയോനുകൂലെന–വോയു ഉള്ളിൽ കടന്ന്ഇളക്കിമറിച്ചു!

(1)
തക്കതു നല്കി�പ്പോരുന്ന എനിയ്ക്കു ശത്രുപീഡ �നരിടുകില്ല: എെന്റ �സ്തോത്രത്തി-

ലും മറ്റും തോൽപര്യമുണ്ട�ല്ലോ, അഗ്നിയ്ക്ക്; സ്തുതിച്ചുെകോണ്ടു യജിയ്ക്കുന്ന എെന്റ കർമ്മ-

െമല്ലോം (�ദവകൾ) �കെക്കോള്ളുന്നുമുണ്ട്! (2)
ഇ�ദ്ദഹെത്ത ഉടൻതെന്ന യജ്ഞപ്രവർത്തകർ എെന്നയ്ക്കുമോയി ഗൃഹത്തിൽ

�കെക്കോള്ളുന്നു; പിെന്ന സ്തുതിപൂർവം എടുക്കുന്നു; എടുത്തു, കുതി�ച്ചോടുന്ന കുതി-

രകൾ �തരിെനെയന്ന�പോെല, യജിപ്പോൻ െകോണ്ടു �പോകന്നു. (3)
ഈധ്വംസകൻ വളെരെയണ്ണെത്ത കടിച്ചുടയ്ക്കും; എന്നിട്ടു, കോട്ടിൽ വിവിധപ്ര-

കോശനോയി വിളയോടും. ഇവെന്റ ജ്വോലെയ നോൾ �തോറും കോററ്, എയ്തവങ്കൽനിന്നു

�പോന്ന ശരെത്തഎന്ന�പോെല, പിന്തുടർന്നു െകോണ്ടു�പോകുന്നു. (4)
ഇവൻ ഗർഭത്തിലിരിയ്ക്കു�മ്പോൾ രിപുക്കളോ�ലോ ഹിംസ്രരോയ �ദ്രോഹികളോ�ലോ

പീഡിപ്പിയ്ക്കെപ്പടോറില്ല; ഇവെന്റ മഹിമെയ അജ്ഞോനോന്ധന്മോരും െകടുത്തോറില്ല;

നിത്യകർമ്മനിരതരോയ തർപ്പകരോക�ട്ട, ഇവെന �പോറ്റി�പ്പോരുന്നു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 148.
1. സ്ഥോപിയ്ക്കെപ്പട്ട–ജഠരോഗ്നിയോയിട്ട്. ഉള്ളിൽ–വിറകുകളുെട ഇടയിൽ. ഇളക്കിമറിച്ചു–

ആളിക്കത്തിച്ചു.

2. തക്കതു നല്കി�പ്പോരുന്ന–അഗ്നിയ്ക്കുഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന.
3. �കെക്കോള്ളുന്നു–ഗോർഹപത്യ�ത്വന. ഉടൻതെന്ന–അരണികളിൽ ആവിർഭ-

വിച്ച�പ്പോൾത്തെന്ന. എടുക്കുന്നു–ആഹവനീയോർത്ഥം. െകോണ്ടു�പോകുന്നു–

യോഗശോലയിെലയ്ക്കു്.

4. ദോവോഗ്നിസ്തുതി: വളെരെയണ്ണെത്ത–വൃക്ഷലതോദികെള. കടിച്ചുടയ്ക്കും–ജ്വോലകളോകുന്ന

പല്ലുകൾെകോണ്ട്. െകോണ്ടു�പോകുന്നു–ദൂരെത്തയ്ക്ക്.

5. ഗർഭം–അരണിമധ്യം. അജ്ഞോനോന്ധന്മോരും–അവർക്കും �വണമ�ല്ലോ, തിയ്യ് ! �പോ-

റ്റി�പ്പോരുന്നു–യജ്ഞോദിയോൽ �സവിയ്ക്കുന്നു.
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ദീർഗ്ഘതമസ്സ്ഋഷി; വിരോട്ട് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

വന്മുതലിന്നുടമയവൻ,

സ്വോമിയ്ക്കും സ്വോമി വരികയോയ്, തരുവോൻ:

ധനപദമണയുന്നവെന-

ച്ചതകല്ലുകൾ പരിചരിച്ചിടു�മ! (1)

മനുജർക്കുമൂഴിവോനിനു-

മഭിവർഷകനോയ്പ്പുകഴ്ന്നു വോഴ്വിതവൻ:

ഗർഭം പുക്കുപചിപ്പി-

പ്പവന�ല്ലോ, പ്രോണിപീതസർഗ്ഗനവൻ! (2)

ആളുകൾ കരുതുമിടത്തി-

െന്നോളിയരുൾവൂ വോയു�പോെല �പോകമിവൻ,

ഗമനപരൻ, കവി,െയോരുനൂ-

റുടലുട�യോൻ, ഭോനു�പോെല �തജസ്വി! (3)

മൂന്നിടമല്ലു,ലെകല്ലോം

ചൂെഴ വിളങ്ങിയ്ക്കു�വോൻ, ദ്വിജോതിയിവൻ

�ഹോതോവു,യർന്ന യഷ്ടോ-

വുദകസ്ഥോനത്തുവോണരുൾവൂ! (4)

ദ്വിജനീ �ഹോതോെവല്ലോ-

ദ്ധനവുെമടുക്കുന്നു, ഹവ്യകോമത്തോൽ;

അവിെടെയ്ക്കവനർപ്പിച്ചിടു,-

മോ മർത്ത്യനു നല്ല മകനുളവോം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 149.
1. വന്മുതൻ=മഹത്തോയ ധനം. അവൻ–അഗ്നി. വരികയോയ്, തരുവോൻ–അഭീഷ്ടം തരോ-

ൻ നമ്മുെട യജ്ഞത്തിെലയ്ക്കു വന്നുതുടങ്ങി. ധനപദം=ധനങ്ങളുെട സ്ഥോനം, �വദി.

ചതകല്ലുകൾ പരിചരിച്ചിടു�മ–അമ്മികൾ, �സോമം ചതയ്ക്കു�മ്പോഴെത്തശ്ശബ്ദംെകോണ്ടു

സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കും, തീർച്ച!

2. ഊഴിവോനിനും=ഭൂ�ദ്യോവുകൾക്കും. അഭിവർഷകൻ–ഇഷ്ടങ്ങൾ വർഷിയ്ക്കുന്നവൻ.

പചിപ്പിയ്ക്കുക–നിഷിക്തമോയ �രതസ്സിെന രൂപെപ്പടുത്തുക. പ്രോണിപീതസർഗ്ഗൻ–

പ്രോണികളോൽ പീതമോയ (ആസ്വദിയ്ക്കെപ്പട്ട) സൃഷ്ടി�യോടുകൂടിയവൻ; തോൻ സ്വീകരിച്ച

ഹവിസ്സുസൂര്യങ്കെലത്തിച്ചു, തദ്രശ്മിക�ളോടുകൂടി �വദ്യുതോഗ്നിയോയിത്തീർന്നു, �മഘങ്ങ-

ളിലൂ�ട ജലം വർഷിച്ചു, പ്രോണികെള കുടിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.

3. ആളകൾ കരുതുമിടം–യജ്ഞസ്ഥലം. ഒളിയരുൾവൂ–സ്വസന്നിധോനത്തോൽ �ശോഭ

വരുത്തുന്നു. �പോകും–ശീഘ്രം �പോകുന്ന. ഗമനപരൻ–പതിവോയി �വണ്ടു�ന്നടെത്തയ്ക്കു

�പോകുന്നവൻ. ഒരുനൂറുടലുട�യോൻ=അ�നകരൂപൻ. ഭോനു=സൂര്യൻ.
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4. മൂന്നിടമല്ല–ത്രി�ലോകം മോത്രമല്ല. ദ്വിജോതി–അരണിദ്വയജോതൻ. ഉദകസ്ഥോനത്ത്–

�പ്രോക്ഷണ്യോദ്യുദകസ്ഥോനത്ത്, യജ്ഞസ്ഥലത്ത്.

5. ഹവ്യകോമത്തോൽ–ഹവിർബുഭുക്ഷമൂലം, ഈ �ഹോതോവ് (അഗ്നി) ഹവീരർപ്പകന്നു

െകോടുപ്പോൻഎല്ലോദ്ധനവും എടുക്കുന്നു. അർപ്പിച്ചിടും–ഹവിസ്സു നല്കും.
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സൂക്തം 150.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ഉഷ്ണിക്ക് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടിെയോടു

വളെരപ്പറയുന്നു, ദോനനിരതനിവൻ:

തവതോൻ �സവകന,ടിയൻ,

വൻപ്രഭുവിൻ വസതിയിൽ�പ്പോ�ല! (1)

എന്നോൽ�സ്സവിയ്ക്കോെത്തോരു

ധനവോന,�സ്തോത്രകൃത്ത,�ദവപരൻ,

ഹവദക്ഷിണ നല്കോത്തവ-

നിക്കൂട്ടർക്കരുെതോരിയ്ക്കുലു�മ! (2)

ത്വദ്യോജി മർത്ത്യന�ഗ്ന,

�മധോഢ്യ, മഹോനിലും മഹത്തമനോയ്,

ദിവി ചന്ദ്രനോയി വോഴും;

�സവിയ്ക്കോവൂ, ഭവോെനഞങ്ങൾതു�ലോം! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 150.
1. ദോനനിരതനിവൻ–ഹവിസ്സുനല്കുന്നതിൽതൽപരനോയഞോൻ വളെര പറയുന്നു, ‘മക-
െന തരിക, ധനം തരിക’ എന്നും മറ്റും. എന്നോൽഅടിയൻ (ഞോൻ) തവതോൻ (അങ്ങ-

യുെടമോത്രം) �സവകനോണ്, വലിയ പ്രഭുവിെന്റ വസതിയിൽ (ഗൃഹത്തിൽ) �വലയ്ക്കു

പോർക്കുന്നവൻ�പോെല; അടിയന്നു മറ്റോരുമില്ല, �വണ്ടെതോെക്കത്തരോൻ.

2. �സവിയ്ക്കോെത്തോരു ധനവോൻ–ധനമുണ്ടോയിരിെയ്ക്ക ദോനോദിയോൽ അങ്ങെയ �സ-

വിയ്ക്കോത്തവൻ. അ�സ്തോത്രകൃത്ത്–അങ്ങെയ സ്തുതിയ്ക്കോത്തവൻ. അ�ദവപരൻ–

�ദവഭക്തിയില്ലോത്തവൻ. ഹവദക്ഷിണ=�ഹോമദക്ഷിണ. അരുത്–ധനവും മറ്റും െകോ-

ടുക്കരുത്.

3. ത്വദ്യോജി=അങ്ങെയ യജിയ്ക്കുന്ന. ദിവി=സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. ചന്ദ്രനോയി–ചന്ദ്രെന�പ്പോെല

സർവോഹ്ലോദകനോയി; യജമോനന്മോർ ചന്ദ്രത്വംതെന്നപ്രോപിയ്ക്കുെമന്നും പറയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
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സൂക്തം 151.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

അന്തരിക്ഷത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്നഈപ്രിയനും യഷ്ടവ്യനുമോയ മിത്രെന �ഗോ-

ലോഭ�ലോലുപരോയ �ശോഭനധ്യോനന്മോർ പ്രോണിരക്ഷണത്തിന്നോയി യോഗത്തിൽ

കർമ്മംെകോണ്ടുൽപോദിപ്പിച്ചു: ഇവെന്റ ബലവും ശബ്ദവും വോനൂഴികെള വിറപ്പിച്ചു-

കളഞ്ഞു! (1)
വൃഷോക്ക�ള, �സോമവോനോയ പുരുമീള്ഹെന്റ മിത്രങ്ങൾ�പോലുള്ള ക്രിയോനി-

പുണന്മോർ നിങ്ങളിരുവർക്കുമുള്ളത്അനുഷ്ഠിയ്ക്കുകയോണ്; അതിനോൽ, നിങ്ങളുെട

ആഗമനെത്ത പൂജിയ്ക്കുന്നവെന്റ കർമ്മം നിങ്ങൾ അറിയണം–ഗൃഹിയുെട വിളി നി-

ങ്ങൾ �കൾക്കണം! (2)
വൃഷോക്ക�ള, നിങ്ങളിരുവരു�ടയും വർണ്ണനീയമോയ വോനൂഴിപ്പിറവിെയ വലിയ

ബലത്തിന്നോയി മനുഷ്യർ സർവത്ര െകോണ്ടോടിവരുന്നു: നിങ്ങൾ യജ്ഞെത്തയും

ആശ്രിതെനയും ഭരിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; �സ്തോത്രം െകോണ്ടും കർമ്മംെകോണ്ടും വന്നണക-

യും െചയ്യുന്നു! (3)
പ്രോണദോതോക്ക�ള, അത്യന്തം പ്രീതികരമോയസ്ഥലം തയ്യോറോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു!

(ഞങ്ങളുെട) വലിയ യജ്ഞെത്ത യജ്ഞവോന്മോരോയ നിങ്ങൾ ഉൽ�ഘോഷിച്ചോലും:

വിപുലമോയ വിണ്ണിെന ഭരിപ്പോൻ �പോന്ന സോർവത്രികമോയ കർമ്മെത്ത, ശരീരബ-

ലത്തിന്നു �ഗോവിെന എന്ന �പോെല ഉപ�യോഗിയ്ക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (4)
ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ മഹത്ത്വത്തോൽ �മച്ചിൽസ്ഥലെത്തയ്ക്കയയ്ക്കുന്ന �പ-

ക്കൾപന്തി�കെടോന്നും പറ്റോെത കറവിന്നു െതോഴുത്തിൽ തിരിെച്ചത്തുന്നു;അവ ദുർ-

ദ്ദിനങ്ങളിൽ കോലത്തും �വക�ന്നരവും സൂര്യെനക്കുറിച്ചു, കള്ളെന കെണ്ടത്തിയ-

വൻ�പോെല നിലവിളിയ്ക്കും! (5)
മിത്ര, വരുണ, നിങ്ങൾഎവിെട എഴുന്നളളു�മോ, അവിെട �കശിനികൾ യോഗ-

ത്തിന്നു നിങ്ങെള പരിചരിയ്ക്കുന്നു. ആ നിങ്ങൾസ്വയം മഴ െപയ്യിപ്പിൻ; കർമ്മങ്ങെള

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുവിൻ; �മധോവിയുെട സ്തുതികൾക്ക്ഉടമകളുമോകുവിൻ! (6)
യോെതോരുവൻയജ്ഞത്തോൽസ്തുതിച്ചുെകോണ്ടുനിങ്ങൾക്കർപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ, യോ-

െതോരുകവിയോയ �ഹോതോവുവിഭവസ�മതനോയി യജിയ്ക്കുന്നു�വോ; നിങ്ങൾഅവങ്ക-

ൽ െചന്ന്, അധ്വരത്തിൽഇച്ഛുെവയ്ക്കുമ�ല്ലോ. അതിൻവണ്ണം,ഞങ്ങളിൽ തോൽപര്യമു-

ള്ള നിങ്ങൾ �സ്തോത്രം �കൾപ്പോൻ വിശുദ്ധഹൃദയനോയഎെന്റഅടുക്കൽവന്നോലും!

(7)
യജ്ഞവോന്മോ�ര, ക്ഷീരോദിയോഗദ്രവ്യോർപ്പണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കോണ്, പ്രവൃ-

ത്തികളിൽ മനസ്സിെന്നന്ന�പോെല ഒന്നോംസ്ഥോനം കല്പിയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കോയി,

നിങ്ങളിൽത്തെന്നവന്നു�ചരുന്ന മനനയുക്തമോയ ചിത്തംെകോണ്ടുസ്തുതികളും ഒരു-

ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിഭവെത്തഅനുകുലമന�സ്സോ�ട അനുഭവിച്ചുരുളുന്നു! (8)
നിങ്ങളുെട പക്കൽ അന്നവുമുണ്ട്, ധനവുമുണ്ട്; �നതോക്ക�ള, ബുദ്ധിെകോണ്ട്

ഇ�ങ്ങോട്ടയയ്ക്കെപ്പടുന്നആമഹത്തോയധനംനിങ്ങൾഅനുഭവിച്ചരുളുന്നു. നിങ്ങളുെട

�ദവത്വെത്തയും ധനെത്തയും രോപകലുകൾ അതിലംഘിയ്ക്കില്ല, നദികൾ അതിലം-

ഘിയ്ക്കില്ല, പണികൾഅതിലംഘിയ്ക്കില്ല! (9)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 151.
2. വൃഷോക്ക�ള–അഭീഷ്ടവർഷികളോയമിത്രവരുണന്മോ�ര. പുരുമീള്ഹൻ–യോഗശീലനോയ
ഒരു രോജോവ്. ഉള്ളത്–�വണ്ടുന്ന കർമ്മം. ആഗമനെത്ത പൂജിയ്ക്കുന്നവൻ–യജമോനൻ.

ഗൃഹി=ഗൃഹസ്ഥൻ, യജമോനൻ.

3. വോനൂഴിപ്പിറവി=ദ്യോവോപൃഥിവികളിൽനിന്നുള്ള ജനനം. ആശ്രിതൻ–യജമോനൻ.

4. സ്ഥലം–യോഗശോല. ഉൽ�ഘോഷിച്ചോലും–‘�കമമോയി’ എന്നു പുകഴ്ത്തുവിൻ. വിണ്ണി-

െന ഭരിപ്പോൻ �പോന്ന–സ്വർഗ്ഗത്തിന്നോഹോരം നല്കുന്നതു, മനുഷ്യരുെട യോഗമോണ�ല്ലോ.

�ഗോവിെന എന്ന�പോെല–�ഗോവിെന്റക്ഷീരോദികെള എന്ന�പോെല.

5. �മച്ചിൽസ്ഥലെത്തയ്ക്കയയ്ക്കുന്ന–പ്രോണികളുെട ഗമനോദിവ്യവഹോരം മിത്രവരുണർക്ക-

ധീനമ�ത്ര. അവ–�പക്കൾ. ദുർദ്ദിനങ്ങൾ=�മഘച്ഛന്നദിവസങ്ങൾ. സൂര്യെനക്കുറിച്ചു

–സൂര്യെന കോണോഞ്ഞ്. കള്ളെന കെണ്ടത്തിയവൻ,ആളുകൾ കൂടോൻ�വണ്ടി നിലവി-

ളിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.

6. �കശിനികൾ–പുകത്തലമുടിയുള്ളഅഗ്നിജ്വോലകൾ. �മധോവി–യജമോനൻ.

7. അർപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ–ഹവിസ്സു നല്കു�മോ.
9. പണികൾ–അസുരന്മോർ.
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സൂക്തം 152.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ്ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മിത്രോവരുണർ �ദവത.

മിത്രോവരുണ�ര, നിങ്ങൾഈടുറ്റ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുെട സൃഷ്ടികൾ

അവിച്ഛിന്നങ്ങളും മനന�യോഗ്യങ്ങളുമോകുന്നു. എല്ലോ അസത്യങ്ങെളയും നിങ്ങൾ

തട്ടിനീക്കുന്നു; സത്യ�ത്തോടു �ചരുന്നു! (1)
ഈ ഇരുവരിൽ ഒരോൾ–സത്യൻ, മനനവോൻ, �മധോവികളോൽ ശ്ലോഘിതൻ,

ഹിംസകൻ–മതി, ഇതു നടത്തോൻ: ഉഗ്രനോയി ത്രി�കോണെത്തചതു�ഷ്കോണംെകോ-

ണ്ടു മുടിയ്ക്കും–�ദവനിന്ദകർ, മിടുമിടുക്കന്മോരോെണങ്കിലും, സ്വയം തളർന്നുെകോള്ളും!

(2)
മിത്രോവരുണ�ര, കോലുള്ളവരുെട ഇടയിൽ, ഒന്നോമത്തവൾ കോലില്ലോെത

വന്നു�ചരുന്നു; നിങ്ങളുെട ആ െചയ്തി ആരറിയും? ഒരു കുഞ്ഞ്ഈ �ലോകത്തിെന്റ

ഭോരം മുഴുവൻ ചുമക്കുന്നു–സത്യെത്തനിറ�വറ്റുന്നു, അസത്യെത്തആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുന്നു!

(3)
കന്യകമോരുെടജോരൻവരുന്ന�തഞങ്ങൾകോണോറുള്ളു; ഇരിയ്ക്കുന്നതുകോണോ-

റില്ല: മിത്രെന്റയും വരുണെന്റയും �പ്രമസ്ഥോനമോയഅവൻ വിതതമോയ �തജസ്സുടു-

ക്കുന്നു! (4)
കുതിരയില്ല, കടിഞോണില്ല;എന്നോലുംഅവൻഒച്ചെപ്പടുത്തിെക്കോണ്ടു�മ�ല്പോട്ടു

�മ�ല്പോട്ടു പറക്കുന്നു! ഈഅചിന്ത്യമോയ മഹോകർമ്മം മിത്രവരുണന്മോരുെട പ്രഭോ-

വത്തോലോെണന്നുസ്തുതിച്ചുംെകോണ്ട്, ആളുകൾ �സവിച്ചു�പോരുന്നു. (5)
തന്തിരുവടിെയ പ്രസോദിപ്പിച്ച മമതോപുത്രെന പ്രീതികോരിണികളോയ �പ-

ക്കൾ സ്വന്തം അകിടുെകോണ്ടു സംതൃപ്തനോക്കെട്ട: അനുഷ്ഠോനജ്ഞനോയ അവൻ

അവശിഷ്ടോന്നം നിങ്ങ�ളോടു യോചിയ്ക്കുകയും, ഇടവിടോെത പരിചരിച്ചു രക്ഷിയ്ക്കുകയും

െചയ്യുമോറോകണം! (6)
മിത്രോവരുണ�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾക്കുനമസ്കോരപൂർവ്വംഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുകഎന്ന-

തുഞോൻ രക്ഷയ്ക്കോയി തുടർന്നുെകോണ്ടിരിയ്ക്കും: ഞങ്ങളുെട �ശ്രഷ്ഠകർമ്മം യുദ്ധങ്ങളി-

ൽ വിജയിയ്ക്കെട്ട; ദിവ്യമോയ വൃഷ്ടി ഞങ്ങെള മറുകരയിലണയ്ക്കെട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 152.
1. വസ്ത്രങ്ങൾ–�തജസ്സുകൾ.
2. സത്യൻ–സത്തുക്കളിൽ (നല്ലവരിൽ) ഉൾെപ്പട്ടവൻ. ഹിംസകൻ–ശത്രുക്കെള ഹനി-

യ്ക്കുന്നവൻ. ത്രി�കോണം–മൂന്നു �കോണുള്ളആയുധം. ചതു�ഷ്കോണം–നോലു �കോണുള്ള

ആയുധം. തളർന്നുെകോള്ളും. നിങ്ങളിെലോരോളുെട പ്രഭോവം െകോണ്ടുതെന്ന; അ�പ്പോൾ,

ഇരുവരും �ചർന്നോ�ലോ!

3. കോലുള്ളവർ–മനുഷ്യോദികൾ. ഒന്നോമത്തവൾ–പ്രഥമഭോവിനി, ഉഷസ്സ്: ഉഷസ്സുസൂര്യച-

ന്ദ്രോദികെള�പ്പോെലസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നില്ലോയ്കയോലോണ്. കോലില്ലോെതഎന്നുപറഞ്ഞത്; സൂ-

ര്യോഗമനംതെന്ന, ഉഷസ്സിെന്റ വന്നു�ചരൽ. കുഞ്ഞ്–അ�ഹോരോത്ര�ദവതകളോയ നി-

ങ്ങളുെട മധ്യത്തിൽനിന്നു ജനിയ്ക്കുന്ന ആദിത്യൻ. സത്യം–െവളിച്ചം െകോടുക്കലും മറ്റും.

അസത്യം–അന്ധകോരം.

4. കന്യകമോരുെട (ഉഷസ്സുകളുെട) ജോരൻ–സൂര്യൻ. വിതതം–വിസ്തൃതം.
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6. തന്തിരുവടി–അഗ്നി. മമതോപുത്രെന–എെന്ന. സംതൃപ്തനോക്കെട്ട. എനിയ്ക്കു മതിയോ-
�വോളം പോൽ തരെട്ട. അനുഷ്ഠോനജ്ഞൻ–ഹുത�ശഷം ഭക്ഷിയ്ക്കണെമന്നറിഞ്ഞവൻ.

അവൻ–മമതോപുത്രൻ. അവശിഷ്ടോന്നം–ഭക്ഷിപ്പോൻ എനിയ്ക്കു തരുവിെനന്ന്. രക്ഷി-

യ്ക്കുക–കർമ്മം മുഴുമിപ്പിയ്ക്കുക.

7. വിജയിയ്ക്കുെട്ട–ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കെള കീഴടക്കെട്ട. മറുകരയിൽ–കർമ്മസമോപ്തിയിൽ:
മഴെകോണ്ടു െനല്ലും മറ്റും വളർന്നോൽ. കർമ്മങ്ങൾസോധിയ്ക്കോമ�ല്ലോ.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

െനെയ്യോഴുക്കുന്ന മിത്രോവരുണന്മോ�ര, മഹോന്മോരോയ, നിങ്ങെളഞങ്ങൾഹവി-

സ്സുെകോണ്ടും നമസ്സുെകോണ്ടും ക്ഷീരോദികൾെകോണ്ടും തുല്യപ്രീതി�യോ�ട പൂജിയ്ക്കുന്നു:

ഞങ്ങളുെട അധ്വര്യക്കളും നിങ്ങെള കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ടു �പോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ.

(1)
മിത്രോവരുണന്മോ�ര, നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്തോവംതെന്ന പൂർത്തിെപ്പട്ടുകഴി-

ഞ്ഞിട്ടില്ല; അതിന്നുമു�മ്പ ഞോൻ നിങ്ങളുെട �തജഃസ്ഥോനം പ്രോപിച്ചു, നിങ്ങെള

ആവർജ്ജിയ്ക്കുന്നു. �ഹോതോവു യോഗങ്ങളിൽ നിങ്ങെള സമീപിയ്ക്കു�മ്പോൾ, വൃഷോക്ക-

�ള, വിദ്വോനും യജ�നച്ഛുവുമോയഞോൻ നിങ്ങളുെട സുഖം �നടും! (2)
മിത്രോവരുണ�ര, യോഗത്തിൽഹവിസ്സുതരുന്നവെരപയ്യുതളർച്ചകൂടോെതസം-

തൃപ്തരോക്കെട്ട–ആ രോതഹവ്യൻ, മോനുഷെനന്ന �ഹോതോെവന്ന�പോെല യോഗത്തി-

ൽസ്തുതിച്ചു നിങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നെത�പ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ! (3)
�പോരോ: �ഗോ�ദവികളും ജലവുംനിങ്ങളുെടഅന്നെത്ത�തോഷണോർഹകളോയ

പ്രജകളിൽ �കവളർത്തെട്ട! ഞങ്ങളുെട യജ്ഞത്തിെന്റ പ�ണ്ട ഉള്ള രക്ഷകൻ

തന്നരുളെട്ട! നിങ്ങളിരുവരും ഭക്ഷിപ്പിൻ, പയ്യിെന്റ പോലും കുടിപ്പിൻ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 153.
2. പ്രസ്തോവം–‘ഞോൻ യജിയ്ക്കും’ എന്നസങ്കല്പം. ആവർജ്ജിയ്ക്കുന്നു–എെന്നനിങ്ങളുെട ശ്ര-

ദ്ധയിൽെപ്പടുത്തുന്നു. വിദ്വോൻ–നിങ്ങളുെട മഹത്ത്വമറിഞ്ഞവൻ. നിങ്ങളെട സുഖം–

�ദവത്വം. അതിന്നു നിങ്ങൾഅനുഗ്രഹിയ്ക്കണം!

3. തരുന്നവെര–നിങ്ങൾക്കു നല്കുന്നവെര. സന്തൃപ്തരോക്കെട്ട–അവർക്കു മതിയോ�വോളം

പോൽ െകോടുക്കെട്ട. രോതഹവ്യൻ–ഒരു രോജോവ്. മോനുഷൻ–�പർ. അ�പ്പോൾ–

സന്ത്യപ്തരോക്കെട്ട.

4. നിങ്ങളുെട അന്നം–പ്രജകൾ നിങ്ങൾക്കു ത�രണ്ടുന്ന പു�രോഡോശോദി. �തോഷണോർ-

ഹകൾ–നിങ്ങളോൽ സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടവർ. രക്ഷകൻ–അഗ്നി. തന്നരുളെട്ട–

ഞങ്ങളോൽ ദത്തമോയഹവിസ്സു നിങ്ങൾക്കുതരെട്ട.
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സൂക്തം 154.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വിഷ്ണു �ദവത. (പോന)

ക്ഷിപ്ര�മോതുവൻ, വിഷ്ണുവിൻ വീര്യങ്ങൾ:

ഇപ്പൃഥിവ്യോദി�ലോകകർത്തോവിവൻ;

അപ്പുറം സഹസ്ഥോനമുറപ്പിച്ചോൻ,

മുപ്പദംെകോണ്ടളന്നീ മഹൽസ്തുതൻ! (1)

ആരുെട മൂന്നു വൻതൃക്കഴൽെവപ്പിൽ-

പ്പോരുകളോെകയുൾെപ്പെട്ടോതുങ്ങി�യോ;

വീരചര്യയോൽസ്തൂത്യർഹനോ വിഷ്ണു,

�ഘോരദുർഗ്ഗോഗോദ്രിസ്ഥമൃഗം�പോെല! (2)

ഏവനീ നീണ്ട നിത്യസഹസ്ഥോന-,

�മകനോയ്ത്തീർത്തു, മൂവടിെവപ്പിനോൽ;

ആ വൃഷോവുരു�ഗയനുപരിസ്ഥൻ

വിഷ്ണു െവല്ക, വിഭോവ്യപ്രഭോവനോയ്! (3)

വിഷ്ണുവിൻ മധുപൂർണ്ണമോം മൂവടി,

വിക്ഷയം സുഖിപ്പിപ്പിതന്നങ്ങളോൽ:

ഭൂവുെമല്ലോജ്ജഗത്തും തനിച്ച�ല്ലോ

തോൻ വഹിയ്ക്കുന്നു, കോലത്രയത്തിലും! (4)

പൂകഞോനീ,യുരുക്രമന്നിഷ്ടവും

�ദവകോമർ സുഖിപ്പതുമോമിടം:

അപ്പരധോമ്നി �തനുറവുണ്ട�ല്ലോ;

ഇപ്പടിെയ്ക്കോരുബന്ധുവോ വിഷ്ണുതോൻ. (5)

നിങ്ങൾ െചല്ലുമോറോകിരു�പരു,മോ-

ത്തുംഗരശ്മി പരക്കും ഗൃഹങ്ങളിൽ:

തത്രതോൻ വിലസുന്നൂതു�ലോ,മുരു-

സ്തുത്യനോം വൃഷോവിെന്റ പരംപദം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 154.
1. കർത്തോവ്=സ്രഷ്ടോവ്. അപ്പുറം–പൃഥിവിയ്ക്കുമീെത. സഹസ്ഥോനം–ത്രിഭുവനോധോരമോയ

അന്തരിക്ഷം. മുപ്പദംെകോണ്ടളന്ന്-വോമനനോയി, മൂന്നടിെകോണ്ടു മൂന്നു �ലോകം അളന്ന്.

മഹൽസ്തുതൻ=മഹോന്മോരോൽസ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ.

2. ആ വിഷ്ണു വീരചര്യ(വീരകർമ്മം)മൂലം സ്തുത്യർഹനോകുന്നു. �ഘോരദുർഗ്ഗഗോദ്രിസ്ഥമൃഗം–

�ഘോരവും ദുർഗ്ഗഗോമിയും പർവതവോസിയുമോയ മൃഗം (സിംഹം).

3. സഹസ്ഥോനം–�ലോകത്രയം. വൃഷോവ്–കോമവർഷി. ഉരു�ഗയൻ=വളെര�പ്പരോൽ സ്തു-

ത്യൻ. ഉപരിസ്ഥൻ=ഉന്നത�ദശസ്ഥിതൻ. വിഷ്ണു വിഭോവ്യപ്രഭോവനോയ്(ധ്യോനി�യ്ക്കണ്ടു-

ന്ന മഹിമോ�വോടുകൂടിയവനോയി) െവല്ക (വിജയിപ്പൂതോക)!
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4. മധുപൂർണ്ണം=�തൻ, അമൃതു നിറഞ്ഞത്. വിക്ഷയം=ക്ഷയമില്ലോത്തത്, ശോശ്വതം; മൂവടി-

യുെട വി�ശഷണം. അന്നങ്ങളോൽസുഖിപ്പിപ്പിതു–ആശ്രിതെരആനന്ദിപ്പിയ്ക്കുന്നു. തോൻ

–അ�ദ്ദഹം.

5. ഈ ഉരുക്രമൻ–വലിയ കോൽെവ�പ്പോടുകൂടിയ വിഷ്ണു. ഇഷ്ടും=പ്രിയം. �ദവകോമർ–

വിഷ്ണുഭക്തർ. ഇടം–ബ്രഹ്മ�ലോകം. ഞോൻ പൂക–പ്രോപിയ്ക്കുമോറോകെട്ട. പരധോമ്നി=പരമ-

മോയസ്ഥോനത്ത്. സുകൃതികൾക്ക് ഇപ്പടിയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധുആവിഷ്ണുതെന്ന.

6. യജമോന�നോടും പത്നി�യോടും പറയുന്നു: നിങ്ങൾ, വിഷ്ണുവിെന്റ പരമപദം എവിെട�യോ
അവിെട െചെന്നത്ത�ട്ട എന്നുഞോൻപ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 155.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; വിഷ്ണുവും ഇന്ദ്രനും �ദവത. (പോന)

നിങ്ങൾ, വർണ്യനോമമ്മഹോശൂരന്നും

വിഷ്ണുവിന്നുെമോരുക്കുവിൻ �പയെത്ത:

�കറി വോ�ഴ്വോർ ഘ�നോപരി �തജസ്സിൽ,-

ച്ചോരുവോജിയോൽ�പ്പോലിദ്ദുരോധർഷർ! (1)

ഇന്ദ്ര, വി�ഷ്ണോ, സുകർമ്മോക്കൾ നിങ്ങൾത-

ന്നിെയ്യഴുന്നള്ളലർച്ചിപ്പു �സോമപൻ:

മർത്ത്യനുഫലദോനവും �നതോവോ-

മഗ്നിെയെക്കോണ്ടുസോധിപ്പവർ, നിങ്ങൾ (2)

തദ്വിവൃദ്ധം കരുത്തിരുതോയോരി-

െലത്തി�പ്പോനിവൻ, വീറിനും െകോറ്റിനും:

അർക്കഗമതു, തോെഴ നപ്തോവി,ട-

യ്ക്കുണ്ണി, മൂന്നോമതച്ഛനി�പ്പർ െകോൾവൂ! (3)

ജീവനോർത്ഥം സ്തുതിയ്ക്ക, തരുണനോ-

മീ വിഭൂവിെന്റ വീര്യ�മോ�രോന്നും നോം:

മുപ്പദംെകോണ്ടളന്നുവ�ല്ലോ ജഗ-

ത്ത,പ്പുരുസ്തുതൻ, ത്രോതോവ,ഹിംസിതൻ! (4)

സ്വർഗ്ഗദർശിതൻ രണ്ടുതൃക്കോൽെവ�പ്പ

വ്യക്തമോക്കിബ്ഭജിപ്പതുള്ളൂ നരൻ;

കോറ്റുെമോന്നറിവീല മൂന്നോമത്ത-

�ത,റ്റവും പറക്കുന്നഖഗങ്ങളും! (5)

നോലു �ചർന്ന െതോണ്ണൂറിെന,ച്ചക്രെത്ത-

�പ്പോല�വ പലതോക്കിച്ചുഴറ്റു�വോൻ,

മന്ത്രവോന്മോരളക്കും മഹോകോയൻ,

മുന്തിയ യുവോെവത്തും, വിളി�പ്പോനിൽ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 155.
1. അധ്വര്യുപ്രഭൃതിക�ളോടു പറയുന്നു: അമ്മഹോശൂരൻ–ഇന്ദ്രൻ. �പയം–�സോമരസം.

ഘ�നോപരി (�മഘങ്ങൾക്കുമീെത) �തജസ്സിൽ (സ്വന്തം �തജസ്സിൽ) ചോരുവോജിയോ-

ൽ�പ്പോെല (സദശ്വോസീനരോയിെട്ടന്ന�പോെല) �കറി വോഴുന്നവരോണ് ഇദ്ദുരോധർഷർ

(ഇന്ദ്രനും വിഷ്ണുവും).

2. ഇെയ്യഴുന്നള്ളൽ–യോഗ�ദശഗമനം. �സോമപൻ–ഹുതോവശിഷ്ട�സോമരസം �സവിയ്ക്കു-
ന്നവൻ, യജമോനൻ. അർച്ചിപ്പു–പൂജിയ്ക്കുന്നു, സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അഗ്നി െകോണ്ടുവരു-

ന്നഹവിസ്സുസ്വീകരിച്ചു്, അഗ്നിെയെക്കോണ്ടുതെന്നമർത്തൃനു (യജമോനന്നു)ഫലം െകോ-

ടുപ്പിയ്ക്കുന്നു.
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3. തദ്വിവൃദ്ധം–�സോമോഹുതിയോൽ വളർന്ന. കരുത്ത്–തെന്റ ബലം. ഇരുതോയോർ–

ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ഇവൻ–ഇന്ദ്രൻ. വീറിനും െകോറ്റിനും–പ്രോണികൾക്കു വീര്യവും (പ്ര-

�ജോൽപോദനശക്തിയും) െകോറ്റും (വ്രീഹിസസ്യോദിയും) ലഭിപ്പോൻ. അർക്കഗമോയ (സൂ-

ര്യെന പ്രോപിച്ച) അതു (കരുത്ത്) മൂന്നു�പർ–തോെഴ നപ്തോവ് (െപൌത്രൻ), ഇടയ്ക്കു (നടു-

വിൽ) ഉണ്ണി (പുത്രൻ), മീ�ത പിതോവ്എന്നിവർ–�നടുന്നു. ആഹുതിയോൽ വൃഷ്ടിയും,

വൃഷ്ടിയോൽ സസ്യോദിയും, സസ്യോദിയോൽ മനുഷ്യർക്കു സന്തോനസമൃദ്ധിയും ഉളവോക്കു-

ന്നു.

4. ഈവിഭു–വിഷ്ണു. അഹിംസിതൻ–ആരോലും ഹിംസിയ്ക്കെപ്പടോത്തവൻ, അജിതൻ.

5. സ്വർഗ്ഗദർശി–വിഷ്ണു. കോറ്റും–മരുദ്ഗണവും. മൂന്നോമത്തത്–മൂന്നോമെത്ത തൃക്കോൽെവ-

പ്പ്. ഖഗങ്ങളും–ഗരുഡോദികൾ�പോലും. സത്യ�ലോകം അത്ര�യെറ അകലത്തോകയോ-

ൽ, ആർക്കുംജ്ഞോന�ഗോചരമല്ലഎന്നു ഭോവം.

6. നോലു �ചർന്ന െതോണ്ണൂറിെന–സംവത്സരം, രണ്ടയനങ്ങൾ മുതലോയ െതോണ്ണൂറ്റി-

നോലു കോലോവയവങ്ങെള. മന്ത്രവോന്മോരളക്കും–വിഭുവോെണങ്കിലും അ�ദ്ദഹം മന്ത്രം

െചോല്ലി സ്തുതിയ്ക്കുന്നവരോൽ, ഭക്തോധീനതനിമിത്തം, അറിയെപ്പടുന്നു. മഹോകോയൻ–

വിരോഡ്രൂപൻ. വിളി�പ്പോനിൽ–വിളിയ്ക്കുന്നവെന്റഅടുക്കൽ, യജ്ഞസ്ഥലത്ത്.

അനുവോകം 22.
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സൂക്തം 156.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്വിഷ്ണു �ദവത. (കോകളി)

�തോഴർ�പോ�ല സുഖം നല്ക, യശസ്വി നീ

�തോയ�നതോവതി�മദുരൻ, ത്രോണദൻ:

വിജ്ഞൻ വളർത്തണം, വി�ഷ്ണോ, തവ സ്തവം

യജ്ഞവും വിസ്തരി�യ്ക്കണം ഹവിഷ്കരൻ! (1)

നിത്യനവീനൻസ്വയംഭൂവു ശോശ്വതൻ

കർത്തോവുമോം വിഷ്ണുവിെന്നവർ നല്കു�മോ,

ആ മഹോെന്റ മഹോജന്മമോർ െചോല്ലു�മോ;

�പർമികവോർന്നവർ പൂകു�മ, തൽപദം! (2)

ആയജ്ഞരൂപനോം നിത്യെന �സ്തോതോക്ക-

ളോവതു�പോ�ല കനിയിയ്ക്കുവിൻ സ്വയം;

തൻതിരുനോമമഭിജ്ഞർ കീർത്തിയ്ക്കുവിൻ:

സന്തുഷ്ടി വി�ഷ്ണോ, ഭവിയ്ക്ക, �തഞങ്ങളിൽ! (3)

ആമരുത്സംഘധോതോവിെന്റയക്കർമ്മ-

മോശ്രയിപ്പൂ, പുരോൻ പോശിയും ദസ്രരും:

വി�ണ്ണകമഗ്ര്യബലെത്തവഹിയ്ക്കുന്ന

വിഷ്ണുസമിത്രൻ തുറക്കുന്നുകോറിെന! (4)

ദിവ്യൻ വരുന്നൂ, സുകൃദ്വര്യനോ വിഷ്ണു

ഹവ്യവോനോം സുകർമ്മോെവത്തുണയ്ക്കുവോൻ;

ത്രിസ്ഥോനവോൻ വിധോതോവോര്യകർമ്മിെയ-

ത്തൃപ്തനോക്കിസ്സമർപ്പിപ്പൂ, മഖോംശവും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 156.
1. �തോയ�നതോവ്–വൃഷ്ടി നടത്തുന്നവൻ. അതി�മദൂരൻ–പൃഥുതരശരീരൻ. ത്രോണദ-

ൻ=രക്ഷ നല്കുന്നവൻ. സുഖം നല്ക–ഞങ്ങൾക്കു സുഖകരനോയോലും. വിജ്ഞൻ–

അങ്ങയുെട മഹിമയറിഞ്ഞവൻ. തവ സ്തവം വളർത്തണം: അങ്ങെയ �പർത്തും �പർ-

ത്തും സ്തുതിയ്ക്കണം. ഹവിഷ്കരൻ–ഹവിസ്സുണ്ടോക്കിയവൻ, യജമോനൻ.

2. നിത്യനവീനൻ–എെന്നന്നും പുതിയവൻ, അതിരമണീയൻ. കർത്തോവ്–ജഗ-

ൽസ്രഷ്ടോവ്. നല്കു�മോ–ഹവിസ്സ്. ആ മഹോെന്റ–വിഷ്ണുവിെന്റ. ജന്മം–ഹിരണ്യഗർഭോദി.

അവർ–ഹവിസ്സുനല്കിയവരുംജനനംകീർത്തിച്ചവരും. �പർമികവോർന്ന്–മികച്ചയശ-

സ്സു �നടി. തൽപദം–വിഷ്ണുപദം.

3. മൂന്നു പോദം �സ്തോതോക്ക�ളോടുള്ളതോണ്: സ്വയം–വര�ലോഭ�പ്രരണകൂടോെത. അഭി-

ജ്ഞർ–വിഷ്ണുനോമകീർത്തനമഹിമയറിഞ്ഞവർ.

4. മരുസംഘധോതോവ്–മരുദ്ഗ്ണസ്രഷ്ടോവ്. അക്കർമ്മം–രക്ഷണവും മറ്റും. പുരോൻ=രോ-
ജോവ്. പോശി=വരുണൻ. അഗ്ര്യബലം–ഉൽകൃഷ്ടമോയ ഫലപ്രദോനശക്തി. സമിത്രൻ–

ഇന്ദ്രമരുദോദിക�ളോടുകൂടിയവൻ.
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5. സുകൃദ്വര്യൻ=സുകൃതികളിൽ �ശ്രഷ്ഠൻ. ഹവ്യവോനോം സുകർമ്മോവ്–യജമോനൻ. ത്രി-

സ്ഥോനവോൻ–തി�ലോകസ്ഥിതൻ. വിധോതോവ്–അഭിമതഫലജനകൻ. ആര്യകർ-

മ്മിെയ–യജമോനെന. മഖോംശവും സമർപ്പിപ്പൂ–യജ്ഞത്തിെന്റ അംശം (ഹുതോവ�ശ-

ഷം, അെല്ലങ്കിൽ ഫലം) യജമോനന്നു െകോടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
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സൂക്തം 157.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (�കക)

ഉണർന്നൂസ്ഥോനത്തഗ്നി;-യുദിപ്പൂ ഭോസ്വോൻ; ഇമ്പ-

മുതകി പ്രഭ വീശീ, മഹതിയുഷെസ്സങ്ങും–

�തരു പൂട്ടുവിൻ �പോരോൻ ദസ്ര�ര; വിടനല്കു-

�കോ,�രോ�രോ ശരീരിയ്ക്കും സവിതോവോകും �ദവൻ! (1)

കോമവർഷിയോം തൃ�ത്തർ പൂട്ടുന്ന�തോ�ട നിങ്ങൾ

തൂമധു തളിയ്ക്കുവിൻഞങ്ങൾതൻബലത്തി�ന്മൽ;

ഞങ്ങൾതൻപ്രജകളിൽ �ശ്രഷ്ഠോന്നം വളർത്തുവിൻ;

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ ധനം യുദ്ധത്തിലശ്വിക�ള! (2)

മൂവുരുൾ, മുന്നുനുകത്തണ്ടു, ശീഘ്രോശ്വങ്ങളും,

ശ്രീവോയ്പും, സമസ്തെസൌഭോഗ്യവും നറു�തനും–

ഇമ്മട്ടോം പ്രണുതോശ്വി�ത്തരിഹ വ�ന്നക�ട്ട,

നമ്മുെടയിരുകോലി-നോല്ക്കോലികൾക്കുസുഖം! (3)

ഞങ്ങൾക്കുബലം െകോണ്ടുവരുവിനശ്വിക�ള;

ഞങ്ങെളക്കുളിർപ്പിപ്പിൻ, �ത�നോലുമരുളിനോൽ;

ഏറ്റുവിൻഞങ്ങൾക്കോയുസ്സം,ഹസ്സു തുടയ്ക്കുവിൻ;

മോറ്റോെരത്തടുക്കുവിൻ; കൂെട നില്ക്കുവിൻ നിങ്ങൾ! (4)

ഭവോന്മോര�ല്ലോ നിർത്തീടുന്നു �ഗോക്കളിൽഗ്ഗർഭം;

ഭുവനങ്ങളിെലല്ലോം നിർത്തു�വോർ, ഭവോന്മോർതോൻ;

അഗ്നിെയ,ജ്ജലെത്ത, വൃക്ഷെത്തയും �പ്രരിപ്പിപ്പി-

നത്രഞങ്ങൾക്കോയ്നിങ്ങൾ ദസ്ര�ര, വൃഷോക്ക�ള! (5)

നിങ്ങൾ െസൌഷധർ�വദ്യന്മോര�ല്ലോ, വിദഗ്ദ്ധ�ര;

നിങ്ങൾക്കുഹയങ്ങെളപ്പൂട്ടിയ �തരുണ്ട�ല്ലോ;

തൃംഗവുമ�ല്ലോ ബലം; നിങ്ങൾ�കെക്കോണ്ടീടു�മ,

നിങ്ങൾക്കു മന�സ്സോ�ട ഹവിസ്സു തരു�ന്നോെന! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 157.
1. ഉണർന്നൂ–ജ്വലിച്ചു. ഉതകി=നല്കി. ഓ�രോ�രോ ശരീരിയ്ക്കും വിടനല്കുക–സ്വസ്വ-

കർമ്മത്തിന്നു �പോെയ്ക്കോൾവോൻഅനുമതി െകോടുക്കെട്ട.

2. ബലത്തി�ന്മൽ തൂമധു തളിയ്ക്കുവിൻ–ബലെത്ത വർദ്ധിപ്പിപ്പിൻ എന്നു ഭോവം. ധനം–

ജയിയ്ക്കെപ്പട്ട ശത്രുക്കളുെട സമ്പത്ത്.

3. ശ്രീവോയ്പ്=ധനപുഷ്ടി. ഇമ്മട്ടോം–ഇവെയല്ലോം �ചർന്ന. പ്രണുതോശ്വി�ത്തർ= പ്രകർ-

�ഷണസ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടതോയഅശ്വികളുെട രഥം.

4. അരുൾ–ഇഷ്ടപ്രദോനരൂപമോയ വോക്ക്. ഏറ്റുക=വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക. അംഹസ്സ്=പോപം. തു-
ടയ്ക്കുവിൻ–തുടച്ചുകളയുവിൻ. മോറ്റോെര–ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കെള.
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5. �ഗോക്കളിൽമോത്രമല്ല, ഭുവനങ്ങളിൽ (ഭൂതജോതങ്ങളിൽ) എല്ലോം ഗർഭം നിർത്തുന്നതു

നിങ്ങൾതെന്ന. അഗ്നിെയ ഹവിസ്സു സ്വീകരിപ്പോനും, ജലെത്ത വർഷിപ്പോനും, വൃക്ഷ-

െത്തകോയ്ക്കോനും �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.

6. െസൌഷധർ=മരുന്നുള്ളവർ. �ദവ�വദ്യന്മോര�ത്ര, അശ്വികൾ. ഹവിസ്സു തരുന്നവെന

(യജമോനെന) നിങ്ങൾ�കെക്കോള്ളുെമന്ന്എനിയ്ക്കുറപ്പുണ്ട്.

രണ്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 158.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത. (�കക)

രുദ്രന്മോർ, പുരുജ്ഞന്മോർ, വസുക്കൾ, വളരു�വോ-

രർത്ഥസോധകർ നിങ്ങൾ ദസ്ര�ര, വൃഷോക്ക�ള,

വിത്തെമൌചഥ്യൻ യോചിപ്പതു തന്നരു�ളണം:

ഉത്തമത്രോണങ്ങെളെക്കോടു�പ്പോര�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (1)
ആരോളോം വസുക്ക�ള, നിങ്ങൾതൻസദ്ബുദ്ധിയ്ക്കു?

�ചോറിനോയ്മന്നിലിറങ്ങീടു�വോര�ല്ലോ, നിങ്ങൾ.

പുഷ്ടിദകളോംക്ഷീരോഢ്യകെളത്തരിെകങ്ങൾ-

ക്കി,ഷ്ടദോന�മ നണ്ണിസ്സഞ്ചരിപ്പവർ നിങ്ങൾ! (2)
നിങ്ങൾതൻ തൃ�ത്തർ പൂട്ടെപ്പട്ട�ല്ലോ, സമുദ്രത്തിൽ

മുങ്ങി വല്ലോയ്മെപ്പട്ട തൌഗ്ര്യെനക്കര�യറ്റോൻ;

ശരണം പ്രോപിയ്ക്കു�ന്നൻ, നിങ്ങൾതൻത്രോണെത്തഞോൻ,

സരയഹയങ്ങളോൽജ്ജയിച്ച ശൂരൻ�പോ�ല! (3)
രക്ഷിയ്ക്കു,കുപസ്തുതിയുചഥ്യതനൂജെന:

െവെച്ചെന്നക്കറക്കരുതീ,യിരുപറവകൾ;

പത്തടുക്കോയ വിറകിെട്ടരിയ്ക്കരുെതെന്ന;-

ബ്ബദ്ധനോയ്മണ് തിങ്കയോണി,ബ്ഭവദീയൻസ്വയം! (4)
വിഴുങ്ങോെയ്ക,െന്നത്തോയ്കൾെക്കോക്കുമോറുകൾ: ദോസർ

മുഴുെക്കെക്കട്ടിവരിെഞ്ഞെന്നയിങ്ങിട്ടോര�ല്ലോ!

ത്രോതനനറുത്തോെനൻശിരസ്സ;ദ്ദോസൻ പിെന്ന-

�ച്ഛദിച്ചുെകോണ്ടോന�ല്ലോ തോൻതെന്ന െനഞ്ചും �തോളും! (5)
മമതോപുത്രൻ ദീർഗ്ഘതമസ്സു പത്തുയുഗം

ക്രമത്തിൽക്കഴിച്ചിട്ടു, വോർദ്ധക്യമടഞ്ഞ�പ്പോൾ,

കർമ്മത്തിൻഫലങ്ങെള പ്രോപിയ്ക്കും പ്രജകളിൽ

ബ്രഹ്മതുല്യനോം നിർവോഹകനോയ്മരുവുന്നു! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 158.
1. രുദ്രന്മോർ=ദുഃഖം �പോക്കുന്നവർ. പുരുജ്ഞന്മോർ=വളെരക്കൂട്ടംഅറിയുന്നവർ. വസുക്കൾ

–ധനവോന്മോർ. വളരു�വോർ–�സ്തോത്രോദിയോൽവർദ്ധിയ്ക്കുന്നവർ–അർത്ഥസോധകർ=അർത്ഥം

(അഭീഷ്ടം)സോധിയ്ക്കുന്നവർ. ഔചഥ്യൻ–ഉചഥ്യപുത്രൻ,ദീർഗ്ഘതമസ്സ്. ഉത്തമത്രോണങ്ങൾ-

�ശ്രഷ്ഠരക്ഷകൾ.

2. നിങ്ങളുെടസദ്ബുദ്ധിയ്ക്കു (നല്ലമനസ്സിന്ന്, അനുഗ്രഹബുദ്ധിയ്ക്കു് ) തക്കതു െചയ്വോൻആർ
ആളോം? ആരും ശക്തനോകില്ല. �ചോറിനോയ്–ഞങ്ങളുെട തുച്ഛമോയ ഹവിസ്സു ഭക്ഷിച്ചു,

ഞങ്ങൾക്കു മറ്റത്തോയ ഫലംതരോൻ. ക്ഷീരോഢ്യകെള–ധോരോളം പോലുള്ള�പക്കെള.

ഇഷ്ടദോന�മ നണ്ണി–യജമോനന്ന്എന്തഭീഷ്ടവും െകോടുക്കണെമന്നഏകവിചോര�ത്തോ-

�ട.
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3. െതൌഗ്ര്യൻ=തുഗ്രപുത്രൻ, ഭുജ്യു. 117-ോം സൂക്തത്തിലുണ്ട്, ഇക്കഥ. സരയഹയ-

ങ്ങൾ=ഗതി�വഗമുള്ള അശ്വങ്ങൾ. ജയിച്ച ശുരൻ നിർഭയനോയി സ്വഗൃഹം പ്രോപിയ്ക്കു-

ന്നതു�പോെല, ഞോൻ നിങ്ങളുെട ത്രോണെത്ത (രക്ഷെയ) ശരണംപ്രോപിയ്ക്കുന്നു.

4. ജോത്യന്ധനോയ ദീർഗ്ഘതമസ്സിെനശുശ്രൂഷിയ്ക്കോൻവയ്യോഞ്ഞുഭൃത്യർആവൃദ്ധെനചുെട്ടരി-

പ്പോൻ തിയ്യിൽ െകോണ്ടിട്ടു. അ�പ്പോൾ അ�ദ്ദഹം അശ്വികെള സ്തുതിച്ചു; അവർ രക്ഷെപ്പ-

ടുത്തുകയും െചയ്തു. പിന്നീടു ഭൃതർ ദീർഗ്ഘതമസ്സിെന െവള്ളത്തിെലറിഞ്ഞു. അ�പ്പോഴും

സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട അശ്വികൾ അ�ദ്ദഹെത്ത കര�യറ്റി. ഒടുവിൽ, തിയ്യിലും െവള്ളത്തിലും

ചോകോത്ത അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ തലയും െനഞ്ചും ത്രോതനെനന്ന ഒരു ദോസൻ െവട്ടിമുറി-

ച്ചു. ആ �ദ്രോഹവും അശ്വികൾ പോഴോക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇത�ത്ര, ഈ ഋക്കിലും അടുത്ത

ഋക്കിലുംപറയുന്നത്. ഉപസ്തുതി–ഞോൻമനസ്സുെകോണ്ടുനിങ്ങെളപ്രോപിച്ചുെചയ്യുന്നസ്തു-

തി. ഉചഥ്യതനൂജെന–എെന്ന-രക്ഷിയ്ക്കുമോറോകണം. ഈയിരുപറവകൾ–പകലും രോ-

വും. എെന്നെവച്ചുകറക്കരുത്–എെന്റഅന്തസ്സോരെത്തഅപഹരിയ്ക്കരുത്. പത്തട്ടിയോ-

യിെവച്ചു, തീ െകോളുത്തിയ വിറക്എെന്ന ഇട്ടുചുെട്ടരിയ്ക്കരുത്. മണ് തിങ്കയോണ്=മണ്ണു-

തിന്നുകയോണ്; മണ്ണിലുരുളുകയോണ്. ഇബ്ഭവദീയൻ–നിങ്ങളുെട ഒരോളോയ ഞോൻ–

ഇങ്ങിെന കഷ്ടെപ്പടോ�മോ?

5. തോയ്കൾെക്കോക്കും–അമ്മമോർ�പോെല �ലോകത്തിനു ഹിതം െചയ്യുന്ന. ഇങ്ങ്–

നദീജലത്തിൽ.

6. അശ്വിപ്രസോദത്തോൽ ദീർഗ്ഘതമസ്സിന്നു െയൌവനംതെന്നപത്തുയുഗം മുഴുവൻ നിലനി-

ന്നു!
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സൂക്തം 159.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ദ്യോവോപൃഥിവികൾ �ദവത. (�കക)

യജ്ഞോർത്ഥംസ്തുതിയ്ക്കു�ന്നൻ, യോഗത്തിൽ മനസ്സൂന്നും

യജ്ഞവർദ്ധിനികളോം വൻവോനൂഴികെളഞോൻ:

�ദവയുക്തകൾ, �ദവമോതോക്കളിവർ, നന്മ

െചയ്വവർ ശരിയ്ക്കൻപോൽ �വണ്ട�തകു�വോര�ല്ലോ! (1)

അൻപിയറ്റുവൻ, പിതൃപ്രിയയോം മോതോവിെന്റ

െവമ്പുമോ മഹത്തോയഹൃത്തിൽഞോനോഹ്വോനത്തോൽ:

സമ്പന്നപ്രഭോവരിപ്പിതോക്കളമൃതമോം

വൻഫലം തു�ലോ�മകും, മക്കൾക്കു ര�ക്ഷോൽക്കർഷോൽ! (2)

െപരിയ തോയോരിവർ മുല്പോടു കനിയുെമ-

ന്നറിവൂ, സുകർമ്മോക്കളോസ്സുദൃഷ്ടികൾ മക്കൾ;

സ്ഥിരജംഗമകളോം രണ്ടില്ലോപ്രജകെള-

ബ്ഭരിപ്പോൻ നിർബോധമോയിട�മകുന്നൂനിങ്ങൾ! (3)

ഒന്നി�ല പിറെന്നോ,പ്പെമോരിടത്തി�ല വസി-

യ്ക്കുന്ന �സോദരിമോരോമിവെരയളക്കുന്നൂ,

വി�ദ്യോതിവോനിൽപ്പുത്തൻപുത്തൻനൂൽപരത്തുന്നൂ,

വിജ്ഞോന�മധോകർമ്മശോലികൾ കിരണങ്ങൾ! (4)

�ദവനോം സവിതോ�വോടനുജ്ഞവോങ്ങിച്ചി�പ്പോ-

ളോ വ�രണ്യമോം വിത്തമഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുക നമ്മൾ:

ദ്യോവോപൃത്ഥ്വികൾ നമു�ക്കക�ട്ട മനംെതളി-

ഞ്ഞോ,വോസങ്ങളും നൂറു�ഗോക്കളും �ചർന്ന ധനം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 159.
1. വൻവോനൂഴികൾ–മഹതികളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ശരിയ്ക്ക്–സത്യമോയി, തീർച്ചയോ-
യി �വണ്ടത്–ധനോദി.

2. പിതൃപ്രിയ=അച്ഛന്നു (സ്വർഗ്ഗത്തിന്നു) പ്രിയ. മോതോവ്–ഭൂമി. െവമ്പും–നെമ്മ അനു-

ഗ്രഹിപ്പോൻ തിടുക്കംെകോള്ളുന്ന. പിതോക്കൾ=അച്ഛനമ്മമോർ, വോനൂഴികൾ. അമൃതം

–അനശ്വരം. മക്കൾക്ക്–യജമോനോദികൾക്ക്. ര�ക്ഷോൽക്കർഷോൽ=രക്ഷയുെട �മന്മ

(മികച്ച രക്ഷ)െകോണ്ട്.

3. തോയോരിവർ–ഈ മോതോക്കൾ, ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ആ–പ്രസിദ്ധരോയ, സുദൃഷ്ടികൾ–

�ശോഭനദർശനർ. രണ്ടില്ലോപ്രജകെള–സ്വജീവനത്തിന്നു മറ്റോെരയും കരുതോത്ത, വോ-

നൂഴികെളമോത്രം �സവിയ്ക്കുന്ന സന്തോനങ്ങെള. ഭരിപ്പോൻ–രക്ഷിപ്പോൻ. ഉത്തരോർദ്ധം

പ്രത്യക്ഷവോക്യം: നിങ്ങൾ–വോനൂഴികൾ.

4. ഇവെര–വോനൂഴികെള. കിരണങ്ങൾ (സൂര്യരശ്മികൾ) അളക്കുന്നു; അതിന്നോവോം, വി-
�ദ്യോതിവോനിൽ (വിളങ്ങുന്ന അന്തരിക്ഷത്തിൽ) പുത്തൻ പുത്തൻ നൂൽ (രശ്മിതെന്ന,

നൂൽ.) പരത്തുന്നത്! വിജ്ഞോന�മധോകർമ്മശോലികൾ=വിജ്ഞോനം (സ്വകർത്തവ്യ-

�ബോധം), �മധ, കർമ്മം എന്നിവയുള്ളവ.
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5. സവിതോ�വോട്(അന്തരോത്മോവി�നോട് )അനുജ്ഞ(അനുമതി) വോങ്ങിച്ച്–മനസ്സോക്ഷിെയ്ക്കോത്ത്.

ആ–അപ്രകോരമുള്ള. ആവോസങ്ങൾ=പോർപ്പിടങ്ങൾ, ഗൃഹങ്ങൾ.
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സൂക്തം 160.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മൃ�മ്പത്തവ. (�കക)

ഏവർക്കും സുഖദമോർ സത്യമോർ ധിഷണമോർ

ദ്യോവോപൃത്ഥ്വികൾ, െവള്ളം നിര്യുത്നം വഹിപ്പവർ,

�ദവിമോർ സുജോതമോരി:-വർതന്നിടയ്ക്ക�ല്ലോ,

പോവനൻ രവി�ദവൻ ധർമ്മോർത്ഥം ചരിയ്ക്കുന്നു! (1)

ധൃഷ്ടത പരപ്പിവ�യറി�യോർ, െപരിയവർ,

വിട്ടുനില്പവര,ച്ഛനമ്മമോർ വോനൂഴികൾ

പുഷ്ടിദമോരോയ്ബ്ഭൂതജോതെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുന്നൂ:

കിട്ടിപ്പിത�ല്ലോ, തോതെനമ്പോടും െവളിച്ചെത്ത! (2)

ഇത്തോതമോതൃസുതൻ, പോവനൻ, ഫലധർത്തോ-

വദ്ധീരൻ ഭുവനത്തിെന്നോക്കയും െവണ്പയ്യിന്നും

സദ്വീര്യവൃഷത്തിന്നും ശുദ്ധി കൂട്ടുന്നു നിത്യം;

ബുദ്ധിയോലതിൻ�പംപോൽത്തണ്ണീരും കറക്കുന്നു! (3)

ഏവർക്കും സുഖം നല്കും �രോദസികൾതൻസ്രഷ്ടോ-

�വവ�നോ; സുകൃത�മോർ�ത്തവ�നോ �ദ്യോഭൂക്കെള

ഈവിധമുറപ്പിച്ചൂ, നല്ല കുറ്റികൾ നോട്ടി;-

�ദ്ദവരിൽ�ദ്ദവനവൻ, കർമ്മവോൻ കർമ്മികളിൽ! (4)

െപരിയ ഭൂ�വ, �ദ്യോ�വ, പുകഴ്ത്തെപ്പടും നിങ്ങൾ

തരുവിൻ, ഞങ്ങൾ�ക്കറ്റമന്നവും െപരുംെകല്പും:

സതതം പ്രജകെളെപ്പരുപ്പിയ്ക്കോവൂ, ഞങ്ങ-

ള;-തിനോയ്സ്തുെത്യൌജസ്സുംഞങ്ങൾക്കുവളർത്തുവിൻ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 160.
1. സത്യമോർ=സത്യവതികൾ. ധിഷണമോർ=പ്രഗത്ഭമോർ. ദ്യോവോപൃഥിവീപര്യോയങ്ങളി-
െലോന്നോണ്, ധിഷണോപദം.

2. വിട്ടു–തമ്മിൽെത്തോടോെത. തോതൻ–വോന്.

3. ഇത്തോതമോതൃസുതൻ–ആദിത്യൻ. ഫലധർത്തോവ്=ഫലെത്ത വഹിയ്ക്കുന്നവൻ. ധീ-

രൻ=ധീമോൻ. െവണ്പയ്യ്–ഭൂമി. സദ്വീര്യവൃഷത്തിന്നും–നല്ല വീര്യം (ത്രോണി) ഉള്ള വൃ-

ഷത്തിന്നും, വോനിന്നും. ശുദ്ധി–െവളിച്ചെമന്നർത്ഥം. അതിൻ–വോനിെന്റ. �പംപോ-

ൽത്തണ്ണീർ–പുതുപോലിെന്നോത്ത തണ്ണീർ. കറക്കുന്നു–മഴെപയ്യിയ്ക്കുന്നു. മൂന്നോംപോദ-

ത്തിൽ വൃഷമോക്കെപ്പട്ട വോനിെന നോലോംപോദത്തിൽ പയ്യോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

4. �രോദസികൾ–ദ്യോവോപൃത്ഥ്വികൾ. സുകൃത�മോർത്ത്–�ലോ�കോപകോ�രച്ഛയോൽ. നല്ല–

ഉറപ്പുള്ള. കുറ്റികൾ നോട്ടി–കുറ്റികൾ നോട്ടിയിെട്ടന്ന�പോെല. അവൻ–ആപര�മശ്വരൻ-

തെന്ന, �ദവന്മോരിൽെവച്ചു �ദവനും കർമ്മികളിൽെവച്ചുകർമ്മിയും!

5. പ്രജകൾ–പുത്രോദികൾ. െപരുപ്പിയ്ക്കുക–വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക. സ്തുെത്യൌജസ്സ്=സ്തുത്യമോയ
ശരീരബലം.
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സൂക്തം 161.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഋഭുക്കൾ �ദവത.

‘നമ്മുെട �ജ്യഷ്ഠ�നോ, അനുജ�നോ ഈ വന്നിരിയ്ക്കുന്നത് ? അ�തോ, ഒരു ദൂത-

�നോ? എങ്ങെന അറിയോം?’‘അ�ഗ്ന, ഭ്രോതോ�വ, ഞങ്ങൾ ചമസെത്ത നിന്ദിയ്ക്കില്ല:

വലിയകുലത്തിൽജനിച്ചതോണ�ല്ലോ, ഇത്. ഈമരക്കഷ്ണത്തിെന്റആഗമംഞങ്ങൾ

പറയോം.’ (1)
‘സുധന്വപുത്രന്മോ�ര, ഈെയോരു ചമസെത്ത നിങ്ങൾ നോലോക്കുവിൻ: നിങ്ങ-

�ളോടു �ദവകൾപറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു;അതറിയിപ്പോനോണ്, ഞോൻ വന്നത്. ഇതു െചയ്തോ-

ൽ, നിങ്ങൾക്കു �ദവന്മോ�രോെടോപ്പം യജ്ഞോംശം ഭുജിയ്ക്കോം.’ (2)
‘അഗ്നിയോകുന്ന ദൂത�നോടു പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ: അശ്വെത്ത ഉണ്ടോക്കണം.

�തരുണ്ടോക്കണം. പയ്യിെന ഉണ്ടോക്കണം. ഇരുവർക്കു െയൌവനമുണ്ടോക്കണം. ഭ്രോ-

തോ�വ, ഞങ്ങൾഅെതോെക്ക െചയ്തിട്ടു നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരോം.’ (3)
ഋഭുക്ക�ള, അതു െചയ്തിട്ടു നിങ്ങൾ �ചോദിച്ചു:- ‘നമ്മളുെട അടുക്കൽ വന്ന ദൂതൻ

എവിെട�പ്പോയി? ഉണ്ടോക്കെപ്പട്ട നോലു ചമസങ്ങൾകണ്ട�തോ�ട, ത്വഷ്ടോവുസ്ത്രീകളി-

െലോരോളോയിത്തീർന്നു! (4)
‘�ദവകൾക്കു കുടിപ്പോനുള്ള ചമസെത്ത എവർ നിന്ദിച്ചു�വോ, അവെര നോം

െകോല്ലണ’െമന്നു ത്വഷ്ടോവ്ഉരത്തു. അ�പ്പോൾമുതല്ക്ക�ത്ര, �സോമം പിഴിയുന്ന�തോ�ട,

പരസ്പരം മറ്റു �പരുകളിടോൻ തുടങ്ങിയത്. അമ്മ മക്കൾക്ക് ‘ഓമന�പ്പരി’ടോറുണ്ട-

�ല്ലോ! (5)
ഇരുകുതിരകെള ഇന്ദ്രൻ പൂട്ടി; �തർ അശ്വികളും വിശ്വരൂപെയ ബൃഹസ്പതിയും

എടുത്തു. അങ്ങെന, ഋഭുവും വിഭ്വോവും വോജനുമോകുന്നനിങ്ങൾ �ദവന്മോെരപ്രോപിച്ചി-

രിയ്ക്കന്നു; �ശോഭനകർമ്മോക്ക�ള, യജ്ഞഭോഗം ഭുജിച്ചുെകോൾവിൻ! (6)
സുധന്വപുത്രന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ചത്ത പയ്യിെന്റ �തോൽ പതിച്ച് ഒരു പയ്യിെന

ഉണ്ടോക്കി; കിഴവരോയിരുന്നഅച്ഛനമ്മമോെരയുവോക്കളോക്കി; ഒരുകുതിരയിൽനിന്നു

മെറ്റോരു കുതിരെയക്കൂടി നിർമ്മിച്ചു. അതിനോൽ, �തർ പൂട്ടി �ദവകളുെട അടുക്കെല-

യ്ക്കു �പോെയ്ക്കോൾവിൻ! (7)
സുധന്വപുത്രന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഈ െവള്ളം കുടിച്ചുെകോൾവിൻ എന്നോണ�ല്ലോ,

പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത്; അെല്ലങ്കിൽ, ഈ മുഞ്ജ�നജനം കുടിച്ചുെകോൾവിൻ. ഇതു �വ-

ണെമന്നിെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു മൂന്നോം സവനത്തിൽ മതി വരുത്തോം! (8)
ഒരോൾ പറഞ്ഞു:- “െവള്ളമോണ്, വലുത് !’ ‘അഗ്നിയോണ് വലുത് ’ എന്നു മറ്റോൾ

പറഞ്ഞു. ‘�മഘമോണ്,ബഹു�ശ്രഷ്ഠ’െമന്ന്ഒരോൾപറഞ്ഞു. ഇങ്ങെനവോസ്തവംസം-

സോരിച്ചുെകോണ്ട�ത്ര, അവർ ചമസം വിഭജിച്ചത് ! (9)
ഒരോൾ മുടന്തിപ്പയ്യിെന െവള്ളം കുടിപ്പിയ്ക്കോൻ െകോണ്ടു�പോയി; ഒരോൾ വില്പന-

ക്കോരിയോൽ െകോണ്ടുവരെപ്പട്ട മോംസം നുറുക്കുകയോയി; ഒരോൾ സന്ധ്യയ്ക്കുമു�മ്പ ചോ-

ണകം സംഭരിച്ചുെവച്ചു–പുത്രന്മോരിൽനിന്ന്അച്ഛനമ്മമോർക്കു മെറ്റന്തുളളു, കിട്ടോൻ?

(10)
ഋഭുക്ക�ള, �നതോക്കളോയ നിങ്ങൾ �ലോ�കോപകോ�രച്ഛയോൽ ഉയർ�ന്നടങ്ങ-

ളിൽ പുല്ലു മുളപ്പിച്ചു; തോ�ന്നടങ്ങളിൽ െവള്ളം നിറുത്തി. നിങ്ങൾ വ്യക്തരൂപെന്റ

ഗൃഹത്തിൽ എത്ര�നരം ഉറങ്ങോറു�ണ്ടോ, അത്ര�നരം ഇന്നി�പ്പോൾ പിന്തുടരുന്നില്ല!

(11)
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നിങ്ങൾ ഉലകെത്ത പുതപ്പിച്ചു പര്യടനം െചയ്യു�മ്പോൾ, ആ മഴയിൽ, നിങ്ങളു-

െടഅച്ഛന്മോരിരുവരുംഎവിെടയോണിരിയ്ക്കുക? ആർ നിങ്ങെള�കപിടിച്ചു നിർത്തു-

�മോ, അവെന നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുകളയും; ആർ ഉരത്തുപറയു�മോ, അവെന്റ �ന�ര

ആർത്തിരമ്പും! (12)
ഋഭുക്ക�ള, ഉറങ്ങുന്ന നിങ്ങൾ ഇതു �ചോദിയ്ക്കുവിൻ: “വ്യക്തരൂപ, ഞങ്ങളുെട

ഈ െചയ്തി ആരറിയും?’ വോസയിതോവു പറയും: ‘വോയു അറിയും.’ െകോല്ലം കഴി-

ഞ്ഞ�പ്പോൾ, ഇന്നു, നിങ്ങൾഈ �ലോകത്തിെന്റ മൂടൽ നീക്കി. (13)
മരുത്തുക്കൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും, ഈ അഗ്നി ഭൂമിയിൽനിന്നും വരും; വോയു

അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നുവരും; വരുണൻഒഴുകുന്നെവള്ളത്തിൽനിന്നുവരും. അഭ്ര-

ഷ്ടബല�ര, എല്ലോവരും നിങ്ങളിൽ തോൽപര്യം െകോള്ളുന്നു! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 161.
1. സുധന്വോവിെന്റ പുത്രന്മോരോയ ഋഭുവും വിഭ്വോവും വോജനും സുകൃതത്തോൽ �ദവത്വം �ന-

ടിയ മനുഷ്യര�ത്ര. അവർ ഒരിയ്ക്കൽ �സോമപോനത്തിന്നിരിെയ്ക്ക, �ദവന്മോരോൽ �പ്രരി-

തനോയ അഗ്നി ആ സമോനരൂപരോയ മുവ്വരുെട ഇടയിൽ, അ�തരൂപം ധരിച്ചു, നോ-

ലോമനോയി സ്ഥിതിെചയ്തു. അതു കണ്ട്ഋഭുക്കൾ തിരിച്ചറിയോയ്കയോൽ പരസ്പരം �ചോ-

ദിയ്ക്കുന്നു: ദൂതൻ–�ദവകളോൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. അ�ഗ്ന–സ�ന്ദഹോനന്തരം ഊഹിച്ചു,

�ന�ര പറയുന്നു: നിന്ദിയ്ക്കില്ല–കൂടുതലോയി ഒരോൾ, വന്നു�ചർന്നതുെകോണ്ടു, ഞങ്ങൾ

�സോമംകുടിയ്ക്കോെത, ചമസെത്തഅനോദരിയ്ക്കില്ല. വലിയകുലത്തിൽജനിച്ചതോണ�ല്ലോ,

അത്–ത്വഷ്ടോവു നിർമ്മിച്ചതോണ�ല്ലോ, ചമസം.

2. അഗ്നിയുെട മറുപടി: �ദവകൾ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു–നോലോക്കോൻ.

3. ഋഭുക്കൾ സമ്മതിയ്ക്കുന്നു: പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ–�ദവന്മോർ സ�ന്ദശിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ.

അശ്വെത്ത ഉണ്ടോക്കണം–ഒരശ്വത്തിൽനിന്നു മെറ്റോരശ്വെത്ത. പയ്യിെന ഉണ്ടോക്കണം

–ചത്തപയ്യിെന ജീവിപ്പിയ്ക്കണം. ഇരുവർക്ക്–വൃദ്ധരോയഅച്ഛനമ്മമോർക്ക്.

4. ഒറ്റച്ചമസം നോലോക്കെപ്പട്ടതു കണ്ട�തോ�ട, ത്വഷ്ടോവ് (ഏകചമസനിർമ്മോതോവ് ) സ്ത്രീ-
കളിെലോരോളോയിത്തീർന്നു–“ശില്പകലയിൽ ഈ മുവ്വർ ആണുങ്ങൾ; ഞോൻ െപണ്ണു്.’

എന്നു ത്വഷ്ടോവിന്നു �തോന്നി!

5. നിന്ദിയ്ക്കുക–�ദവചമസെത്ത മനുഷ്യർ െചത്തിമുറിയ്ക്കുക. അ�പ്പോൾ മുതല്ക്ക�ത്ര–

ത്വഷ്ടോവിെന്റ �ക്രോധം കണ്ടു �പടിച്ചിട്ട�ത്ര, കർമ്മികൾസ്വന്തം �പരുകൾ മറച്ചു, �ഹോ-

തോവ്, അധ്വര്യു, ഉദ്ഗോതോവ്എന്നും മറ്റും വിളിയ്ക്കെപ്പടോൻ നിശ്ചയിച്ചത്.

6. ഇരുകുതിരകെള–ഋഭുക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച രണ്ടു ഹരികെള. വിശ്വരൂപ–ഋഭുക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച

പയ്യിെന്റ �പർ. ബൃഹസ്പതി–ഒരു �ദവൻ.

8. െവള്ളം–�സോമനീർ. പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത്–�ദവന്മോർ. മുഞ്ജ�നജനം....മുഞ്ഞപ്പു-

ല്ലുെകോണ്ടു െവടുപ്പുവരുത്തിയ �സോമം. തൃതീയസവനത്തില�ത്ര, ഋഭുക്കൾക്കു �സോമം.

9. ഒരോൾ–ഋഭുക്കളിെലോരുവൻ. വോസ്ത്രവം–മൂന്നു�പർ പറഞ്ഞതും യഥോർത്ഥംതെന്ന.

10. ഋഭുക്കൾ യോഗശോലയിൽ ഋത്വിക്കുകളോയിനിന്നു �വലെയടുക്കുന്നു: അച്ഛനമ്മമോർ–

യജമോനനും പത്നിയും. മെറ്റന്തുള്ളു–പുത്രന്മോരിൽനിന്ന്ഇത്തരം പരിചരണ�മ മോതോ-

പിതോക്കൾക്കുകി�ട്ടണ്ടു.

11. സൂര്യരശ്മിരൂപരോയ ഋഭുക്ക�ളോടു പറയുന്നതോണ്, ഇതുമുതൽ നോലു വോക്കുകൾ: ഋഭു-

ക്ക�ള–സൂര്യരശ്മിക�ള. പുല്ല്–യവവ്രീഹ്യോദികൾ. വ്യക്തരൂപൻ–സൂര്യൻ. ഉറങ്ങുക
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–രോത്രിയിൽ. ഇന്നി�പ്പോൾ–പകൽസ്സമയത്ത്. പിന്തുടരുന്നില്ല–ഉത്തരോയണത്തിൽ

പകൽ കുറയും (?)

12. പുതപ്പിച്ചു–�മഘോച്ഛോദിതമോക്കി. പര്യടനം–വർഷണെമന്നർത്ഥം. അച്ഛന്മോർ–

സൂര്യചന്ദ്രന്മോർ. �കപിടിച്ചുനിർത്തുക–വൃഷ്ടിപ്രതിബന്ധംവരുത്തുക എന്നു ഭോവം.

ആർത്തിരമ്പും–ഇടി മുഴക്കും.

13. �ചോദിയ്ക്കുവിൻ–സൂര്യ�നോട്. െചയ്തി–വർഷണം. ആർ അറിയും–ആർ അറിഞ്ഞു

സഹോയിയ്ക്കും. വോസയിതോവ്–സർവപ്രോണികെളയും വസിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ, സൂര്യൻ.

െകോല്ലം കഴിഞ്ഞ�പ്പോൾ–മഴക്കോലം കഴിഞ്ഞ�പ്പോൾ. ഉറങ്ങുന്ന എന്നതിന്നു, വർഷ-

ണോർത്ഥം സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ വിശ്രമിയ്ക്കുന്നഎന്നോണർത്ഥം.

14. അഭ്രഷ്ടബല�ര–ബലം ഇടിയോത്ത ഋഭുക്ക�ള, നിങ്ങൾ വർഷ�ണോദ്യുക്തരോകു�മ്പോൾ,

നിങ്ങെള സഹോയിപ്പോൻ മരുത്തുക്കളും മറ്റും വന്നണയും.
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ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സ്; അശ്വം �ദവത.

�ദവകളിൽനിന്നു ജനിച്ച സഞ്ചരണശീലമോയ അശ്വത്തിെന്റ വീര്യങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ യോഗത്തിൽ വർണ്ണിയ്ക്കും; ഇതിൽ മിത്ര�നോവരുണ�നോ അര്യമോ�വോ വോ-

യു�വോ ഋഭുക്ഷോവോയ ഇന്ദ്ര�നോ മരുത്തുക്ക�ളോ ഞങ്ങെള നിന്ദിയ്ക്കരുത് ! (1)
ചന്തെമോത്ത െപോ�ങ്കോപ്പിട്ട കുതിരയുെട മുമ്പിൽനിന്നു യോെതോരു �ന�വദ്യ-

െത്തഎടുത്തുെകോണ്ടു�പോകുന്നു�വോ;ആ �ശോഭനോഗമനവും വിചിത്രവർണ്ണവുമോയ

ആട്‘�മ�മ’ വിളിച്ചുെകോണ്ട്, ഇന്ദ്രന്നും അഗ്നിയ്ക്കും പ്രിയമോയ അന്ന�ത്തോടണടുന്നു!

(2)
ഇതോ, െകോമ്പില്ലോത്ത ആടു ശീഘ്രഗോമിയോയ അശ്വ�ത്തോടുകൂടി അഗ്നിയ്ക്കും

സർവ�ദവന്മോർക്കുമോയി മുമ്പിൽആനയിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു;ഈഅരുമെപ്പട്ട പു�രോ-

ഡോശെത്തകുതിര�യോടുകൂടി ത്വഷ്ടോവ് അമ�റത്തിെന്നടുക്കും. (3)
�ദവകൾക്കയ�യ്ക്കണ്ടുന്ന ഹവിഷ്യോശ്വെത്ത ആളുകൾ കോ�ലകോ�ല മൂന്നുരു

വലംെവപ്പിയ്ക്കും;അ�പ്പോൾ,അഗ്നിയുെട ഭോഗമോയഅജം, യജ്ഞം �ദവന്മോെരഅറി-

യിപ്പോൻ മു�മ്പ �പോകും! (4)
�ഹോതോവ്, അധ്വര്യു, പ്രതിപ്രസ്ഥോതോവ്, അഗ്നീത്ത്, ഗ്രോവസ്തുത്ത്, പ്രശോസ്തോ-

വ്, ബ്രഹ്മോവു മുതലോയവ�ര, നിങ്ങൾ അഴകിൽ അലംകൃതവും അതിപ്രിയവുമോയ

ആയോഗംെകോണ്ടു നീെള നദികെള നിറയ്ക്കുവിൻ! (5)
അശ്വയൂപത്തിന്നു മരം െവട്ടുന്നവർ, യൂപം ചുമക്കുന്നവർ, യൂപത്തിന്നു ചഷോ-

യം ഉണ്ടോക്കുന്നവർ, കുതിരെയ �വവിയ്ക്കോൻ ഒരുക്കം െചയ്യുന്നവർ–ഞങ്ങളുെടഈ

ആളുകൾെക്കോെക്ക കർത്തവ്യബുദ്ധി വർദ്ധിച്ചുവരെട്ട! (6)
തക്ക ഫലം സ്വയം വന്നണയെട്ട–അത്എങ്കെലത്തിക്കഴിഞ്ഞു: ഈ മുതുകു

തഴച്ച മൃഗം �ദവകളുെട ആശ നിറ�വറ്റിെക്കോള്ളും; നന്നോയി െകട്ടിയ ഇതിെന �ദ-

വകളുെട പുഷ്ടിയ്ക്കുപ�യോഗിയ്ക്കുക. �മധോവികളും ഋഷിമോരും അനു�മോദിയ്ക്കെട്ട! (7)
കുതിരയുെട കഴുത്തുകയർ, കോല്ക്കയർ, ശിരസ്സിൽ െകട്ടിയ കടിഞോണ്, ഇതി-

െന്റ വോയിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ട പുല്ല്–നിെന്റ ഇെതോക്കയും �ദവന്മോരിലുൾെപ്പടെട്ട! (8)
ഈച്ചതിന്നകുതിരയുെടപച്ചമോംസം, കത്തി�മലും മഴുവി�ന്മലുംപുരണ്ടത്, വി-

ശസിതോവിെന്റ�കപ്പടങ്ങളിലും നഖങ്ങളിലും പുരണ്ടത്–നിെന്റഇെതോക്കയും �ദ-

വന്മോരിലുൾെപ്പടെട്ട! (9)
വയറ്റിെലഅല്പം ദഹിച്ച പുല്ല് പുറത്തുവരിക, �വവോത്ത മോംസത്തിെന്റ ഗന്ധം

പുറെപ്പടുക–ഇെതോെക്കവിശസിതോക്കോൾകളയണം; പശുവിെന്റഅവയവംശരി-

യ്ക്കു �വവിയ്ക്കണം. (10)
നിെന്റ മോംസം �വവിയ്ക്കു�മ്പോൾ പുറെപ്പട്ട�തോ, വിശസനത്തിൽ ശുലത്തി�ന്മ-

ൽ െതറിച്ച�തോ ഭൂമിയിൽ പറ്റരുത്, പുല്ലുകളിൽ പറ്റരുത്; അതുഹവിഷ്കോമരോയ �ദ-

വകൾക്ക്അർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടതോയിത്തീരെട്ട! (11)
അശ്വെത്ത �വവിയ്ക്കുന്നതു �നോക്കിക്കോണുന്നവർ, ‘നല്ല മണം–ഇത്തിരി തരൂ’

എന്ന�പക്ഷിയ്ക്കുന്നവർ, കുതിരയുെട ബോക്കി മോംസം ഇരക്കുന്നവർ–ഇവരുെടെയോ-

െക്ക ഒരുമ്പോടു നെമ്മ ചുഴലെട്ട! (12)
മോംസം �വവിയ്ക്കുന്ന ഉരുളിയുെട മരക്കയിൽ, തിളെയടുത്തു പകരുന്ന പോ-
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ത്രങ്ങൾ, ആവിയടക്കികൾ, മോംസപോത്രങ്ങളുെട അടപ്പുകൾ, അടയോളവസ്തുക്കൾ,

കത്തികൾഎന്നിവ കുതിരയുെട ചുറ്റും െവയ്ക്കെപ്പടുന്നു. (13)
അശ്വത്തിെന്റ നില്ക്കൽ, കിടക്കൽ, ഉരുളൽ, കോലുെകട്ടൽ, െവള്ളംകടിയ്ക്കുൽ,

തീറ്റതിന്നൽ–നിെന്റ ഇെതോക്കയും �ദവന്മോരിലുൾെപ്പടെട്ട! (14)
നിെന്നതിയ്യിെന്റപുകചിനപ്പിയ്ക്കരുത്; ഗന്ധവുംതിളക്കവുമുള്ളഉരുളിഅധികം

ചുടുവിയ്ക്കരുത്. �ഹോമിയ്ക്കോൻ െകോണ്ടുവന്നു, �ഹോമിയ്ക്കോൻ തുടങ്ങിയ ആ വഷട്കൃത-

മോയ കുതിരെയ �ദവകൾ�കെക്കോള്ളുന്നു. (15)
അശ്വെത്ത ആെക മൂടിയ തുണി, അണിയിച്ച ഓട്ടു-െപോൻ-െവള്ളികൾ, കു-

തിരയുെട ശി�രോബന്ധനം, കോൽെക്കട്ട്–ഈ പ്രിയവസ്തുക്കൾ �ദവന്മോരിെലത്തി-

യ്ക്കും! (16)
നീ തളർന്നു�പോയോൽ, പുറത്തു�കറിയവൻ ബ�ലന ചൂളംവിളിച്ചു നിെന്ന മട-

മ്പുെകോ�ണ്ടോ ചമ്മട്ടിെകോ�ണ്ടോ കുത്തിയിട്ടുണ്ടോവുമ�ല്ലോ; നിെന്റ ആ �വദനെയോ-

െക്കഞോൻ മന്ത്രംെകോണ്ടു, യോഗത്തിൽ ഹവിസ്സുസ്രുക്കുെകോെണ്ടന്ന�പോെല തീർ-

ത്തുതരോം! (17)
�ദവപ്രിയമോയ വോജിയുെട പോർശ്വോസ്ഥികൾ മുപ്പത്തിനോലിലും മഴു െചല്ലു-

ന്നു: നിങ്ങൾ അശ്വത്തിെന്റ അവയവങ്ങൾ മനസ്സിലോക്കി മുറിയോെത എടുക്കണം

–ഓ�രോ സന്ധിയും എണ്ണിയിട്ടു �വണം, വിശസിയ്ക്കുക. (18)
ഈതിളങ്ങുന്ന കുതിരെയ വിശസിയ്ക്കുന്നത്, ഋതു എന്ന ഒരുവനോണ്; ഇരുവ-

ർ പിടിയ്ക്കുന്നു: നിെന്റ ഏ�തതവയവം ഞോൻ യഥോകോലം മുറിെച്ചടുക്കു�മോ, അതതു

പിണ്ഡങ്ങളുെട ഇടയിൽഞോൻഅഗ്നിയിൽ പ്രകർ�ഷണ �ഹോമിയ്ക്കും! (19)
ഉയെര�പ്പോകുന്നനിെന്നഅരിമെപ്പട്ട ശരീരം ദുഃഖിപ്പിയ്ക്കരുത്. മഴു നിെന്റഅവ-

യവങ്ങെള ഏെറ�നരം നിർത്തരുത്–വിശസനം അറിഞ്ഞുകൂടോത്ത െകോതിയൻ

നിെന്റഅവയവങ്ങെളവോൾെകോണ്ട്ഏെറക്കുെറആക്രമിച്ചു, െവറു�തതുണ്ടുതുണ്ടോ-

ക്കരുത് ! (20)
തീർച്ചയോയും, നീ ഇ�പ്പോൾ മരിയ്ക്കുന്നില്ല, ഹിംസിയ്ക്കെപ്പടുന്നില്ല: സുഗമമോർഗ്ഗ-

ങ്ങളിലൂ�ട �ദവന്മോരുെട അടുക്കെലയ്ക്കു �പോവുകയോണ്, നീ. നിനക്കോയി, ഇന്ദ്രെന്റ

ഹരികെളയും, പുള്ളിമോനുകെളയും പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു; സൂര്യെന്റ മുമ്പിെല കുതിര സമീ-

പിയ്ക്കുകയോയി! (21)
അശ്വം നമുക്കു നല്ല �ഗോക്കെളയും നല്ല കുതിരകെളയും പുരുഷപ്രജകെളയും

വിശ്വ�പോഷകമോയ ധനെത്തയും തരുമോറോകെട്ട; തുയിരറ്റ തുരംഗം നെമ്മ നിഷ്പോ-

പരോക്കെട്ട;ഈഹവിഷ്മോൻ നമുക്കുബലം ഉളവോക്കെട്ട! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 162.
1. ഋഭുക്ഷോവ്=മഹോൻ; ഇന്ദ്രപര്യോയം.
3. പു�രോഡോശം–ആട്. ത്വഷ്ടോവ്–അഗ്നി. അമ�റത്തിന്ന്–�ദവ�ഭോജനത്തിന്ന്.

4. ഹവിഷ്യം=ഹവി�ര്യോഗ്യം. ആളുകൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. മു�മ്പ �പോകും–മു�മ്പ െകോന്നു

�ഹോമിയ്ക്കെപ്പടും.

5. �ഹോതോവുമുതലോയ ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നു: നദികെള നിറയ്ക്കുവിൻ–ഇച്ഛകെള പൂരി-
പ്പിയ്ക്കുവിൻ.
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6. അശ്വയൂപം–കുതിരെയ െകട്ടോനുള്ള തൂണ്. ചഷോയം–യൂപത്തി�ന്മൽ ഘടിപ്പിയ്ക്കുന്ന

ഒരുതരം പശുബന്ധനവലയം.

7. അത്–ഫലം, ഫലഭൂതമോയഅശ്വം. മുതുകുതഴച്ച–മോംസളമോയ. മൃഗം–അശ്വം. പുഷ്ടി-
യ്ക്കു്–ഭക്ഷണത്തിന്ന്. �മധോവികൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.

8. നിെന്റ–അശ്വത്തിെന്റ. �ദവന്മോരിലുൾെപ്പടെട്ട–�ദവന്മോരിെലത്തെട്ട; അഥവോ, �ദവ-

കളോയിത്തീരെട്ട. വിശസിയ്ക്കോൻതുടങ്ങു�മ്പോൾ,അശ്വ�ത്തോടുപറയുന്നത്; യോഗത്തിൽ

വിശസിയ്ക്കെപ്പട്ട മൃഗം സ്വർഗ്ഗം പൂകുെമന്ന�ത്ര, വിശ്വോസം.

9. വിശസിതോവ്=വിശസിച്ച(അശ്വെത്ത െഞക്കിെക്കോന്ന)വൻ.

10. വയറ്റിെല–പചിയ്ക്കെപ്പടുന്ന അശ്വത്തിെന്റ ഉദരത്തിെല. ശരിയ്ക്കു–�ദവ�യോഗ്യ-

മോംവണ്ണം.

12. ഇത്തിരി–അല്പം മോംസം. ആളുകൾക്ക്ഇത്ര െകോതി�തോന്നുമോറു നടക്ക�ട്ട, നമ്മുെട

അശ്വ�ഹോമം.

13. അടയോളവസ്തുക്കൾ–കുതിരയുെട അവയവങ്ങൾ തിരിച്ചറിയോൻ െവയ്ക്കെപ്പട്ടവ.
15. വഷട്കൃതം–വഷട്കോരംെചയ്യെപ്പട്ടത്.
17. തീർത്തുതരോം–ശമിപ്പിയ്ക്കോം, അവസോനിപ്പിയ്ക്കോം.

18. വോജി=അശ്വം.
19. ഋതു–�പർ; നിശ്ശങ്കം വിശസിപ്പോൻ �പോകുന്നവൻ എന്നു പദോർത്ഥം. നിെന്റ–

അശ്വത്തിെന്റ.

20. ഉയെര�പ്പോകുന്ന–�ദവ�ലോകെത്തയ്ക്കു ഗമിയ്ക്കുന്ന. ദുഃഖിപ്പിയ്ക്കരുത്–നിനക്കു ശരീരവി-

�യോഗവ്യഥ ഉണ്ടോകരുത്. ഏെറ�നരം നിർത്തരുത്–െവട്ടിെയടുക്കൽ �വഗത്തിൽ

കഴിയണം.

21. നിനക്കോയി–നിെന്നസ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കുെകോണ്ടു�പോകോൻ. പുള്ളിമോനുകൾ–മരുദ്വോഹനങ്ങൾ.

മുമ്പിെല–�തരിൻമുമ്പിൽ െകട്ടുന്ന.

22. തുയിർ=ദുഃഖം. ഈഹവിഷ്മോൻ–ഹവിസ്സോയിത്തീർന്നഅവയങ്ങ�ളോടുകൂടിയഅശ്വം.
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സൂക്തം 163.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വ�മധോശ്വം �ദവത.

അശ്വ�മ, നിെന്റ മഹത്തോയ ജന്മം സ്തുത്യമോകുന്നു: മു�മ്പസൂര്യങ്കൽനി�ന്നോ

ജലത്തിൽനി�ന്നോ ജനിച്ച നീ, ജനിയ്ക്കു�മ്പോൾ ഒലിമുഴക്കിയ�ല്ലോ; നിനക്കു പരുന്തി-

െന്റ ചിറകുകളും മോനിെന്റ മുൻകോലുകളുമുണ്ടുതോനും! (1)
അഗ്നി െകോടുത്ത കുതിരെയ വോയു �തരിനു പൂട്ടി; ഇന്ദ്രൻ ഒന്നോമത്അതിൽ

�കറി; �സോമൻ ഇതിെന്റ കടിഞോണ് പിടിച്ചു. രശ്മിക�ള, നിങ്ങളോണ�ല്ലോ, സൂര്യങ്ക-

ൽനിന്ന് ഇതിെന സൃഷ്ടിച്ചത് ! (2)
അശ്വ�മ, നീ അഗ്നിയോകുന്നു; നീ ആദിത്യനോകുന്നു; നീ ഏ�തോ �ഗോപ്യകർമ്മ-

ത്തോൽവോയുവോകുന്നു; നീ �സോമ�നോടു �ചർന്നുനില്ക്കുന്നു. നിനക്ക്ആകോശത്തുമൂന്ന്

ഉൽപത്തികോരണങ്ങൾപറയെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു! (3)
അശ്വ�മ, നിനക്ക്ആകോശത്തു മൂന്നുൽപത്തിസ്ഥോനങ്ങളുണ്ട�ല്ലോ: ഭൂമിയിലുമു-

ണ്ട്, മൂന്ന്; അന്തരിക്ഷത്തിലുമുണ്ടു്, മൂന്ന്. വരുണനോയ നീതെന്ന എ�ന്നോടു പറയു-

ന്നുമുണ്ട്, നിെന്റ മികച്ച പിറവി ഇന്നയിടത്തോെണന്ന്! (4)
തുരംഗ�മ, ഇതോ, നിനക്കു നനെവള്ളം; ഇതോ, വന്നു�ചർന്ന നിനക്കു കുളമ്പു-

െവപ്പോൻസ്ഥലം; യജ്ഞോർഹമോയ നിെന്റ നല്പുറ്റ കടിഞോണുകൾ ഇവിെട കോവ-

ല്ക്കോർ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ളതുംഞോൻ കണ്ടു! (5)
നിെന്റ ശരീരം മനസ്സിന്നും ദൂരത്തോെണന്നുഞോൻഅറിയുന്നു: നീ തോഴത്തുനി-

ന്നു, വോനിലൂ�ട പോയുന്ന സൂര്യങ്കൽ െചല്ലുന്നു; നിെന്റ തല െപോടിയില്ലോത്ത സുഗമ-

മോർഗ്ഗങ്ങളിൽ �കറി പറക്കുന്നതുഞോൻ കോണുന്നുണ്ട്! (6)
നിെന്റ �ശ്രഷ്ഠമോയ ആകോരം ഇവിെട മന്നിടത്തിൽ അന്നെത്ത �തടുന്നതു

ഞോൻ കോണുന്നുണ്ട്: നിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭക്ഷ്യം െകോണ്ടുവന്നോല�പ്പ-

ോൾ, നീ ഒരു തീറ്റക്കോരനോയിട്ട്, ആ പുല്ലും മറ്റും വിഴുങ്ങുന്നു! (7)
അശ്വ�മ, രഥം നിെന്ന അനുസരിയ്ക്കുന്നു; മനുഷ്യർ അനുസരിയ്ക്കുന്നു; �ഗോക്കൾ

അനുസരിയ്ക്കുന്നു; കന്യകമോരുെട െസൌന്ദര്യം അനുസരിയ്ക്കുന്നു. ഗണങ്ങൾഅനുസ-

രിച്ചു നിെന്റ സഖ്യം �നടുന്നു. �ദവന്മോർ അനുസരിച്ചു നിെന്റ വീര്യം അളക്കുന്നു! (8)
ഈഅശ്വത്തിെന്റ തല െപോന്നും, മ�നോ�വഗമുള്ള കോലുകൾ ഇരിമ്പുമോണ്.

ഒന്നോമത്ആ�രോഹണംെചയ്തഇന്ദ്രൻ�പോലുംഇതിെന്റതോെഴയോയി�പ്പോയി! ഇതി-

െന്റ ഹവിസ്സു ഭക്ഷിപ്പോൻ �ദവകെളോെക്ക വെന്നത്തി! (9)
തടിച്ച പിൻഭോഗവും മുഴപ്പുറ്റ നടുവും ശൌര്യവും ഗതി�വഗമുള്ള ദിവ്യോശ്വങ്ങൾ, ദി-

വ്യമോർഗ്ഗമണഞ്ഞോൽ, ഹംസങ്ങൾ�പോെലഅണിനിരന്നു യത്നിയ്ക്കും! (10)
അശ്വ�മ, നിെന്റ ശരീരം ലോഘവ�മറിയതോണ്; നിെന്റ മനസ്സു, കോറ്റു�പോെല

ശീഘ്രഗോമിയുമോണ്. നിെന്റ പടർന്ന സ്കന്ധ�രോമങ്ങൾ കോടുകളിൽ കമനീയമോയി

പോറുന്നു. (11)
ഗമനശീലമോയ അശ്വം �ദവകെള മനസ്സിൽ ധ്യോനിച്ചുെകോണ്ടു വിശസനസ്ഥ-

ലത്ത്എത്തി�ച്ചരുന്നു. ഇതിെന്റ ബന്ധുവോയ ആടിെന മു�മ്പ െകോണ്ടു�പോകുന്നു;

പിന്നോെല. �മധോവികളോയ �സ്തോതോക്കളും �പോകുന്നു. (12)
കുതിരഅച്ഛനമ്മമോെര പ്രോപിപ്പോൻ ഉൽകൃഷ്ടമോയസഹസ്ഥോനെത്തയ്ക്കു �പോ-

കയോണ്: നീ ഇ�പ്പോൾ പരമസ�ന്തോഷ�ത്തോ�ട �ദവകളിൽ െചെന്നത്തുമ�ല്ലോ!

ഹവിർദ്ദോതോവിന്നുഞോൻസമ്പത്തു �നരുന്നു. (13)



368 ഋ�ഗ്വദം [അ. 2: അ. 3]

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 163.
1. പരുന്തിെന്റയും മോനിെന്റയും ഗതി�വഗമുള്ളവനോണ്, നീ.
3. മൂന്ന് ഉൽപത്തികോരണങ്ങൾ–രശ്മികൾ, സൂര്യൻ, സ്വർഗ്ഗം. പറയെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു–

പഴമക്കോരോൽ.

4. ഭൂമിയിലുമുണ്ട്, മൂന്ന്–അന്നം, സ്ഥോനം, ബീജം. അന്തരിക്ഷത്തിലുമുണ്ട്, മൂന്ന്–�മഘം,

മിന്നൽ, ഇടി. വരുണൻ–പോപനിവോരകൻ.

5. ഇവിെട–യോഗശോലയിൽ.
6. മനസ്സിന്നും ദൂരത്ത്–മനസ്സിന്നുംഅനുഗമിയ്ക്കുകസോധ്യമല്ല.

8. ഗണങ്ങൾ–അശ്വസമൂഹങ്ങൾ.
10. യത്നിയ്ക്കും–ശീഘ്രഗമനത്തിെന്നോരുെമ്പടും.

12. ബന്ധു–അശ്വവുംആടും ഇ�പ്പോൾ ഒ�രസ്ഥിതിയിലോണ�ല്ലോ.

13. അച്ഛനമ്മമോർ–സൂര്യനും രശ്മിയും. സഹസ്ഥോനം–സ്വർഗ്ഗം.
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സൂക്തം 164.

ദീർഗ്ഘതമസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും, ജഗതിയും, അനുഷ്ടുപ്പും പ്രസ്തോരപംക്തിയും ഛന്ദസ്സ്;

സൂര്യോദികൾ �ദവതകൾ.

ഈ �സവനീയനും പോലയിതോവുമോയ ആഹ്വോനോർഹന്ന്, മധ്യമനും സർവ-

വ്യോപിയുമോയ ഒരു ഭ്രോതോവുണ്ട്; മൂന്നോമനോയി, മുതുകിൽ െന�യ്യോലുന്ന ഒരു ഭ്രോതോ-

വും അവിെടയ്ക്കുണ്ട്. ഇവരിൽ, ഏഴുമക്കളുള്ളപ്രജോധിപെനഞോൻ ദർശിയ്ക്കുന്നു! (1)
ഒരുചക്രം മോത്രമുള്ള�തരിന്ഏെഴണ്ണുെത്തപൂട്ടുന്നു;എന്നോൽ, ഒ�രഅശ്വംത-

െന്നയോണ്, ഏഴു�പരുകൾ പൂണ്ടുവലിയ്ക്കുന്നത്. അറുതിയും അഴവുമില്ലോത്തതും മൂന്നു

കൂടങ്ങളുള്ളതുമോണ്, ചക്രം: ഭുവനെമല്ലോം ഇതിെനഅവലംബിച്ചുനില്ക്കുന്നു! (2)
ഏെഴണ്ണെത്തപൂട്ടിയതും, സ്തുതികളുെട ഏഴുസ്വരങ്ങൾ െവയ്ക്കെപ്പട്ടതുമോയഈ

ഏഴുരുൾ�ത്തരിെന ഏഴശ്വങ്ങൾ വലിയ്ക്കുന്നു; ഏഴുസ�ഹോദരിമോർ അതിൽ െചന്നു-

�ചരുന്നു! (3)
ഒന്നോമെന ആർ കണ്ടു? ജനിയ്ക്കോൻ�പോകുന്ന ശരീരിെയ അശരീരിയോണ-

�ല്ലോ, ഭരിച്ചിരുന്നത്. പൃഥിവിയു�ടതോയ �ദഹം, പ്രോണൻ, രക്തം എന്നിവ �ചർന്ന

ആത്മോവ്എവിെടയോയിരുന്നു? ഇത് ഒരഭിജ്ഞ�നോടു �ചോദിപ്പോൻ ആർ �പോകും?

(4)
അപക്വഹൃദയനോയ ഞോൻ അറിവില്ലോഞ്ഞു �ചോദിയ്ക്കയോണ്. �ദവന്മോരുെട

ഈ തത്ത്വങ്ങൾ നിഗൂഢങ്ങളോണ�ല്ലോ. സർവനിവോസ ഭൂതനോയ സൂര്യങ്കൽ �മ-

ധോവികൾഏഴു്നൂലുകെള ‘ഊടി’ന്നോയി പരത്തിവരുന്നു! (5)
അജ്ഞനോയ ഞോൻ അഭിജ്ഞരോയ ക്രോന്തദർശിക�ളോട്, അറിഞ്ഞുെകോണ്ട-

ല്ല, അറിയോൻ�വണ്ടി, �ചോദിയ്ക്കയോണ്: ഈആറു �ലോകങ്ങെള ആർ ഉറപ്പിച്ചു�വോ,

ആഅജെന്റസ്വരൂപത്തിൽ ഒന്നുള്ളത്എന്തോവോം? (6)
ഇ�പ്പോൾ, ഇതറിയുന്നവൻ �വഗത്തിൽപറഞ്ഞുതരെട്ട: ഈ �സവനീയനോയ

സഞ്ചോരിയുെട സ്വരൂപം നിഗൂഢമോയി വർത്തിയ്ക്കുകയോണ�ല്ലോ. ഈ തലവെന്റ

(ചില) രശ്മികൾ പോൽ ചുരത്തുന്നു; അ�തവഴിയ്ക്കു, ചിലവ രൂപം മറച്ചു, െവള്ളം കു-

ടിച്ചുതീർക്കുന്നു! (7)
അമ്മ െവള്ളത്തിന്നോയി കർമ്മംെകോണ്ട്അച്ഛെന �സവിയ്ക്കുന്നു: അ�ദ്ദഹം മു-

�മ്പതെന്ന �സ്നഹത്തോൽ �ചർച്ചെകോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ആഗർഭകോംക്ഷിണി, രസെത്ത

വയറ്റിൽവഹിച്ചു, തു�ലോം പിളർത്തെപ്പടുന്നു. അങ്ങെനഅന്നംകിട്ടുന്നവർഅടുത്തു

പരസ്പരം സംസോരിയ്ക്കുന്നു! (8)
അമ്മ മിടുക്കത്തിയുെട കോര്യത്തിൽഏർെപ്പട്ടു: �മഘപംക്തി ഗർഭം ധരിച്ചു; മൂ-

വ്വർ ഒെത്തോരുമിച്ച�പ്പോൾ, കുട്ടി കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. ക്ര�മണ ഭൂമി വിവിധരൂപയോയി

കോണെപ്പട്ടു! (9)
ഒരുവൻ മൂന്നമ്മമോെരയും മൂന്നച്ഛന്മോെരയും ഭരിച്ചുെകോണ്ടു നീണ്ടുനിവുർന്നു നി-

ല്ക്കുന്നു: അവന്നു വോട്ടം വരലില്ല. അവെന്റ എല്ലോം അറിയുന്ന, എല്ലോടത്തും വ്യോപി-

യ്ക്കോത്തശബ്ദെത്തപ്പറ്റി, വോനിൻമുകളിൽ ഗൂഢസല്ലോപം നടക്കുന്നു! (10)
പന്തിരണ്ട്ഏർക്കോലുകളുള്ളതും പഴക്കം വരോത്തതുമോയ സത്യസ്വരൂപെന്റ

�തർച്ചക്രം വോനിെന ചുറ്റിനടക്കുന്നു. അ�ഗ്ന, അതിൽ എഴുനൂറ്റിരുപത്ആണ്-

െപണ്മക്കൾ കുടിെകോള്ളുന്നുണ്ട്! (11)
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അഞ്ചു കോലുകളും പന്തിരണ്ടോകൃതികളുമുള്ള ആ പ്രീതികരവും രക്ഷകവുമോയ

ചക്രം വോനിെന്റ മ�റ്റപ്പകുതിയില�ത്ര, െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇതോ, മറ്റു ചിലർ പറ-

യുന്നു: ഏഴു ചക്രവുംആ�റർക്കോലുമുള്ള രഥത്തിലോണ്, ആദിത്യൻസ്ഥിതിെചയ്യുന്ന-

ത്. (12)
അ�ഞ്ചർക്കോലുക�ളോടുകൂടി തിരിയുന്ന ആ ചക്രത്തിൽ നില്ക്കുന്നു, ഭുവങ്ങെള-

ല്ലോം: എത്രഭോരമുണ്ടോയോലും,അതിെന്റഅച്ചുതണ്ട്ഒടിയില്ല; കൂടവും, െപോളിയോെത,

എെന്നന്നും ഒ�രവടിവിലിരിയ്ക്കും! (13)
മോറ്റംവരോത്ത ഉരുൾച്ചു�റ്റോടുകൂടിയആ പഴക്കംപറ്റോത്ത ചക്രം തിരിഞ്ഞുെകോ-

ണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു: അതിെന്റ െപോങ്ങിയ നുകത്തണ്ടി�ന്മൽ പത്തു�പർ പണിെയടുക്കുന്നു.

സൂര്യെന്റ മണ്ഡലം വൃഷ്ടിജലത്തോൽആവൃതമോയിട്ട്അതിങ്കെലത്തുന്നു: ആ മണ്ഡ-

ലത്തില�ത്ര, ഭുവനങ്ങെളോെക്ക പോർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. (14)
ഒന്നിച്ചു പിറന്നവയിൽ ഏഴോമത്തത്ഏകജോതമോെണന്നും, ഈ ആറ്ഋതു-

ക്കൾ �ദവജോതങ്ങളോെണന്നും പറയുന്നു. പ്രിയങ്ങളോയ അവ തത്തൽസ്ഥോനങ്ങ-

ളിൽസ്ഥോപിയ്ക്കെപ്പട്ടു, വിവിധരൂപങ്ങൾപൂണ്ടു, �ലോകവ്യവഹോരത്തിന്നോയി �ചഷ്ടി-

യ്ക്കുന്നു. (15)
‘എെന്റ രശ്മികൾ സതികളോയ സ്ത്രീകളോണ്�പോൽ; അവെയത്ത�ന്ന പുരുഷ-

ന്മോെരന്നുംപറയുന്നു. ഇതുകണ്ണുള്ളവൻകോണും; കുരുടൻഅറിയില്ല. യോെതോരുപു-

ത്രൻക്രോന്തദർശി�യോ, അവ�ന ഇതറിയുള്ളു;അറിഞ്ഞവനോക�ട്ട, അച്ഛന്നുംഅച്ഛ-

നോയിത്തീരുന്നു!’ (16)
പയ്യ് കുട്ടിെയ തോഴത്തു മുൻകോലുകൾെകോണ്ടും മീ�ത പിൻകോലുകൾെകോണ്ടും

എടുത്തു മുകളിെലയ്ക്കു �പോയി: അവൾഎവിെട, ആരിൽ െചെന്നത്തി? പകുതി വഴി-

യിൽനിന്നു തിരിച്ചു�പോന്നു�വോ? എവിെട െപറുന്നു? �പക്കൂട്ടത്തിലല്ല! (17)
തോ�ഴ ഇരിയ്ക്കുന്ന ഇതിെന്റ അച്ഛെന മീ�ത ഇരിയ്ക്കുന്നവ�നോടുകൂടിയും, മീ�ത

ഇരിയ്ക്കുന്ന അച്ഛെന തോ�ഴ ഇരിയ്ക്കുന്നവ�നോടുകൂടിയും ആർ അറിഞ്ഞു, ക്രോന്തദർശി-

ത്വം െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ആരുള്ളു, ഇവിെട പറഞ്ഞുതരോൻ? എന്തിൽനിന്നുണ്ടോവും,

�ദവവിഷയകമനസ്സ്? (18)
എവ തോഴെത്തയ്ക്കിറങ്ങു�മോ, അവെയനത്ത�ന്ന മുകളിെലയ്ക്കു �കറിയവ എന്നു

പറയുന്നു; മുകളിെലയ്ക്കു �കറിയവെയ തോഴെത്തയ്ക്കിറങ്ങിയവ എന്നും പറയുന്നു.

�സോമ, അങ്ങയുെടയും സൂര്യെന്റയും പര്യടനങ്ങൾ, ധൂര്യങ്ങെളന്ന�പോെല �ലോക-

ങ്ങെള െകോണ്ടുനടക്കുന്നു! (19)
ഒ�രതരം �ചർച്ച, ഒ�രതരം �ചഷ്ട–ഇങ്ങെനയുള്ള രണ്ടു പക്ഷികൾ ഒ�ര വൃ-

ക്ഷത്തിൽപോർക്കുന്നു: അവയിൽ ഒന്നുസ്വോദുറ്റ പഴം തിന്നുന്നു; മറ്റത് ഒന്നും തിന്നോ-

െത �നോക്കിെക്കോണ്ടിരിയ്ക്കും! (20)
രശ്മികൾ സദോ അമൃതഭോഗെമടുത്ത് അറി�വോ�ട ആരിലണയ്ക്കുന്നു�വോ; ഭവന-

ത്തിെന്റെയല്ലോം സ്വോമിയും രക്ഷകനും ആ�രോ; ആ ധീരൻ അപക്വനോയ എെന്ന

ഇതിൽ പ്ര�വശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (21)
െവള്ളംകുടിയ്ക്കുന്നസുപർണ്ണങ്ങൾയോെതോരുവൃക്ഷത്തിൽവിശ്രമിയ്ക്കുകയും, വി-

ശ്വത്തിൽ െവളിച്ചെത്തഉൽപോദിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു�വോ,അതിെന്റസ്വോദുറ്റപഴം

സർ�വോത്തരെമന്നുപറയെപ്പടുന്നു;ആപോലകെനഅറിയോത്തവന്ന്അതുകിട്ടുക-

യില്ല! (22)
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ഗോയത്രത്തിൽ ഗോയത്രം െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നതും �ത്രഷ്ടുഭത്തിൽനിന്നു

�ത്രഷ്ടുഭം നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ട എന്നതും, അഥവോ ജഗത്തിൽ ജഗൽപദം െവയ്ക്കെപ്പട്ടി-

രിയ്ക്കുന്നു എന്നതും എവർ അറിയുന്നു�വോ, അവർ�ക്ക അമൃതത്വം �കവരികയുള്ളു!

(23)
ഗോയത്രംെകോണ്ടു മന്ത്രവും, മന്ത്രംെകോണ്ടു സോമവും, ത്രിഷ്ടുപ്പുെകോണ്ടു സൂക്ത-

വും, ര�ണ്ടോ നോ�ലോ പോദങ്ങ�ളോടുകൂടിയ സൂക്തംെകോണ്ട്അനുവോകവും കണക്കോ-

ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു; അക്ഷരംെകോണ്ടുതെന്നയോണ്, ഏഴു ഛന്ദസ്സുകെള കണക്കോക്കു-

ന്നത്. (24)
ജഗതിെകോണ്ട്ആകോശത്തു സൂര്യെന സ്ഥോപിച്ചു; രഥന്തരത്തിൽ സൂര്യെന

�നോക്കിക്കണ്ടു. ഗോയത്രത്തിന്നു മൂന്ന�ത്ര, വലിയ വിഭോഗങ്ങൾ; അതു ബലംെകോ-

ണ്ടും മഹിമെകോണ്ടും മീ�തനില്ക്കുന്നു! (25)
എളുപ്പത്തിൽ കറക്കോവുന്നഈപയ്യിെനഞോൻ വിളിയ്ക്കോം; ഇവെള�കത്ത-

ഴക്കമുള്ള കറവുകോരൻ കറന്നുെകോള്ളും. നമ്മുെട മികച്ച സവത്തിന്നു സവിതോവ്

അനുജ്ഞതന്നരുളെട്ട: �വനൽ മുഴുത്തിരിയ്ക്കുന്നു;അതുെകോണ്ടോണ്ഞോൻപറഞ്ഞ-

ത്. (26)
കുട്ടിെയ �സ്നഹിയ്ക്കുന്ന ആ ധനവതി ഉമ്പയിട്ടുംെകോണ്ടു വെന്നത്തി; അവധ്യ-

യോയ ഇവൾഅശ്വികൾക്കോയി പോൽ ചുരത്തെട്ട; അവൾ മഹത്തോയ െസൌഭോഗ്യ-

ത്തിന്നോയി വർദ്ധിപ്പൂതോക! (27)
പയ്യു കണ്ണടച്ചു കുട്ടിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു–നിറുക നക്കിത്തുടയ്ക്കോ-

നോയി ഉമ്പയിടുന്നു; പോെലോലിയ്ക്കുന്നകിറി െകോതിച്ചുനിലവിളിയ്ക്കുന്നു; പോൽധോരോളം

കുടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (28)
ഇതോ, കുട്ടി പതുെക്ക കരഞ്ഞുെകോണ്ടു ചുറ്റും നടന്ന�പ്പോൾ, െതോഴുത്തിൽ നി-

ല്ക്കുന്ന പയ്യ് ഒച്ച പുറെപ്പടുവിയ്ക്കുന്നു: അവൾ �ചഷ്ടകൾെകോണ്ടു മനുഷ്യെന തോഴ്ത്തുന്നു–

മിന്നൽ�പോലോയിത്തീർന്നുരൂപം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു! (29)
ജീവനുള്ള�പ്പോൾ, �ദഹം തിടുക്ക�ത്തോെട �ചഷ്ടിച്ചുെകോണ്ടിരിയ്ക്കും; പിന്നീട്,

അനക്ക�മ ഇല്ലോെത ഗൃഹത്തിന്നുള്ളിൽ കിടക്കും. എന്നോൽ, മരിച്ചവെന്റ ജീവൻ–

മരണമുള്ള�ദഹ�ത്തോെടോപ്പം ജനിച്ച ജീവൻ–സ്വധകൾെകോണ്ടുമരണരഹിതനോ-

യി വർത്തിയ്ക്കുന്നു. (30)
ഇരിപ്പില്ലോെത മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട വരികയും �പോവുകയും െചയ്യുന്ന പോലകൻ

എനിയ്ക്കു കോണോയിവ�രണ�മ: അവിടുന്നു കൂെട നടക്കുന്നവയും ചൂെഴ നടക്കുന്നവ-

യുമോയ പ്രഭകെള ഉടുത്തുെകോണ്ടു, ഭുവനങ്ങളിൽ പര്യടനംെചയുന്നു! (31)
ആർ ഇതുണ്ടോക്കുന്നു�വോ, അവൻ ഇതറിയുന്നില്ല. കണ്ടവന്നു തെന്നയും ഇതു

മറവിലോയിരിയ്ക്കും. അവൻ മോതോവിെന്റ �യോനിയ്ക്കുള്ളിൽ പരി�വഷ്ടിതനോയി വളെര-

ത്തവണജനിച്ചു, നിര്യതിയനുഭവിയ്ക്കുന്നു! (32)
െഭൌമരസെത്തവഹിയ്ക്കുന്നആകോശംഎനിയ്ക്കു്അച്ഛനോകന്നു–ഉൽപോദകനോ-

കുന്നു, ബന്ധുവോകുന്നു; ഈ മഹതിയോയ പൃഥിവി എനിയ്ക്കമ്മയോകുന്നു. ഈ ഉയർ-

ന്ന ഉപ�ഭോഗഭൂമികളുെട ഇടയിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്ന പിതോവു ദുഹിതോവിൽ ഗർഭോധോ-

നംെചയ്യുന്നു! (33)
‘പൃഥിവിയുെട അ�ങ്ങ അറ്റം ഞോൻ അങ്ങ�യോടു �ചോദിയ്ക്കുന്നു. ഭുവനത്തിെന്റ
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മുരട്എവിെടെയന്നുഞോൻ �ചോദിയ്ക്കുന്നു. വൃഷോവോയഅശ്വത്തിെന്റ �രതസ്സുഞോൻ

അങ്ങ�യോടു �ചോദിയ്ക്കുന്നു. വോക്കിെന്റ പരമസ്ഥോനംഞോൻ �ചോദിയ്ക്കുന്നു.’ (34)
‘ഈ �വദിയോകുന്നു, പൃഥിവിയുെട അ�ങ്ങഅറ്റം. ഈ യജ്ഞമോകുന്നു, ഭുവന-

ത്തിെന്റ മുരട്. ഈ �സോമമോകുന്നു, വൃഷോവോയ അശ്വത്തിെന്റ �രതസ്സ്. ഈ ബ്ര-

ഹ്മോവോകുന്നു, വോക്കിെന്റ പരമസ്ഥോനം.’ (35)
ഏഴർദ്ധഗർഭങ്ങൾ–ഭുവനത്തിെന്റ �രതസ്സ്–വിഷ്ണുവിെന്റ വിശ്വധോരണത്തിൽ

ഒരു പങ്കു വഹിയ്ക്കുന്നു: അവ പ്രജ്ഞെകോണ്ടും മനസ്സുെകോണ്ടും വിശ്വെത്ത വ്യോപിയ്ക്കു-

ന്നുണ്ട�ല്ലോ; അതിനോൽഅവബുദ്ധിയുക്തങ്ങളും വ്യോപനശീലങ്ങളുംതെന്ന! (36)
ഇതു ഞോൻതെന്ന എങ്കിലും ഞോൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല: ഞോൻ െവളിവില്ലോ-

െത മനസ്സോൽ ബദ്ധനോയി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയോണ്. ബ്രഹ്മത്തിെന്റ പ്രഥ�മോ�ന്മ-

ഷം എന്നിലണയുന്നെതെപ്പോ�ഴോ, അെപ്പോ�ഴ എനിയ്ക്കു്ഈ വോക്കിെന്റസോരോംശം

അനുഭവെപ്പടൂ. (37)
മരണമില്ലോത്തതു മരണമുള്ളതി�നോെടോന്നിച്ചുനിന്ന്, അന്നത്തോൽ നിലനിർ-

ത്തെപ്പട്ടു, കീ�ഴ്പോട്ടും �മ�ല്പോട്ടും �പോകുന്നു. അവ രണ്ടും സർവദോ സഹവസിയ്ക്കുന്നു;

സർവത്രഗമിയ്ക്കുന്നു–സർവ്വത്രസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. അവയിൽ ഒന്നിെന�യകോണുന്നുള്ളു;

മറ്റതിെന കോണുന്നില്ല! (38)
ഋക്കിെന്റ അക്ഷരത്തിൽ–നിരതിശയവും ആകോശതുല്യവുമോയ ബ്രഹ്മത്തിൽ

–എല്ലോ�ദ്ദവകളും കുടിെകോള്ളുന്നു. ഇതറിയോത്തവൻ ഋക്കുെകോണ്ട്എന്തു െചയ്യും?

ഇത് എവരറിയുന്നു�വോ, അവർ മോത്രം വഴി�പോെല വർത്തിയ്ക്കുന്നു! (39)
പ�യ്യ, നീ നല്ലപുല്ലുതിന്നുധനവതിയോയിബ്ഭവിയ്ക്കുക;അ�തോ�ടഞങ്ങളുംധന-

വോന്മോരോകുമ�ല്ലോ! നീ എന്നും പുല്ലു തിന്നുക; എങ്ങും �മഞ്ഞു ശുദ്ധജലവും കുടി-

യ്ക്കുക. (40)
ഒന്നും രണ്ടും നോലും എട്ടും ഒമ്പതും അധിഷ്ഠോനങ്ങ�ളോടും ആയിരമോയിരം

അക്ഷരങ്ങ�ളോടുംകൂടിയ വോക്കു ജലെത്ത സംഭരിച്ചുെകോണ്ട്, ഉൽകൃഷ്ടമോയ അന്ത-

രിക്ഷത്തിൽ ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു! (41)
അതിൽനിന്നു �മഘങ്ങൾ ധോരോളം വർഷിയ്ക്കുന്നു: അതുെകോണ്ടു ദിക്കുകൾ നോ-

ലും ഉയിർെക്കോള്ളുന്നു. ആ ജലം സസ്യോദിെയ ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു; വിശ്വം അതിെന

ഉപജീവിയ്ക്കുന്നു! (42)
ഒരുവരടിപ്പുക ഒട്ടകലത്തുഞോൻകണ്ടു;ആെകടുപുകവ്യോപിച്ചിരുന്നതിനോൽ

(അഗ്നിെയ)പിന്നീ�ടകണ്ടുള്ളു. ഫലപ്രദമോയ �സോമംവിദഗ്ദ്ധന്മോർഒരുക്കിയിരുന്നു;

ആ ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്നോമത്തവയോയിത്തീർന്നു! (43)
മൂന്നു �തജസ്വികൾ ഋതുക്കളിൽ ഭൂമിെയനോനോരൂപയോക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരു-

വൻആണ്ടിെലോരിയ്ക്കൽ വടിച്ചുകളയുന്നു; ഒരുവൻ കർമ്മങ്ങൾെകോണ്ടു �ലോകെത്ത

�നോക്കി�പ്പോരുന്നു; ഒരുവെന്റ ഗതി�യ കോണൂ, രൂപം കോണില്ല! (44)
വോക്കിന്നു നോലു വിഭോഗങ്ങൾ ഗണിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു: അവ ബ്രഹ്മജ്ഞരോയ

മനീഷിക�ളഅറിയൂ. മൂെന്നണ്ണംഗുഹയിൽ െവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കയോണ്; അനങ്ങില്ല. വോ-

ക്കിെന്റ നോലോമെത്ത വിഭോഗമ�ത്ര, മനുഷ്യർ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത്. (45)
ആദിത്യെന ഇന്ദ്രെനന്നും മിത്രെനന്നും വരുണെനന്നും അഗ്നിെയന്നും പറയു-

ന്നു; വോനത്തുവടിവിൽ പറക്കുന്നഗരുഡനും, അ�ദ്ദഹംതെന്ന. �മധോവികൾ ഒന്നി-
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െന പലതോക്കിപ്പറകയോണ്: �വദ്യുതോഗ്നി, യമൻ, വോയു എന്നിവരും, അ�ദ്ദഹമ-

�ത്ര! (46)
കറുത്ത �മഘങ്ങളിൽ െവള്ളം നിറച്ചുെകോണ്ടു, രസഹോരികളോയ രശ്മികൾ

സൂര്യങ്കെലയ്ക്കു് ഉൽപതിയ്ക്കുന്നു; അവ ജലത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്നു വീണ്ടും കീ-

ഴ്�പ്പോട്ട് �പോരുന്നു. അ�തോ�ട, ഭൂമിെവള്ളംെകോണ്ടു തു�ലോം കുതിരുന്നു. (47)
ഒരു ചക്രത്തിന്നു പന്തിരണ്ട്അഴികൾ; മൂന്നു കൂടപ്പലകകൾ. അത്ആരറി-

യും? അതി�ന്മൽ ഇളകിയിളകിെക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മുന്നൂറ്ററുപെതണ്ണം, കുറ്റികൾ�പോ-

െലഘടിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (48)
സരസ്വതി, ഭവതിയുെട യോെതോരവയവം സുഖെത്ത ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ;

ഭവതി യോെതോന്നു െകോണ്ടുവരണീയങ്ങെളല്ലോം വളർത്തുന്നു�വോ; യോെതോന്നു രത്ന-

ങ്ങെള ധരിയ്ക്കുന്നു�വോ; യോെതോന്നു ധനങ്ങെള �നടുന്നു�വോ; യോെതോന്നു നല്ല ദോന-

െത്ത െചയ്യുന്നു�വോ; ആസ്തനം ഇവിെട നുകരുമോറോക്കിയോലും! (49)
�ദവന്മോർ യജ്ഞംെകോണ്ടു യജനീയെന പൂജിച്ചു: ആ ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്നോമത്ത-

വയോയിത്തീർന്നു. അവർ മഹിമയോൽ, പ�ണ്ടെത്തസോധ്യ�ദവന്മോർ �മവുന്നസ്വർ-

ഗ്ഗം പ്രോപിച്ചു! (50)
ഈജലം ഒ�രമട്ടിൽ, ചില നോളുകൾെകോണ്ടു െപോങ്ങുന്നു; കീഴ്�പ്പോട്ടും �പോരു-

ന്നു: �മഘങ്ങൾ മന്നിെന കുളിർപ്പിയ്ക്കുന്നു;അഗ്നികൾ വിണ്ണിെന കുളിർപ്പിയ്ക്കന്നു! (51)
വോനിൽ ചരിയ്ക്കുന്നവമ്പിച്ച ഗരുഡനും, ജലങ്ങളുെട ഗർഭവും, സസ്യങ്ങെള കോ-

ട്ടുന്നവനും, വർഷംെകോണ്ടുതടോകോദികെള നിറയ്ക്കുന്നവനുമോയസൂര്യെന രക്ഷയ്ക്കോയി

ഞോൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിയ്ക്കുന്നു. (52)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 164.
1. ആഹ്വോനോർഹൻ–ആദിത്യൻ. മധ്യമൻ അന്തരിക്ഷസ്ഥൻ. ഒരു ഭ്രോതോവ്–വോയു. മുതു-

കിൽ െന�യ്യോലുന്ന–അഗ്നി. പ്രജോധിപൻ–സൂര്യൻ. ഏഴു മക്കൾ–സപ്തകിരണങ്ങൾ.

2. ഏെഴണ്ണം–ഏഴശ്വങ്ങൾ. �തർ–സൂര്യരഥം.
3. ഏഴു സ്വരങ്ങൾ–സപ്തസ്വരങ്ങൾ. ഏഴുരുൾ�ത്തർ–ഏഴു ചക്രങ്ങളുള്ളസൂര്യരഥം. ഏഴു

സ�ഹോദരിമോർ–സപ്തരശ്മികൾ.

4. ഒന്നോമൻ–പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയ്ക്കു മുമ്പുള്ളവൻ. അശരീരി–പ്രകൃതി, അെല്ലങ്കിൽ മോയ. �ചോ-
ദിപ്പോൻആർ �പോകും?–പ്രഷ്ടോവുമില്ല, പ്രതിവക്തോവുമില്ല എന്നു ഭോവം.

5. �മധോവികൾ–യജമോനന്മോർ. ഊട്–െനയ്യോൻ വിലങ്ങത്തിൽ നൂലിടൽ. ഏഴു നൂലു-

കൾ–യജ്ഞങ്ങൾ. സൂര്യങ്കലോണ�ല്ലോ, യജ്ഞസ്ഥിതി. �മധോവികൾ യജ്ഞവസ്ത്ര-

ങ്ങൾ െനയ്തുണ്ടോക്കുന്നുഎന്നുസോരം.

6. ഏഴോമെത്ത �ലോകം–സത്യ�ലോകം–സർവകർമ്മിസോധോരണമല്ലോയ്കയോലോണ്,

ആറു �ലോകങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞത്. അജൻ–ജനനോദിരഹിതനോയ ബ്രഹ്മോവ്. ഒന്നു-

ള്ളത്–സത്യ�ലോകം.

7. സഞ്ചോരി–സൂര്യൻ. തലവൻ–സർ�വോൽകൃഷ്ടനോയ സൂര്യൻ. പോൽ ചുരത്തുന്നു–മഴ

െപയ്യുന്നു. രൂപം മറച്ചു–�തജസ്സുെകോണ്ടു മൂടി, തപിപ്പിച്ച്. കുടിച്ചുതീർക്കുന്നു–ഭൂമിയിൽ

വർഷിയ്ക്കെപ്പട്ട ജലം വറ്റിയ്ക്കുന്നു.

8. അമ്മ–ഭൂമി അച്ഛൻ–സൂര്യൻ. കർമ്മം–യോഗോദി. �ചർച്ചെകോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു–വൃഷ്ടിജലം
നല്കിയിരിയ്ക്കുന്നു: ഇെല്ലങ്കിൽ, ഭൂമിയ്ക്കു കർമ്മം സോധ്യമല്ല�ല്ലോ. രസം= ജലം. പിളർ-
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ത്തെപ്പടുന്നു–കൃഷിക്കോരുെട കലപ്പകളോൽ. അങ്ങെന–വിതച്ച െനല്ലും മറ്റും വിളഞ്ഞ്

അന്നം കിട്ടുന്നവർ അടുത്തു പരസ്പരം, ‘സസ്യങ്ങൾ വഴി�പോെല വളർന്നു’ എന്നു സം-

സോരിയ്ക്കുന്നു (സ�ന്തോഷിയ്ക്കുന്നു).

9. അമ്മ–�ദ്യോവ്. മിടുക്കത്തി–അഭീഷ്ടപൂരണനിപുണയോയ ഭൂമി. കോര്യത്തിൽ–

വർഷണത്തിൽ. ഗർഭം–ജലം. മൂവ്വർ–യജ്ഞവും സൂര്യരശ്മിയും വോയുവും. കു-

ട്ടി കരഞ്ഞുതുടങ്ങി–െപറ്റവീണ ശിശു (വർഷജലം) ശബ്ദിച്ചുതുടങ്ങി. വിവിധരുപ–

സസ്യോദികൾമൂലം നോനോരൂപിണി.

10. ഒരുവൻ–കോലം. മൂന്നമ്മമോർ–ത്രി�ലോകം. മൂന്നച്ഛന്മോർ–അഗ്നിയും വോയുവും സൂര്യ-
നും. നീണ്ടുനിവർന്ന്–ഭുതഭവൽഭവിഷ്യദോത്മനോ. ശബ്ദം–ഗർജ്ജനം. സല്ലോപം–

�ദവന്മോർതമ്മിൽ.

11. സത്യസ്വരുപൻ–ആദിത്യൻ. പന്തിര�ണ്ടക്കോലുകൾ–�മഷോദിരോശികൾ. എഴുനൂറ്റിരു-
പത്ആണ്-െപണ്മക്കൾ–മുന്നൂറ്ററുപതു പകലുകളും, മുന്നൂറ്ററുപതു രോത്രികളും.

12. അഞ്ചു കോലുകൾ–അഞ്ച് ഋതുക്കൾ: �ഹമന്തശിശിരങ്ങൾക്ക് ഏകത്വം കല്പിച്ചോണ്,

ഋതുസംഖ്യ അഞ്ചോക്കിയത്. പന്തിരണ്ടോകൃതികൾ–പന്തിരണ്ടു മോസങ്ങൾ. വോനിെന്റ

മ�റ്റപ്പകുതി–അന്തരിക്ഷം. ഏഴ്ചക്രം–സപ്തരശ്മികൾ. ആ�റർക്കോലുകൾ–ആറ് ഋതു-

ക്കൾ.

13. അ�ഞ്ചർക്കോലുകൾ–അഞ്ച്ഋതുക്കൾ.
14. പത്തു�പർ–ഇന്ദ്രോദി�ലോകപോലന്മോർ അഞ്ച്, നിഷോദരും നോലുജോതിയുംകൂടി അഞ്ച്.

15. ഏഴോമത്തത്–ഏഴോമെത്ത ഋതു. ഏകജോതം–അധിമോസമോകുന്ന ഒന്നിൽനിന്നു ജനി-

ച്ചത്. ആറ് ഋതുക്കളും അധിമോസർത്തുവും കൂടി ഏഴ് ഋതുക്കൾ. �ദവജോതങ്ങൾ–

�ദവ(സൂര്യ)നിൽനിന്നു ജനിച്ചവ പറയുന്നു–കോലജ്ഞർ. അവ–ആറ് ഋതുക്കൾ.

16. സൂര്യവോക്യം: കുരുടൻ–അജ്ഞൻ. അച്ഛനും അച്ഛൻ–അച്ഛെന്റയും ഗുരു; അച്ഛെന-

ക്കോൾഅഭിജ്ഞൻ.

17. പയ്യ്–ആഹുതി. കുട്ടി–അഗ്നി. മുകളിെലയ്ക്ക്–സൂര്യങ്കെലയ്ക്ക്. ആരിൽ െചെന്നത്തി–

സൂര്യെന പ്രോപിച്ചു എന്നർത്ഥം. െപറുന്നു–ഫലം ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

18. ഇതിെന്റ (ഈ �ലോകത്തിെന്റ) അച്ഛൻ–അഗ്നി. മീെത ഇരിയ്ക്കുന്ന അച്ഛൻ–സൂര്യൻ.

അറിഞ്ഞവനും, �ദവവിഷയകമനസ്സും–രണ്ടും–അതിദുർല്ലഭെമന്നുസോരം.

19. എവ–സൂര്യ�സോമരശ്മികൾ. ധുര്യങ്ങെളന്ന�പോെല–അശ്വോദികൾ ശകടോദികെള

എന്ന�പോെല.

20. രണ്ടു പക്ഷികൾ–ജീവോത്മോവും പരമോത്മോവും. വൃക്ഷം–ശരീരം. ഒന്ന്–ജീവോത്മോവ്.

പഴം–കർമ്മഫലം. തിന്നുന്നു–അനുഭവിയ്ക്കുന്നു. മറ്റത്–പരമോത്മോവ്. ഒന്നും തിന്നോെത

�നോക്കിെക്കോണ്ടിരിയ്ക്കും–കർമ്മ ബന്ധമില്ലോെത, ജഗത്തിെന സോക്ഷി�ത്വന വീക്ഷിയ്ക്കു-

ന്നു.

21. അമൃതഭോഗം–ഉദകോംശം. അറിവ്–കർത്തവ്യ�ബോധം. ആ ധീരൻ–സൂര്യൻ. ഇതിൽ–

ഈശരീരത്തിൽ.

22. െവള്ളം കുടിയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയിൽനിന്നു ജലെമടുക്കുന്ന. സുപർണ്ണങ്ങൾ–പക്ഷികൾ, രശ്മി-

കൾ. വൃക്ഷം–സൂര്യൻ. വിശ്രമിയ്ക്കുക–രോത്രിയിൽ. െവളിച്ചെത്ത–പകൽ. അറിയോത്ത-

വൻ–ഉപോസിയ്ക്കോത്തവൻ. അതു–പഴം.

23. ഗോയത്രത്തിൽ–ഭൂസ്ഥോനത്ത്. ഗോയത്രം–അഗ്നിസ്ഥോനം. �ത്രഷ്ടുഭത്തിൽനിന്ന്–



[മ. 1: അ. 22: സൂ. 164] രണ്ടോം അഷ്ടകം 375

അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്ന്. �ത്രഷ്ടുഭം–വോയു. നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പട്ടു–�ദവന്മോരോൽ. ജഗത്തി-

ൽ–�ദ്യോവിൽ. ജഗൽപദം–സൂര്യസ്ഥോനം. അമൃതത്വം=മരണരോഹിത്യം.

24. ഗോയത്രം–ഗോയത്രീച്ഛന്ദസ്സ്. കണക്കോക്കുന്നത്–പോദത്തിൽ എട്ടക്ഷരമുഒള ഗോയത്രി,

പതിെനോന്നക്ഷരമുള്ളത്രിഷ്ടുപ്പ്, പന്തിരണ്ടക്ഷരമുള്ള ജഗതി, ഇത്യോദി.

25. ജഗതി–ജഗതീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ള സോമം. രഥന്തരം–ഏതന്നോമകമോയ സോമം. സ്ഥോപി-

ച്ചു, �നോക്കിക്കണ്ടു എന്നിവയുെട കർത്തൃപദം ബ്രഹ്മോെവന്നോണ്. ഗോയത്രത്തിന്ന്–

ഗോയത്രീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ള സോമത്തിന്ന്. വിഭോഗങ്ങൾ–പോദങ്ങൾ അതു (ഗോയത്രി) െചറു-

െതങ്കിലും മികച്ചുനില്ക്കുന്നു.

26. കറവുകോരൻ–അധ്വര്യു. സവം–യോഗം. സവിതോവ്–സർ�വശ്വരൻ.
27. ആധനവതി–പോലോകുന്ന ധനമുള്ളപയ്യ്. അവധ്യ=െകോന്നുകൂടോത്തവൾ.

28. െകോതിച്ച്–കുട്ടിയുെട കിറി പോെലോലിയ്ക്കുന്നതോയിത്തീരണെമന്നിച്ഛിച്ച്.

29. �ചഷ്ടകൾെകോണ്ടു മനുഷ്യെന തോഴ്ത്തുന്നു–മനുഷ്യെനക്കോ�ളെറ പുത്രവോത്സല്യം പ്രകടി-

പ്പിയ്ക്കുന്നു. മിന്നൽ�പോലോയിത്തീർന്ന്–ഇളകിപ്പിടഞ്ഞ്. രൂപം–പുത്രവോത്സല്യോധിക്യ-

ത്തിെന്റസ്വരൂപം.

30. പിന്നീട്–ജീവൻ �പോയോൽ. സ്വധ–പുത്രനോൽഅർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടഅന്നം, പിണ്ഡം.

31. മോർഗ്ഗങ്ങൾ–അന്തരിക്ഷപഥങ്ങൾ. പോലകൻ–സൂര്യൻ.
32. ഇത്–ഗർഭം. ഇത്–ഇതിെന്റ തത്ത്വം. കണ്ടവൻ–പത്നിയുെട വയർ വലുതോവുന്നതു

കണ്ടവൻ. ഇതു–ഗർഭതത്ത്വം. പരി�വഷ്ടിതനോയി–ഉല്ബജരോയുക്കളോൽ ചുറ്റെപ്പട്ട്.

നിരൃതി–നിരൃതി എന്നതീവ്രദുഃഖം.

33. പിതോവ്–അന്തരിക്ഷം, അ�ഭദകല്പനയോ സൂര്യൻ. ദുഹിതോവ്–ഭൂമി. ഗർഭോധോനംെച-
യ്യുന്നു–വർഷജലം ഉൾെക്കോള്ളിയ്ക്കുന്നു.

34. അങ്ങ�യോട്–യജമോന�നോട്. വൃഷോവോയഅശ്വം–ആദിത്യൻ. �രതസ്സ്–ഉൽപോദകവസ്തു.
35. യജമോനെന്റ മറുപടി:
36. ഏഴർദ്ധഗർഭങ്ങൾ–സംവത്സരോർദ്ധത്തിൽ ഗർഭം (വൃഷ്ടിജലം) ധരിയ്ക്കുന്ന സപ്തരശ്മി-

കൾ. വിഷ്ണു–ആദിത്യൻ.

37. ഇത്–ഈപ്രപഞ്ചം. മനസ്സോൽ–ബഹിർമ്മുഖമോയ �ചതസ്സിനോൽ. ‘പ്രപഞ്ചം,ഞോൻ-

തെന്ന’ എന്ന വോക്കിെന്റ സോരം അനുഭവെപ്പടണെമങ്കിൽ, പരമജ്ഞോനമുദിയ്ക്കണം;

ശോസ്ത്രജ്ഞോനംമോത്രം �പോരോ.

38. മരണമില്ലോത്തത്, ആത്മോവ്; മരണമുള്ളതു, ശരീരം. അശുഭകർമ്മങ്ങളോൽ കീ�ഴ്പോട്ടും,

ശുഭകർമ്മങ്ങളോൽ �മ�ല്പോട്ടും �പോകുന്നു. അവ രണ്ടും–ആത്മോവും ശരീരവും. ഒന്ന്–

ശരീരം. മറ്റത്–ആത്മോവ്. ആത്മജ്ഞോനം ദുഷ്പ്രോപംതെന്നഎന്നു ഭോവം.

39. ഋക്കിെന്റ–ഋഗോദി�വദങ്ങളുെട. എന്തു െചയ്യും?–ഋക്ക് ഉരുവിടന്നതുെകോണ്ട്ഒരു ഫല-

വും �നടില്ല. വഴി�പോെല വർത്തിയ്ക്കുന്നു–അവരുെട ജീവിത�മ സുജീവിതമോകയുള്ളു.

40. ധനവതി–ക്ഷീരമോകുന്ന ധനം ധോരോളമുള്ളവൾ.

41. ഒന്ന്–വോയു. രണ്ട്–�മഘവും അന്തരിക്ഷവും. നോല്–ദിക്കുകൾ. എട്ട്–ദിഗ്വിദിക്കുകൾ.
ഒമ്പത്–ദിഗ്വിദിക്കുകളുംആദിത്യനും. അക്ഷരങ്ങൾ–ജലങ്ങൾ. വോക്ക്–�മഘമോല.

42. അതിെന–സസ്യോദിെയ.
43. വരടി–കത്തിപ്പോൻ ഉണ്ടോക്കിയ ചോണകവരടി. ധർമ്മങ്ങൾ–അനുഷ്ഠോനങ്ങൾ. ഒന്നോ-

മത്തവ–മികച്ചവ.
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44. മൂന്നു �തജസ്വികൾ–അഗ്നിയും സൂര്യനും വോയുവും. ഒരുവൻ–അഗ്നി. വടിച്ചുകളയുന്നു

–ഭൂമിയുെട �കശങ്ങളോയ വനസസ്യോദികെള ചുെട്ടരിയ്ക്കുന്നു. ഒരുവൻ–സൂര്യൻ. കർമ്മ-

ങ്ങൾ–പ്രകോശ-വൃഷ്ട്യോദികൾ. �നോക്കി�പ്പോരുന്നു–ഭരിയ്ക്കുന്നുഎന്നുസോരം. ഒരുവെന്റ–

വോയുവിെന്റ.

45. നോലുവിഭോഗങ്ങൾ–പരോ, പശ്യന്തി, മധ്യമ, �വഖരി എന്നു വോക്കിെന നോലോക്കി വി-

ഭജിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. നോലോമ�ത്തതോയ �വഖരിയോണ്, മനുഷ്യർ ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നത്; മറ്റു മൂന്നും

ദുർ�ജ്ഞയമോകുന്നു.

47. രസഹോരികൾ=രസെത്ത (ഭൂമിയിെല ജലെത്ത) ഹരിയ്ക്കുന്നവ. ജലത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടം

–സൂര്യമണ്ഡലം.

48. ഒരു ചക്രം–സംവത്സരം. പന്തിരണ്ട്അഴികൾ–ദ്വോദശമോസങ്ങൾ. മൂന്നു കൂടപ്പലക-

കൾ–ഗ്രീഷ്മ-വർഷ-�ഹമന്തങ്ങൾ. അതു–സംവത്സരമോകുന്ന ചക്രം. മുന്നൂറ്ററുപെത-

ണ്ണം–മുന്നൂറ്ററുപതു ദിവസങ്ങൾ.

49. ആസ്തനം–സൂക്തമയമോയസ്തനം. അതുനുകർന്നുഞങ്ങൾസൂക്തകുശലരോയിബ്ഭവി-

യ്ക്കെട്ട.

50. �ദവന്മോർ–യജമോനന്മോർ. യജ്ഞം–മഥനജോഗ്നി. യജനീയൻ–ആഹവനീ-

യോഗ്നി. അനുഷ്ഠോനത്തിന്നോയി രണ്ടഗ്നികെളയും കൂട്ടി�ച്ചർത്തു. സോധ്യ�ദവന്മോർ–

കർമ്മ�ദവന്മോർ.

51. ചില നോളുകൾെകോണ്ടു െപോങ്ങുന്നു; കീ�ഴ്പോട്ടും �പോരുന്നു–ഗ്രീഷ്മത്തിൽ �മ�ല്പോട്ട്, വർ-

ഷത്തിൽ കീ�ഴ്പോട്ട്. അഗ്നികൾ ഹവിസ്സു െകോണ്ടുെകോടുത്തു വിണ്ണിെന-വിണ്ണവെര–

കുളിർപ്പിയ്ക്കുന്നു,ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

52. ഗരുഡനും–ഗരുഡൻ�പോെല വോനിൽ ചരിയ്ക്കുന്നവനും ഗർഭം–ഉൽപോദകൻ. കോട്ടുക
–മുളപ്പിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 165.

ഇന്ദ്രനും മരുത്തുക്കളും അഗസ്ത്യനും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; മരുത്ത്വോനോയ

ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

‘ഒ�ര പ്രോയത്തിലുള്ളവരും ഒ�രടത്തു വസിയ്ക്കുന്നവരും, ഒ�ര മഹിമപൂണ്ടവരു-

മോയ മരുത്തുക്കൾഎെന്തോരുനന്മെകോണ്ടോണ്, (�ലോകെത്ത)നനയ്ക്കുന്നത്? എന്തു-

�ദ്ദശത്തോൽ, എവിെടനിന്നു വന്നു? ഇവർ ധനത്തിന്നോയി മഴ െപയ്യിച്ചു ബലം വർ-

ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ! (1)
യുവോക്കളോയ മരുത്തുക്കൾ ആരുെട �മത്തരം ഹവിസ്സു ഭുജിയ്ക്കുന്നു–ഇവെര

ആർ,അന്തരിക്ഷത്തിൽപറക്കുന്നപരുന്തുകെളഎന്ന �പോെല, യോഗത്തിൽപിടി-

ച്ചുനിർത്തി? നോം ഏെതോരു മഹോ�സ്തോത്രം െകോണ്ടുസ�ന്തോഷിപ്പി�യ്ക്കണ്ടു?’ (2)
‘ഇന്ദ്ര, സൽപ�ത, മഹനീയനോയ ഭവോൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിെട �പോകുന്നു? എ�ന്ത,

ഇങ്ങെനയോയത് ? ഭവോൻ സമീപിച്ചു �ചോദിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; ഹരിയുക്ത, അങ്ങയ്ക്കു

ഞങ്ങ�ളോടു പറയോനുള്ളതു വഴി�പോെലഅരുളിെച്ചയ്യുക.’ (3)
‘മികച്ചഹവിസ്സുകളും �സ്തോത്രങ്ങളുംസുഖദങ്ങളോയ �സോമങ്ങളുംഎനിയ്ക്കുളളവ-

യോണ്. എെന്റ ബലവത്തോയ വജ്രം പ്ര�യോഗിയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ പിന്തിരിയ്ക്കില്ല. (യജമോ-

നന്മോർ) എ�ന്നോടു പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു; ഉക്ഥങ്ങൾ എെന്ന കോമിയ്ക്കുന്നു. ഈഹരികൾ

എെന്നഅവയിൽ ശരിയ്ക്കു െകോണ്ടോക്കും.’ (4)
‘ഇന്ദ്ര, എന്നോൽ ഞങ്ങളും സ്വന്തം കരുത്തുള്ള സമീപസ്ഥോശ്വങ്ങ�ളോടുകൂടി,

�തജസ്സോൽ �ദഹം �ശോഭിപ്പിച്ചു �വഗത്തിൽഅവ�രോടു �ചർന്നുെകോള്ളോം: അങ്ങും

ഞങ്ങളുെട ജലം ഭുജിയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ.’ (5)
‘മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ആ ജലം എവിെടയോയിരുന്നു! വൃത്രവധത്തിൽ

എെന്ന ഒറ്റയ്ക്കോക്കുയോണ�ല്ലോ, ഉണ്ടോയത്; ഞോൻ ഉഗ്രനുംബലിഷ്ഠനും മഹത്ത്വമുള്ള-

വനുമോകയോൽ, വിശ്വശത്രുവിെന വജ്രമയച്ചു കീഴടക്കി!’ (6)
‘വർഷിതോ�വ,അങ്ങുവളെര െചയ്തിട്ടുണ്ട്; എന്നോൽ,അതുഞങ്ങളുെടഒെത്തോ-

രുമിച്ച ഒത്തോശക�ളോടുകൂടിയോണ്. മഹോബല,ഞങ്ങൾ–മരുത്തുക്കൾ–ഏെറ െച-

യ്തിരിയ്ക്കുന്നു: െകോതിച്ചു �വലെയടുത്തുവ�ല്ലോ, ഞങ്ങൾ.’ (7)
‘മരുത്തുക്ക�ള, ഞോൻ തനതോയ–ഇന്ദ്ര�ന്റതോയ–�കോപം െകോണ്ടു ബലവോ-

നോയിത്തീർന്നു, വജ്രമയച്ചു വൃത്രെന വധിച്ചു: മനുവിന്നു�വണ്ടി, ഈ വിശ്വോഹ്ലോദക-

മോയ ജലം പ്രവഹിപ്പിച്ചതു, ഞോനോണ്.’ (8)
‘മഘവോ�വ, ശരി, അങ്ങു െചയ്യോത്തെതോന്നുമില്ലതെന്ന; അങ്ങെയ�പ്പോെല

ഒരുപോയജ്ഞനോയ �ദവനില്ല; വളർന്നവ�ന, അങ്ങു െചയ്തതു�പോെല െചയ്യോൻ

ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല, ജനിയ്ക്കയുമില്ല!’ (9)
എനിെയ്ക്കോറ്റയ്ക്കുത�ന്ന, �വണ്ടതു കൂസലില്ലോെത ഉടനടി െചയ്യോൻ, വിപുലമോയ

ബലം ഉണ്ടോകെട്ട! മരുത്തുക്ക�ള, ഉഗ്രനുംഅഭിജ്ഞനുമോയഞോൻഎവയ്ക്കോയി പുറ-

െപ്പടു�മോ; അവയ്ക്കു് ഇന്ദ്രനോയഞോൻതെന്നഅധിപതി! (10)
മരുത്തുക്ക�ള, �നതോക്കളോയ നിങ്ങൾ എെന്നക്കുറിച്ചു െചയ്തശ്രവ്യമോയ മന്ത്ര-

�സ്തോത്രംഎെന്നസ�ന്തോഷിപ്പിച്ചു: സഖോക്ക�ള, ഇതുസഖോവുംവൃഷോവുംസുയജ്ഞ-

നുംഅ�നകശരീരനും ഇന്ദ്രനുമോയഎെന്റ ശരീരെത്ത �പോഷിപ്പിയ്ക്കെട്ട! (11)
മരുത്തുക്ക�ള,ഈനിങ്ങൾഇപ്രകോരംതെന്നഎെന്നപുകൾെപ്പടുത്തി, അന-
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വദ്യമോയ യശസ്സും അന്നവും വഹിയ്ക്കുന്നു; സുവർണ്ണവർണ്ണരോയ നിങ്ങൾ എെന്ന

നന്നോയി െവളിെപ്പടുത്തി, തീർച്ചയോയും കീർത്തിെകോണ്ടു മൂടിപ്പുതപ്പിയ്ക്കും! (12)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങെള ഇവിെട ആർ പൂജിയ്ക്കും? സഖോക്ക�ള, നിങ്ങൾസഖോ-

ക്കളുെട അടുക്കെലയ്ക്കു പുറെപ്പടുവിൻ; മോന്യ�ര, സ്പൃഹണീയങ്ങൾ മതിയോ�വോളം

െകോണ്ടുെകോടുക്കുവിൻ. എെന്റഈസത്യങ്ങൾ മനസ്സിലോക്കുവിൻ! (13)
മരുത്തുക്ക�ള, പൂജ്യെര പൂജിപ്പോൻ കഴിവുള്ളതോയ മോന്യെന്റ ബുദ്ധി ഇ�പ്പോൾ

നമ്മെള പ്രോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അതിനോൽ നിങ്ങൾ �മധോവിയുെട അടുക്കെലയ്ക്കു തി-

രിയ്ക്കുകതെന്ന �വണം. നിങ്ങെള ഈ �ശ്രഷ്ഠകർമ്മങ്ങൾക്കോയി �സ്തോതോവു പൂജി-

യ്ക്കും.’ (14)
മരുത്തുക്ക�ള,ഈ �സ്തോത്രവുംഈ വോക്കും നിങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്തെട്ട: പ്രീ-

ണയിതോവും മോന്യനുമോയ �സ്തോതോവിെന്റ ഇച്ഛയോൽ നിങ്ങൾ �ദഹ�പോഷണത്തി-

ന്നു വന്നു�ചരുവിൻ; അന്നവും ബലവും വിജയിയോയ ദോനവും ഞങ്ങൾക്കു�കവ-

രുമോറോകെട്ട! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 165.
1. ഇന്ദ്രവോക്യം:
3. മരുത്തുക്കളുെട മറുപടി: ഇങ്ങെന–അനുചരരില്ലോെത.

4. ഇന്ദ്രൻ: പിന്തിരിയ്ക്കില്ല–ശത്രുക്കെള വധിയ്ക്കോെത മടങ്ങില്ല. ഉക്ഥങ്ങൾ–ഒരുതരം

�സ്തോത്രങ്ങൾ. എെന്ന കോമിയ്ക്കുന്നു–എെന്നത്ത�ന്ന പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു. അവയിൽ–

ഹവിരോദികളുെട അടുക്കൽ.

5. മരുത്തുക്കൾ പറയുന്നു: അവർ–യജമോനന്മോർ. ജലം–ഞങ്ങൾ വർഷിച്ച ജലംെകോ-

ണ്ടുണ്ടോയഹവിസ്സ്.

6. ഇന്ദ്രൻ: വിശ്വശത്രു–വൃത്രൻ.
7. മരുത്തുക്കൾ: െകോതിച്ചു–വർഷണം കോംക്ഷിച്ചു.

8. ഇന്ദ്രൻ:
9. മരുത്തുക്കൾ:

10. ഇന്ദ്രൻ: വിപുലം=വിശോലം, സർവവ്യോപി.
12. എെന്ന െവളിെപ്പടുത്തി–എെന്റ ഗുണങ്ങെള പ്രകോശിപ്പിച്ച്.

13. ആർപൂജിയ്ക്കും? പൂജിപ്പോൻ കഴിവുള്ളവർ ചുരുങ്ങും. സഖോക്കളുെട യജമോനന്മോരുെട.
14. മോന്യൻ–യജമോനൻ. �മധോവി–യജമോനൻ.
15. ഈവോക്ക്–പ്രോർത്ഥന. �ദഹ�പോഷണത്തിന്ന്–ഹവിസ്സശിപ്പോൻ. ഈ ഋക്ക്അഗ-

സ്ത്യവോക്യമോയിട്ടോണ്, സോയണോചോര്യർ വ്യോഖ്യോനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.

മൂന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 166.

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

ഞങ്ങൾ വർണ്ണിയ്ക്കോം മരുത്തുക്ക�ള, യുഷ്മൽപൂർവ-

തുംഗത, ശീഘ്രം �മഘെക്കോടിയോയ്വെന്നത്തുവോൻ:

കത്തുന്നവിറകു �പോലിരമ്പി, യോത്രെയ്ക്കോരു

ശക്തി�കെക്കോൾവിൻ, �പോ�ന്നോർ നിങ്ങൾ �പോരിനു�പോെല! (1)

മകെനെയന്നവിധം മധുെവെയടുെത്തന്നും

മഖത്തിൽക്കളിയോടും, മല്ലരക്കളിമ്പക്കോർ;

നതനോം ഹവിഷ്മോങ്കലണയും, സംരക്ഷിപ്പോൻ;

കദനെപ്പടുത്തില്ലോ, രുദ്രജർ കരുത്തന്മോർ. (2)

ഏെതോരുഹവിഷ്പ്രദ�ന്നകി�യോ മരുത്തുക്കൾ

�മദുരദ്രവിണെത്തത്രോതോക്കളമൃതന്മോർ;

അവനു�വണ്ടി�ത്തോയംെകോണ്ടു �തോഴന്മോർ�പോെല

ഭുവനം നനയ്ക്കുന്നൂസുഖകോരികൾ പോരം! (3)

മൂടുന്നൂ, ഭുവനെത്തത്തനതോ�മോജസ്സിനോ-

�ലോ;-ടുന്നു, തോ�ന പൂട്ടി നിങ്ങൾതൻ കുതിരകൾ;

�പടിപ്പൂ, വിചിത്രമോം നിങ്ങൾതൻ �പോക്കിൽപ്പോരും

�മടയുെമല്ലോ,�മോങ്ങെപ്പട്ട വോൾകളോൽ�പ്പോെല! (4)

തിളങ്ങിവീശും മർത്ത്യബോന്ധവർ നിങ്ങൾ മല-

െയ്ക്കോലി �ചർക്ക�യോ വോ�നറുക�യോെചയ്യും�നരം

വൃക്ഷ�മോ�രോന്നും വിറയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾതൻ �പോക്കിൽ-

സ്സസ്യോളി ചോഞ്ചോടുന്നൂ, വണ്ടി �കറി�യോൾ�പോെല! (5)

ഉൾക്കനിവിനോൽ മരുത്തുക്ക�ള, പൂരിപ്പിപ്പി,-

നുഗ്രരവ്യഥർ നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുസുബുദ്ധിെയ,

നിങ്ങൾതന്നറുക്കുവോൾ കോറിെനക്കീറും�നരം,

നിഗ്രഹോയുധം�പോ�ല �ഗോക്കെളെക്കോത്തും�നരം! (6)

നിർത്തോെത ദോനംെചയ്�വോർ, നിസ്സീമസമ്പത്തു�ള്ളോർ,

മർദ്ദിയ്ക്കെപ്പടോത്തവർ, വിനുതർ യജ്ഞങ്ങളിൽ

ഇന്ദ്രെനപ്പൂജിയ്ക്കുന്നു �സോമപോനത്തിന്നി:-വ-

രന്നറിഞ്ഞവര�ല്ലോ, വീരെന്റ മുന്തും െശൌര്യം! (7)

എവെരക്കോത്തുനിങ്ങൾ കുടിലപോപം പറ്റോ-

െത,വർതൻ പ്രജോ�പോഷോശംസെയ നിറ�വറ്റീ

അവെരപ്പുരു�ഭോഗച്ചോർത്തിൽ നിർത്തുവിൻ, �ത�ജോ-

ജവശോലികൾ നിങ്ങൾ, െപരിയ മരുത്തുക്കൾ! (8)

നിങ്ങൾതൻ �തരിൽ മരുത്തുക്ക�ള, നില്പുെണ്ടല്ലോ-

നന്മയും, �തോളിലിണക്കുത്തോർന്നബലങ്ങളും;

സജ്ജിത,മൂണിൻവട്ടം തോവളങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ-
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ക്ക;ച്ചുതണ്ടമരുന്നൂ, നിങ്ങൾതൻ വട്ടിൻചോ�ര! (9)

ഭൂരിമംഗളമുണ്ടു, മർത്ത്യെരത്തോങ്ങും കയ്യിൽ;

മോറിലുെണ്ടോ,ളി വീശും മിനുക്കുെപോൻപണ്ടങ്ങൾ;

�തോളിൽ െവണ്മോല്യം, വജ്രങ്ങളിൽ മൂർച്ചയു–�മവം

�ചലുദ്വഹിപ്പൂ നിങ്ങൾ, പക്ഷികൾ പക്ഷം�പോെല. (10)

നിർവ്യോജമഹിമോക്കൾ, വിഭുക്കൾ, നോ�നശ്വര്യർ

ദിവ്യർ, നക്ഷത്രച്ചോർത്തോൽ�പ്പോല�വ ദൂരോലക്ഷ്യർ,

നന്ദകർ, മുഖംെകോണ്ടു ശബ്ദിയ്ക്കും സജിഹ്വന്മോ,-

രിന്രസമ്മിളിതന്മോർ, വിനുതർ മരുത്തുക്കൾ! (11)

നിങ്ങൾതൻ മഹിമോവു തോദൃശം സുജോത�ര:

നിങ്ങൾതൻ ദോനം ദീർഗ്ഘ,മദിതിവ്രതം �പോ�ല;

നിങ്ങ�ളെതോന്നും മരുത്തുക്ക�ള, സൽക്കർമ്മോവി-

ന്നിങ്ങു നല്കിയോലതു തള്ളുകില്ലിന്ദ്രൻ�പോലും! (12)

നിങ്ങൾതൻ �സ്നഹം മരുത്തുക്ക�ള, നില്ക്കും, നീണോൾ:

നിങ്ങൾ നിത്യ�ര, തൂ�ലോം െകോൾവതുണ്ട�ല്ലോ �സ്തോത്രം;

ഇമ്മനെസ്സോ�ട മനുഷ്യെന്റ കീർത്തിെയത്തോങ്ങി,-

ക്കർമ്മത്തോലറിയുന്നൂ �നതോക്കൾ നിങ്ങൾസമം! (13)

നിങ്ങൾതൻ മഹത്തോയ യോെതോന്നോൽപ്ര�വഗ�ര,

നിങ്ങൾ വോയ്പിപ്പൂ മരുത്തുക്ക�ള, െനട്ടും കർമ്മം;

ആളുകൾ യോെതോന്നോ�ലോ െവല്ലുന്നു െപരും�പോരി;-

ലോവരവനുഭവിയ്ക്കോവും,ഞോനീ യജ്ഞത്തോൽ! (14)

നിങ്ങൾക്കുെള്ളോന്നു മരുത്തുക്ക�ള, സ്തവമിതും,

മംഗളം െചോല്ലും മോന്യ�സ്തോതോവിൻ െമോഴിയിതും:

നിങ്ങൾതൻ തിരുവുടലിതിനോൽ വളര�ട്ട;

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, െകല്പുമന്നവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 166.
1. യുഷ്മൽപൂർവതുംഗത=നിങ്ങളുെടപുരോതനമഹത്ത്വം. �മഘെക്കോടി–�മഘോഗമനത്തിെന്റ

അടയോളം; കോറ്റടിച്ചോൽ �മഘം പുറെപ്പടുമ�ല്ലോ. വെന്നത്തുവോൻ–�വദി�മൽആവിർ-

ഭവിപ്പോൻ. �പോ�ന്നോർ=കഴിവുള്ളവർ. �പോരിനു�പോെല–യുദ്ധത്തിനു ശക്തി (ബലം)

എടുക്കുന്നതു�പോെല.

2. മധു–മധുരമോയ ഹവിസ്സ്. മഖം=യോഗം. മല്ലർ–രോക്ഷസോദികെള ആക്രമിയ്ക്കു-

ന്നവർ. കളിമ്പക്കോർ=ക്രീഡോശീലർ. നതൻ=വണങ്ങിയവൻ. ഹവിഷ്മോൻ-

ഹവിെസ്സോരുക്കിയവൻ, യജമോനൻ. കദനെപ്പടുത്തില്ലോ–യജമോനെന �ക്ലശിപ്പിയ്ക്കില്ല.

രുദ്രജർ–രുദ്രപുത്രന്മോർ.

3. ഹവിഷ്പ്രദൻ=ഹവിസ്സു നല്കിയവൻ. �മദൂരദ്രവിണം=തടിച്ച (മഹത്തോയ) ധനം. �തോയം

–വർഷജലം.

4. �പോക്ക്=ഗമനം, സഞ്ചോരം.
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5. മലയ്ക്ക്–ഗിരിഗുഹകൾക്ക്. സസ്യോളി=സസ്യസമൂഹം.
6. ഉഗ്രർ–ബലമുയർന്നവർ. അവ്യഥർ–ആരോലും പീഡിപ്പിയ്ക്കുെപ്പടോത്തവർ. െകോത്തും-

�നരം–കോറ്റടിയ്ക്കു�മ്പോൾ �ഗോക്കൾ ചൂളുമ�ല്ലോ.

7. വിനുതർ=സ്തുതർ. അന്ന്–വൃത്രവധോദ്യവസരത്തിൽ. വീരെന്റ-ഇന്ദ്രെന്റ.

8. പ്രജോ�പോഷോശംസ=സന്തോനപുഷ്ടിയുണ്ടോക�ണ എന്ന പ്രോർത്ഥന. പുരു�ഭോഗച്ചോർ-

ത്തിൽ നിർത്തുവിൻ–ബഹു�ഭോഗസമ്പന്നരോക്കുവിൻ.

9. ഇണക്കുത്തോർന്ന–തമ്മിൽസ്പർദ്ധിയ്ക്കുന്ന. വട്ടിൻ (ചക്രത്തിെന്റ) ചോ�ര (അടുക്കൽ)

അമരുന്നു–ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു.

10. വജ്രങ്ങൾ–വജ്രസദൃശങ്ങളോയആയുധങ്ങൾ. �ചല്–െസൌന്ദര്യം.
11. നക്ഷത്രനിരെകോണ്ടു ദിവ്യെര ദൂരത്തുനിന്നു കോണോം; അതു�പോെല ദൂരോലക്ഷ്യർ. നന്ദ-

കർ=ആനന്ദിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ. സുജിഹ്വന്മോർ–പ്രിയഭോഷികൾ.

12. അദിതിയുെട (�ദവമോതോവിെന്റ) വ്രതം�പോെല ദീർഗ്ഘം–നീണ്ടു നില്ക്കുന്നത്. തള്ളുകില്ല

–വകെവയ്ക്കുകതെന്ന െചയ്യും.

13. നിത്യർ–മരണരഹിതർ. ഇമ്മന�സ്സോ�ട–ഈ അനുഗ്രഹബുദ്ധി�യോടുകൂടി. തോങ്ങി–

നിലനിർത്തി. അറിയുന്നു–ആളുകെള തിരിച്ചറിയുന്നു. സമം=ഒന്നിച്ച്.

14. പ്ര�വഗർ=�വഗ�മറിയവർ. വോയ്പിപ്പൂ–വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു. വരവ്=ആഗമനം. യജ്ഞത്തോ-

ൽ–�സ്ത്രോത്രോദ്യോരോധനങ്ങൾെകോണ്ട്.
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സൂക്തം 167.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും മരുത്തുക്കളും �ദവതകൾ. (�കക)

ആയിരം ത്വദ്രക്ഷയും ഹരിസംയുത, ഞങ്ങൾ-

ക്കോയിരമതിബലപ്രദമന്നവുമിന്ദ്ര,

ആയിരം ധനങ്ങളുമോയിരം പശുക്കളു-

മോനന്ദം തരുവോനോയ്ഞങ്ങളിൽ വെന്നത്ത�ട്ട! (1)

നമ്മളിൽ വെന്നത്ത�ട്ട, രക്ഷകെളോടും, വോയ്ച

നല്ല വസ്തുക്കെളോടും, സുപ്രജ്ഞർ മരുത്തുക്കൾ:

വോരിധിയുെട മറുതീരത്തും ധന�മന്തു-

�ന്നോര�ല്ലോ, മഹത്തുക്കളവർതൻ നിയുത്തുക്കൾ! (2)

അവരിൽ �മളിച്ചിരിപ്പുണ്ട�ല്ലോ, ഘൃതം തൂകു-

മഴ�കറിയ തങ്ക�ക്കവോളും മുകിൽച്ചോർത്തും,

മനുജോംഗനോയന്തഃപുരത്തിെലന്നവിധം,

മഖത്തിെന്നോക്കും വോണി സത്സഭയിലും �പോ�ല! (3)

നോരി�യോെടന്നവിധം വോർമിന്നെലോടു �ചർന്നു

നീെരോഴുക്കുന്നൂ, നിറ�മറിയ മരുത്തുക്കൾ,

�ഘോരന്മോരനോദരിയ്ക്കില്ല, �രോദസിയോെള;-

ബ്ഭൂരിസ�ന്തോഷപ്രദർ �വഴ്ചയ്ക്കോയ് വളർത്തുന്നു! (4)

�ചരുന്നു, രമിപ്പോനിബ്ഭക്തന്മോെരോടു; �തരിൽ-

�ക്കറുന്നു, സൂര്യർെയ്ക്കോപ്പമോദിത്യഗതി�പോെല,

ചിന്നിയ കൂന്തെലോടും, നരരിൽക്കനിവുള്ള

െപോെന്നോളി െമയ്യോളോയ �രോദസി, മരുൽപത്നി! (5)

ഇങ്ങധ്വരത്തിൽ�സ്സോമം പിഴിഞ്ഞുഹവിർദ്ധരൻ

നിങ്ങെളപ്പൂജിച്ചർക്കസ്തുതികൾ പോടും�നരം

തരുണർ നിങ്ങൾ മരുത്തുക്ക�ള, �തരിൽ�ക്കറ്റും,

പിരിയോത്തവളോമബ്ബലിഷ്ഠതരുണിെയ! (6)

വിസ്തരിച്ചുരെചയ്യോ,മിമ്മരുത്തുക്കളുെട

സത്യവും സ്തുത്യർഹവുമോകിയ മോഹോത്മ്യം ഞോൻ:

ദൃപ്തയോമിവരുെട സുസ്ഥിരയ�ല്ലോ, വർഷ-

സക്തയോയ്പ്പുലർത്തുന്നൂ, ഭോഗ്യവൽപ്രജകെള! (7)

പരിപോലിപ്പൂ, പന്തി�കടിൽനിന്നിതിെന;യോ

വരുണോര്യമമിത്രർ ചീത്തെയ നശിപ്പിപ്പൂ;

വീഴ്ത്തുന്നു, വീഴോെതനില്ക്കുന്ന െവള്ളവും മരു-

ത്സോർത്ഥ�മ, �മഘങ്ങെളപ്പിളർത്തുംകോലം വന്നോൽ. (8)

അരികത്ത,കലത്തുമോശുനിങ്ങൾതൻ െകല്പി-

ന്നറുതി ഞങ്ങൾ മരുത്തുക്ക�ള, കണ്ടിട്ടില്ല:

അടിച്ചു�കറും െകല്പോൽത്തഴച്ചു മോറ്റോെരക്കീ-
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ഴടക്കുന്നവര�ല്ലോ, നീര�പോലോനിപുണന്മോർ! (9)

ഇന്നിന്ദ്രന്നതിപ്രിയർ നമ്മൾ; തന്മഹത്ത്വെത്ത-

യിന്നിനോെളയും െചോല്ലുമോറോക, സദസ്സിൽ നോം;

പണ്ടുകോലത്തും െചോല്ലോറുണ്ടു നോൾ�തോറും നമ്മൾ;

െകോണ്ടോടിടോവൂ നെമ്മ, മർത്ത്യരിൽെവച്ചോ മഹോൻ! (10)

നിങ്ങൾക്കുെള്ളോന്നു മരുത്തുക്ക�ള, സ്തവമിതും,

മംഗളം െചോല്ലും മോന്യ�സ്തോതോവിൻ െമോഴിയിതും:

നിങ്ങൾതൻ തിരുവുടലിതിനോൽ വളര�ട്ട;

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, െകല്പുമന്നവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 167.
1. ഹരിസംയുത–ഹരികെളന്ന കുതിരക�ളോടുകൂടിയവ�ന.

2. നിയുത്തുക്കൾ–നിയുത്തുക്കെളന്നഅശ്വങ്ങൾ.

3. ഘൃതം=ജലം, അെല്ലങ്കിൽ െനയ്യ്. െനെയ്യോലിയ്ക്കുന്നതോയി �തോന്നുന്ന മിനുപ്പ്. മനുജോം-

ഗന–ഒരു വലിയആളുെട ഭോര്യ. മഖത്തിെന്നോക്കും വോണി–�സ്തോത്രവും മറ്റും. സത്സഭ

–യജ്ഞസദസ്സ്.

4. നീര്-വർഷജലം; �രതസ്സ്എന്നും. നിറം–ഭൂഷണപ്രഭ. �രോദസി–ഇതു മരുത്തുക്കളുെട

പത്നിയുെട �പര�ത്ര. �ഘോരന്മോർ–അതിവൃഷ്ടിപ്രദോനം െകോണ്ടു ഭയങ്കരർ.

5. ഇബ്ഭക്തന്മോെരോടു–പരിചരിയ്ക്കുന്ന മരുത്തുക്ക�ളോടു. സൂര്യെയ്ക്കോപ്പം–സൂര്യപുത്രിഅശ്വി-

കളുെട �തരിൽ �കറിയ�പോെല. ആദിത്യഗതി�പോെല–അത്ര �വഗ�ത്തോ�ട.

6. അർക്കസ്തുതികൾ=മന്ത്ര�സ്തോത്രങ്ങൾ. �തരിൽ�ക്കറ്റും-യജനസ്ഥലെത്തയ്ക്കു �പോരോൻ.

തരുണി–�രോദസി.

7. സത്യം=യഥോർത്ഥം. ദൃപ്ത–തനിെയ്ക്കോത്ത ഒരു �ലോ�കോപകോരിണിയിെല്ലന്നഅഹങ്കോ-

രമുള്ളവൾ. സുസ്ഥിര–നിത്യസഹധർമ്മിണി, �രോദസി. വർഷസക്ത=വൃഷ്ടിതൽപര.

ഭോഗ്യവൽപ്രജകെള=ഭോഗ്യമുള്ളആളുകെള.

8. ഇതിെന–യജ്ഞെത്ത. െവള്ളവും വീഴ്ത്തുന്നു–മഴ െപയ്യിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മരുത്സോർ-

ത്ഥം=മരുദ്ഗണം. �മഘങ്ങെളപ്പിളർത്തുംകോലം–വർഷോകോലം.

9. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷവോക്യമോണ്: നീർ–അടിച്ചു�കറുന്ന െവള്ളം പ്രതിബന്ധങ്ങെള

അമർത്തുമ�ല്ലോ.

10. മർത്ത്യരിൽെവച്ച്–മറ്റു മനുഷ്യെരക്കോൾ.



386 ഋ�ഗ്വദം [അ. 2: അ. 4]

സൂക്തം 168.

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

നിങ്ങൾതൻ ശരിയോക്കൽ െവമ്പുന്നുയ�ജ്ഞ, യ�ജ്ഞ;

നിങ്ങൾ �ദവകൾ�ക്കകോൻ െചയ്യുന്നുകർമ്മം, കർമ്മം;

ഇെങ്ങഴുന്ന�ള്ളണ�മ, നിങ്ങൾ വോനൂഴികൾതൻ

തുംഗതുഷ്ടിയ്ക്കും, ഹൃദ്യ�സ്തോത്രങ്ങൾ പരത്തോനും! (1)

രൂപികൾ �പോ�ല, വിറപ്പിയ്ക്കുമസ്വയംഭുക്ക-

ളോവിർഭവിപ്പൂ, െകല്പർ വിണ്ണിനുമന്നത്തിന്നും,

വൻനീരത്തിരകൾ �പോലോയിരക്കണക്കിലോയ്

വന്ദ്യ�ഗോവുകൾ�പോെലയന്തി�ക നീർ തൂകു�ന്നോർ! (2)

പിഴിഞ്ഞുകുടിച്ച നൽ�സ്സോമങ്ങൾ�പോ�ല, ഗോത്രം

തഴ�ച്ചോരിവർ െനഞ്ചിൽ�സ്സവകർ �പോ�ല നില്ക്കും;

�തോൾകളിെലോരുമങ്ക�പോെല തൂങ്ങുന്നൂ, ശക്തി;

�കകളിലുറയുമുണ്ടി,വർക്കു ചുരികയും. (3)

ഒത്തു�ചർന്നിറങ്ങുന്നൂവോനിൽനിന്നനോയോസം-

ഉക്തിയോൽ �പ്രരിപ്പിപ്പിൻ സ്വയമിങ്ങമർത്ത്യ�ര–

സുസ്ഥിരെത്തയും വിറപ്പിയ്ക്കു�മ, െപോടി നീക്കി

പ്രത്യക്ഷരോകും ദീപ്തഖഡ്ഗരോം മരുത്തുക്കൾ! (4)

നിങ്ങെളയിടയിൽനിന്ന,ണെയ നോക്കോൽ�പ്പോലോ-

രങ്ങിളക്കുന്നൂ, സ്വയം വോൾമിന്നുമനില�ര?

കോർകൾ�പോലുരുഫല�പ്രപ്സുവിന്നന്നം കിട്ടോ-

നോകോംക്ഷ്യർ നിങ്ങൾ, പകൽസ്സമയത്തശ്വം�പോെല! (5)

ഏതി�നോ നിങ്ങൾ മരുത്തുക്ക�ള, വെന്നത്തുവ-

തോ,ദിയോ മഹത്തോയ മഴനീർെക്കെങ്ങ?-ങ്ങറ്റം?

ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന ജലം പതിർ�പോലുതിർക്കുവോ-

നിന്നിങ്ങൾ വജ്രംെകോണ്ടു കീറുന്നു, ദീപ്തോഭ്രെത്ത! (6)

നിങ്ങെള�സ്സവിയ്ക്കൽ നീ�രോഗ,മുജജ്വലം, ഫലോ-

സംഗി, സൌഖ്യദം, മരുത്തുക്ക�ള, കൃഷിയുക്തം;

നിങ്ങൾതൻപ്രദോനവുമോഢ്യദക്ഷിണ�പോെല

മംഗള,മോശുകര,മോസുരബലം�പോെല! (7)

കോർകെള നിലവിളിപ്പിച്ചുെകോണ്ടം,ഭസ്സിെന്നോ-

രോകമ്പമുണ്ടോക്കുന്നൂ, മോരുതകുലിശങ്ങൾ;

അവർ മന്നുലകെത്തത്തണ്ണീരോൽ നനയ്ക്കു�മ്പോ-

ള,വോനമ്രത�യോ�ട പുഞ്ചിരിെക്കോൾവൂ, മിന്നൽ! (8)

പൃശ്നിയുൽപോദിപ്പിച്ചൂ, െപരിയ രണത്തിന്നോയ്,-

സ്സശ്രീകം ചരിയ്ക്കുന്ന മോരുതസമൂഹെത്ത;

ഏകരൂപരോമവർ �മഘെത്തജ്ജനിപ്പിച്ചോ-
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രോ;–കോംക്ഷ്യമോകും ഭക്ഷ്യമെപ്പോ�ഴ കോണോയ്വന്നൂ! (9)

നിങ്ങൾക്കുെള്ളോന്നു, മരുത്തുക്ക�ള, സ്തവമിതും,

മംഗളം െചോല്ലും മോന്യ�സ്തോതോവിൻ െമോഴിയിതും;

നിങ്ങൾതൻ തിരുവുടലിതിനോൽ വളര�ട്ട;

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, െകല്പുമന്നവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 168.
1. ശരിയോക്കൽ–കൂടുതൽ കുറവുകളില്ലോതോക്കൽ. നിങ്ങൾ ഓ�രോ യജ്ഞത്തിലും സത്വ-

രം വന്നു ന്യൂനതോധിക്യങ്ങൾ പരിഹരിയ്ക്കുന്നു. ഏകോൻ ഹവിസ്സുൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്കോൻ വൃഷ്ടി

നടത്തുന്നു; പരത്തുക=വ്യോപിപ്പിയ്ക്കുക.

2. രൂപികൾ�പോെല–അരൂപെരങ്കിലും സരൂപർ�പോെല. വൻനീരത്തിരകൾ= വലിയ

ജലവീചികൾ. നീർ തൂകു�ന്നോർ–വന്ദ്യ�ഗോവുകൾ (മികച്ച �പക്കൾ) പോൽ ചുരത്തു-

ന്നതു�പോെല വൃഷ്ടിജലം തുകുന്നവർ.

3. കുടിച്ച �സോമങ്ങൾ െനഞ്ചിൽ (കടിച്ചവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ) �സവകർ (പരിചോര-

കർ)�പോെല നില്ക്കുമ�ല്ലോ. ശക്തി=ബലം അെല്ലങ്കിൽ �വെലന്നആയുധം.

4. രണ്ടോംപോദം പ്രത്യക്ഷവോക്യം. ഉക്തി=വോക്ക്. �പ്രരിപ്പിപ്പിൻ–നിങ്ങെള സ്തുതിയ്ക്കോൻ

ഞങ്ങെള �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുവിൻ. സുസ്ഥിരം–അത്യന്തം ഉറച്ചു നില്ക്കുന്ന പർവതോദി. െപോ-

ടി=�രണു, പോപം.

5. അണ=ഹനുക്കൾ. അനിലർ=മരുത്തുക്കൾ. അന്നം കിട്ടോൻ നിങ്ങെള, �മഘങ്ങെള

എന്ന�പോെല ഉരുഫല�പ്രപ്സു (വളെര ഫലങ്ങളിച്ഛിയ്ക്കുന്ന യജമോനൻ) ആകോംക്ഷിയ്ക്കു-

ന്നു (ആഹ്വോനംെചയ്യുന്നു); അശ്വം�പോെല–അശ്വെത്ത െമരുക്കുന്നതു�പോെല.

6. മഹത്തോയ മഴെവള്ളത്തിന്ന്ആദിയില്ല, അറ്റവുമില്ല. ദീപ്തോഭ്രം=തിളങ്ങിയ �മഘം.

7. നിങ്ങെള �സവിച്ചോൽ �രോഗശോന്ത്യോദിഫലങ്ങൾ കിട്ടും. ആഢ്യദക്ഷിണ–ധനികൻ

ധോരോളം െകോടുക്കുമ�ല്ലോ, ദക്ഷിണ. ആശുകരം=ക്ഷിപ്രകോരി. ആസുരബലം (അസു-

രശക്തി) ചിലരിൽനിന്നു ധനം അപഹരിച്ചു മറ്റുചിലർക്കുെകോടുക്കുന്നു; അതു�പോെല

നിങ്ങളുെട ദോനവും �മഘത്തിൽനിന്നു ജലം അപഹരിച്ചു �ലോകത്തിനു നല്കുന്നു.

8. ആകമ്പം=ഇളക്കം. മോരുതകുലിശങ്ങൾ=മരുത്തുക്കളുെട വജ്രങ്ങൾ. മന്നുലകം=ഭൂ-

�ലോകം. അവനമ്രത–തോഴ്മ; മുഖം കുനിച്ച്.

9. പൃശ്നി-അന്തരിക്ഷ�ദവത എന്നു ചിലർ അഭിപ്രോയെപ്പട്ട മരുന്മോതോവ്. രണത്തിനോയ്

–െപോരുതി �മഘങ്ങെള ജയിപ്പോൻ. സശ്രീകം=�ശോഭ�യോ�ട. മോരുതസമൂഹം=മരു-

ദ്ഗണം. ജനിപ്പിച്ചോർ–വർ�ഷോദ്യുക്തരോക്കി എന്നുസോരം.
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സൂക്തം 169.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും വിരോട്ടും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (�കക)

െപരി�യോരോമീ മരുത്തുക്കെളത്തള്ളീടോ�ത

പരിപോലിച്ചീടുന്നു, െപരി�യോൻ ഭവോനിന്ദ്ര,

അവർതൻ വിധോതോവോമവിടുന്നറിഞ്ഞുത-

ന്നരുൾെകങ്ങൾക്കു, ഭവോന്നരിമെപ്പട്ട സുഖം! (1)

ഇന്ദ്ര, നിങ്ക�ല �ചർ�ന്നോർ, മർത്ത്യർക്കോയ്മഴ െപയ്യി-

യ്ക്കുന്ന നി�ശ്ശഷപ്രജോപോലകർ മരുത്തുക്കൾ:

ചിരികൂട്ടിനോര�ല്ലോ, സുഖെത്തത്തൂകും �പോരി-

ലരിയ ലോഭം �നടോനിവർതൻ പൃതനകൾ! (2)

െചല്ലുന്നൂ ഭവോെന്റയച്ചുരിക: പ�ണ്ട െകോണ്ട

െവള്ളെമങ്ങൾക്കോയിന്ദ്ര, പോറ്റുന്നു മരുത്തുക്കൾ;

അഗ്നിയും ജ്വലിയ്ക്കുന്നൂ, പതിവുകർമ്മങ്ങളി;-

ലന്നങ്ങൾപുലർത്തുന്നൂ, ദ്വീപിെനജ്ജലം�പോ�ല! (3)

അദ്ധനം തരികിന്ദ്ര: ഞങ്ങളർപ്പിയ്ക്കോമങ്ങ-

യ്ക്കുത്തമപ്ര�ദയങ്ങൾബന്ധുവിെന്നന്നവിധം:

നൽസ്തുതികളോൽ�പ്പോഷിപ്പിപ്പു, വോയുവോം നിെന്ന,-

ദുഗ്ദ്ധോർത്ഥമോഹോരത്തോൽസ്തനെത്ത�പ്പോെലയിവർ! (4)

ഘോതുകതമരിന്ദ്ര, നിന്നുെട സുഹൃത്തുക്ക-

�ളതുയ�ജ്ഞച്ഛവിനും നിർവോഹകന്മോര�ല്ലോ.

ഏക�ട്ട, സുഖെമങ്ങൾക്ക�ദ്ദവർ മരുത്തുക്കൾ:

യോഗത്തിൽ മു�മ്പ െചല്ലോ�നോർക്കു�വോര�ല്ലോ, ഇവർ! (5)

െചല്ലുക, നീർ തൂകുന്ന �നതോക്കൾതൻയ�നർക്കിന്ദ്ര:

മല്ലടിയ്ക്കയും െചയ്ക, വോനിടത്തിങ്കൽബ്ഭവോൻ;

ഇവർതൻ പൃഥുപോദരോയ വോജികളുണ്ടു

നിവസിയ്ക്കുന്നൂ മോർ�ഗ്ഗ, പ്രഭുശക്തികൾ �പോ�ല! (6)

പടയ്ക്കു പുറെപ്പടും മർത്ത്യെനസ്വരക്ഷയോ-

ലടിച്ചുവീഴ്ത്തുെമവർ, െകടുമോറ്റോെന�പ്പോെല;

ഭീമർ, കർബുരവർണ്ണർ, സതതസഞ്ചോരിക-

ളോ മരുത്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട;-തോ, ശബ്ദം �കൾപ്പൂ! (7)

ഇന്ദ്ര, നീ വിശ്വഹിതശക്തിയോൽ, മരുത്തുക്ക-

െളോന്നിച്ചു പിളർത്തോലും, മോൽ �പോക്കും മുകിൽകെള;

അങ്ങെയസ്തുതിയ്ക്കുന്നൂ �ദവ, സുഷ്ടുതർ �ദവർ;

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, െകല്പുമന്നവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 169.
1. െപരി�യോൻ–മരുത്തുക്കെള തള്ളോയ്കുയോൽ ഭവോൻ െപരി�യോനോകുന്നു. വിധോതോവ്–

സ്രഷ്ടോവ്; മരുത്തുക്കൾക്കു �ദവകളിൽ സ്ഥോനം കല്പിച്ചവൻ. സുഖം–മരുദധീനമോയ

മഴയും മറ്റും; അതു ഭവോനു പ്രിയെപ്പട്ടതോണ�ല്ലോ.

2. സുഖം–സ്വർഗ്ഗോദിഫലം. �പോർ–വൃത്രോദിയുദ്ധം. ലോഭം–ജയം. പൃതനകൾ=�സനകൾ
ചിരികൂട്ടിനോർ–ഹർഷിച്ചു. അതിനോൽ മരുത്തുക്കൾഅങ്ങയുെട പങ്കകോർതെന്ന.

3. െചല്ലുന്നൂ–�മഘെത്ത പിളർത്തോൻ. ചുരിക–വജ്രെമന്നർത്ഥം. െകോണ്ട=സംഭരിച്ച.

അഗ്നിയും ജ്വലിയ്ക്കുന്നൂ–മഴെകോണ്ടു സസ്യോദികൾ വർദ്ധിച്ചതിനോൽ പതിവുകർമ്മങ്ങ-

ളിൽ (അനുദിനയജ്ഞങ്ങളിൽ)അഗ്നി ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുകയോയി. ഒരു ദ്വീപിെനചുറ്റുമുള്ള

ജലം എപ്രകോര�മോ, അപ്രകോരംആളുകെളഅന്നങ്ങൾപുലർത്തുന്നു (�പോറ്റുന്നു).

4. അദ്ധനം–പ്രസിദ്ധമോയ അങ്ങയുെട സമ്പത്ത്. പകരം, അങ്ങയ്ക്കു ഞങ്ങൾ ഒരു

ബന്ധുവിെന്നന്ന�പോെല ഉത്തമപ്ര�ദയങ്ങൾ (മികച്ച �ദയവസ്തുക്കൾ) അർപ്പിയ്ക്കോം.

വോയു–അതി�വഗത്തിൽ വരം നല്കുന്നവൻ. ദുഗ്ദ്ധർത്ഥം=പോലുണ്ടോകോൻ. സ്തനം–

പ്രസൂതയുെട സ്തനം. ഇവർ–ഞങ്ങളുെട �സ്തോതോക്കൾ.

5. ഘോതുകതമർ–വർഷിയ്ക്കോത്ത �മഘങ്ങെള തു�ലോം ഹിംസിയ്ക്കുന്നവർ. ഓർക്കു�വോർ–

മുതിരുന്നവർ.

6. നീർ തൂകുന്ന �നതോക്കൾ–�മഘങ്ങൾ. മല്ലടിയ്ക്കയും െചയ്ക–അവെരെക്കോണ്ടു മഴ െപ-

യ്യിയ്ക്കോൻ. ഇവർ–മരുത്തുക്കൾ. പൃഥുപോദർ=വലിയകോലുള്ളവ. വോജികൾ=അശ്വങ്ങൾ.

അവഅങ്ങെയസഹോയിയ്ക്കും.

7. കർബുരവർണ്ണർ=നോനോവർണ്ണർ.
8. സുഷ്ടുതർ=നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ടവർ.
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സൂക്തം 170.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

‘ഇന്നില്ല, തീർച്ച; നോെളയുമില്ല. ഈ അദ്ഭുതം ആരറിഞ്ഞു? മെറ്റോരുവെന്റ

ചുറ്റിനടക്കുന്ന മനസ്സ്ആരറിയും? നിനച്ചതും നശിച്ചു�പോകുന്നു!’ (1)
‘ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ എന്തിനു ഞങ്ങെള ഹനിപ്പോൻ തുടങ്ങുന്നു? അങ്ങയുെട ഭ്രോതോ-

ക്കളോണ്, മരുത്തുക്കൾ. അവ�രോെടോന്നിച്ചു തക്കതു െചയ്യുക; െപോരുതി ഞങ്ങെള

െകോല്ലരുത്.’ (2)
‘ഭ്രോതോ�വ, അഗസ്ത്യ, ഭവോൻ സഖോവോയിരിെയ്ക്ക, ഞങ്ങെള കടന്നുകരുതുന്ന-

െതത്തുെകോണ്ടോണ്? എനിയ്ക്കുറിയോം, ഭവോെന്റ ഉള്ള്: ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു തരോൻ

വിചോരിയ്ക്കുന്നില്ല! (3)
�വദി െവടുപ്പോക്കെട്ട; മുൻവശത്ത് അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കെട്ട. അതിൽ നമുക്കി-

രുവർക്കുംകൂടി, അമർത്ത്യത്വജ്ഞോപകമോയ യജ്ഞം നടത്തോം.’ (4)
‘ഇന്ദ്ര, ധനപ�ത, അങ്ങോണ് ധനങ്ങളുെട സ്വോമി. മിത്രപ�ത, അങ്ങു മിത്രങ്ങ-

െള ഭരിയ്ക്കുന്നു, മരുത്തുക്കെളഅഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നു; കോലങ്ങളിൽഹവിസ്സശിച്ചുെകോള്ളുക.’

(5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 170.
1. ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു: നശിച്ചു�പോകുന്നു–മറക്കുന്നു.
2. അഗസ്ത്യൻ പറയുന്നു: തക്കത്–ഹവിർവിഭജന�മോ, യുദ്ധ�മോ.
3. ഇന്ദ്രൻ: കടന്നുകരുതുന്നത്–ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവി�ച്ചയ്ക്കുെമന്നു ശങ്കിയ്ക്കുന്നത്.

4. ഇതും ഇന്ദ്രവചനംതെന്ന.
5. അഗസ്ത്യൻ:
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സൂക്തം 171.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; മരത്തുക്കളും ഇന്ദ്രനും �ദവതകൾ.

മരുത്തുക്ക�ള, ഈ നിങ്ങെള ഞോൻ നമസ്കോരംെകോണ്ട് അഭിഗമിയ്ക്കുന്നു: സൂ-

ക്തംെകോണ്ടു, സത്വരരോയ നിങ്ങളുെട സന്മനസ്സു യോചിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്തുതികൾ-

െകോണ്ടു രസിച്ച്, അരിശം െവടിയുവിൻ: കുതിരകെളഅഴിച്ചുവിടുവിൻ! (1)
മരുത്തുക്ക�ള, ഇതോ, നിങ്ങൾക്കു മ�നോനിർമ്മിതമോയ �സ്തോത്രവും ഹവിസ്സും:

�ദവന്മോ�ര, ഇതു നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ െവയ്ക്കുവിൻ; മനസ്സെകോണ്ടോദരിച്ച് ഇവിെട

വന്നു�ചരുവിൻ. അന്നം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (2)
സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട മരുത്തുക്കൾ നെമ്മ സുഖിപ്പിയ്ക്കെട്ട; സ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട മഘവോവു

െസൌഖ്യം തരെട്ട. മരുത്തുക്ക�ള,ഞങ്ങൾക്കു�മലിൽഎല്ലോദ്ദിവസങ്ങളും ഉൽകൃഷ്ട-

ങ്ങളും സ്പൃഹണീയങ്ങളും �സവനീയങ്ങളുമോയിത്തീരെട്ട! (3)
മരുത്തുക്ക�ള,ഈബലവോനോയഇന്ദ്രെന �പടിച്ചുഞോൻവിറച്ചുംെകോണ്ടുപോ-

ഞ്ഞു. ഇതുനിമിത്തം, നിങ്ങൾക്കോയി െവടുപ്പു വരുത്തിെവച്ചിരുന്നഹവിസ്സു ദൂരത്തോ-

യി�പ്പോയി. നിങ്ങൾഞങ്ങെളസുഖിപ്പിയ്ക്കണം! (4)
വൃഷോ�വ, യോെതോരുബലവോനോൽ മോനിയ്ക്കെപ്പട്ട രശ്മികളോ�ണോ, എെന്നന്നും

ഉഷസ്സുകളുെട ഉദയത്തിൽ ഉണർവുവരുത്തുന്നത്; ആ ഉഗ്രനും പുരോതനനും ശക്തി-

പ്രദനുമോയ നിന്തിരുവടി ഉഗ്രരോയ മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക്അന്നം കല്പിച്ചു-

തന്നോലും! (5)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു പ്രബലരോയ �നതോക്കെള രക്ഷിച്ചോലും; മരുത്തുക്ക�ളോെടോ-

ന്നിച്ചു �കോപം െവടിഞ്ഞോലും. ആ �ശോഭനജ്ഞോന�രോടു കൂടി, ധർഷകനോയഅവി-

ടുന്നു തന്നരുളിയോലും: ഞങ്ങൾക്ക്അന്നവും ബലവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും കിട്ടെട്ട! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 171.
1. അഭിഗമിയ്ക്കുക–സമീപിയ്ക്കുക. സൂക്തം–�സ്തോത്രം. കുതിരകെള അഴിച്ചുവിടുവിൻ–

അരിശെപ്പട്ടു തിരിച്ചു�പോയ്ക്കുളയരുത്.

2. ഇത്–�സ്തോത്രം.
4. സുഖിപ്പിയ്ക്കണം–അനപരോധികളോയഞങ്ങളിൽ �കോപിയ്ക്കരുത്.
5. ഉണർവു വരുത്തുന്നത്–പ്രോണികൾക്ക്.

6. തന്നരുളിയോലും–അഭീഷ്ടം.
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സൂക്തം 172.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത.

�ശോഭോദോനരോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെട ആഗമനം ആശ്ചര്യമോയിബ്ഭവിയ്ക്ക-

െട്ട; മങ്ങോത്ത �ശോഭയുള്ളവ�ര, ആശ്ചര്യമോയഅതുരക്ഷകവുമോകെട്ട! (1)
�ശോഭനദോനരോയ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങളുെടആ െചോെല്ക്കോണ്ടചുരിക ദൂ�ര െവ-

�ച്ചയ്ക്കുക; എറിയുന്ന കല്ലും ദൂ�ര െവ�ച്ചയ്ക്കുക! (2)
�ശോഭനദോന�ര, നിങ്ങൾഈപുല്ലു�പോെലവിറയ്ക്കുന്നവെന്റആളുകൾക്കുസങ്ക-

ടം വരുത്തരു�ത; ഞങ്ങെള ഉന്നതരും ചിരജീവികളുമോക്കുവിൻ! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 172.
3. വിറയ്ക്കുന്നവെന്റ–എെന്റ. ആളുകൾ–പുത്രഭൃത്യോദികൾ.
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സൂക്തം 173.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; തിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

അങ്ങറിയുന്നതു�പോെല, വോനിൽ വ്യോപിയ്ക്കുന്ന സോമം ഗോനം െചയ്യെപ്പടുന്നു;

സ്വർഗ്ഗപ്രോപകമോയ അതിെന ഞങ്ങൾ, ദർഭയിലിരിയ്ക്കുന്ന ദിവ്യെന കറവു�പ-

ക്കൾ ഉപദ്രവിയ്ക്കെപ്പടോെത പരിചരിയ്ക്കുമോറു, വളർത്തിെച്ചോല്ലുന്നു. (1)
ഹവിർവർഷി വർഷക�രോെടോന്നിച്ചു സമൃദ്ധമോയ സ്വന്തം ഹവിസ്സുെകോണ്ട്

(ഇന്ദ്രെന) പൂജിയ്ക്കുന്നു: അ�ദ്ദഹം അത്, ഒരു വിശപ്പുള്ള മൃഗം�പോെല ഭക്ഷിപ്പോെനോ-

രുങ്ങുമ�ല്ലോ. ബലവോ�ന, �സ്തോത്രതൽപരെര �തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനോയ �ഹോ-

തോവു യജ്ഞനിർവഹണത്തിന്ന്ഇണകെള ഒരുക്കുന്നു. (2)
�ഹോതോവു പരിമിതസ്ഥോനങ്ങെള ചുറ്റി വെന്നത്തുന്നു; ഒരോണ്ടിെല ഭൂമ്യുൽ-

പന്നെത്ത �കെക്കോള്ളുന്നു; കുതിര�പോെല ചിനയ്ക്കുന്നു; െകോണ്ടു�പോകുന്നു; കോള-

�പോെല മുക്രയിടുന്നു; ദൂതൻ�പോെലസ്തുതിച്ചു െകോണ്ടുവോനൂഴികൾക്കിടയിൽസഞ്ച-

രിയ്ക്കുന്നു! (3)
�ദവകോമന്മോർ കഴിവുകൾ �നടുന്നു. നോമും ധോരോളം ഹവിെസ്സോരുക്കുക: ദർശ-

നീയ�തജസ്സോയ ഇന്ദ്രൻ, അശ്വികെളന്ന�പോെല സുഖപ്രോപ്യനോയി, �തരിലിരുന്നു

�കെക്കോള്ളെട്ട! (4)
സത്ത്വവോൻ,ശൂരൻ, മഘവോവ്, രഥസ്ഥൻ, �നരിടുന്നവെനക്കോളും �പോരിടുന്ന-

വൻ, വർഷകസ�മതൻ, മൂടിനിന്ന തമസ്സിെനയും മുടിച്ചവൻ–ഇങ്ങിെനയുള്ള ഇന്ദ്ര-

െന ഭവോൻസ്തുതിയ്ക്കുക! (5)
ഇന്ദ്രൻ മഹത്ത്വത്തോൽ �നതോക്കൾക്കു പ്രഭുവോകുന്നു; വോനൂഴികൾ കൂടി�ച്ച-

ന്നോൽത്തെന്നഅവിെടയ്ക്കു മതിയോവില്ല! അവിടുന്ന്, ആകോശം ഭൂമിെയ എന്ന�പോ-

െല ആവരണംെചയ്യുന്നു; ആഅന്നവോൻ �ലോകദ്വയെത്തയും സ്വർഗ്ഗെത്തയും ഭരി-

ച്ചരുളുന്നു. (6)
ശൂര, യുദ്ധങ്ങളിൽ സജ്ജനങ്ങൾക്കു ബഹുപ്രദനും ഉത്തമമോർഗ്ഗഭൂതനും വി-

ദ്വോനും ഇന്ദ്രനുമോയ ഭവോെന ചമയിയ്ക്കോനും മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോനും പരിജനങ്ങൾ–

ബലംെകോണ്ട്ഇമ്പെപ്പടുത്തോറുള്ളവർ–സമോനപ്രീതി�യോ�ട യത്നിയ്ക്കുന്നു. (7)
അങ്ങെയ അന്തരിക്ഷത്തിൽ ജലങ്ങളോകുന്ന �ദവിമോർഈ പ്രജകൾക്കോയി

ഇമ്പെപ്പടുത്തിയോ�ല, ഇപ്രകോരംസവനങ്ങൾഅങ്ങയ്ക്കുസുഖകരങ്ങളോകൂ; �സ്തോതോ-

ക്കെളഅങ്ങുകർമ്മംെകോണ്ടനുഗ്രഹിച്ചോ�ല,എല്ലോവോക്കുംഅങ്ങയ്ക്കപ്രീതികരവുമോ-

കൂ. (8)
സ്വോമിൻ, ഞങ്ങൾനല്ലസഖോക്കളുള്ളവരും, നരരുെട പ്രശംസകൾെകോെണ്ട-

ന്ന�പോെല �ശോഭനോഭീഷ്ടരുമോയിത്തീരണം; ജന്ദ്രൻ നമ്മുെട സ്തുതിയിൽ വർത്തിച്ചു,

െവമ്പൽെക്കോണ്ടവെനന്ന�പോെല, കമ്മെത്തഉക്ഥത്തോൽസഫലമോക്കണം! (9)
നരെര പ്രശംസകൾെകോണ്ട്ഇണക്കുന്നതു�പോെല, നോം വജ്രപോണിയോയ

ഇന്ദ്രെന ഇണക്കുക. ഹി�തഷികൾ സുശോസിതോവോയ പുരനോഥെന എന്ന�പോ-

െല, �ശ്രയസ്കോമർ (ഇന്ദ്രെന) യജ്ഞസോധനങ്ങൾെകോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുന്നു. (10)
ഒരു യജ്ഞവോൻ ഇന്ദ്രെന വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു; വക്രഗതിക്കോര�നോ, മനസ്സുെകോ-

ണ്ട്അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു നല്ല വഴിയിൽ തൃഷിതൻ തണ്ണീർപ്പുര പൂകും; വളഞ്ഞുതിരി-

ഞ്ഞവഴി�യോ, വിശ്രമോർത്ഥിെയ പിന്തിരിപ്പിയ്ക്കും! (11)
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ഇന്ദ്ര,ഈയുദ്ധങ്ങളിൽ�ദവോന്വിതനോയഭവോൻഞങ്ങെളത്യജിയ്ക്കുരുത്: ബല-

വോ�ന, വജ്രമുണ്ട�ല്ലോ, അങ്ങയ്ക്ക്. ഹവിസ്സു �ഹോമിക്കുന്നഎെന്റ ഫലദോയിനിയോയ

വോക്കു മഹോന്മോരോയ മരുത്തുക്കെളയും വന്ദിയ്ക്കുന്നു! (12)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങയ്ക്കുളളതോണ്,ഞങ്ങളുെടഈ�സ്തോത്രം. ഹരിയുക്ത,ഇതു െകോണ്ടു

ഞങ്ങളുെട മോർഗ്ഗം അറിയുക; �ദവ, ഞങ്ങെള സദ്ഗതിയ്ക്കു തിരിച്ചുവിടുക. ഞങ്ങൾ-

ക്ക് അന്നവും ബലലും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും കിട്ടെട്ട! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 173.
1. ഗോനംെചയ്യെപ്പടുന്നു–ഉദ്ഗോതോവിനോൽ. ദിവ്യൻ–ഇന്ദ്രനോയ ഭവോൻ.
2. ഹവിർവർഷി–യജമോനൻ. വർഷകർ–അധ്വര്യുപ്രഭൃതികൾ. അ�ദ്ദഹം–ഇന്ദ്രൻ.

�സ്തോത്രതൽപരർ–�ദവന്മോർ. ഇണകൾ–�സ്തോത്ര-ഹവിരോദികൾ.

3. �ഹോതോവ്–അഗ്നി. പരിമിതസ്ഥോനങ്ങൾ–ഗോർഹപത്യോദിസ്ഥോനങ്ങൾ. െകോണ്ടു-

�പോകുന്നു–ഇന്ദ്രെന്റഅടുക്ക�ലയ്ക്ക്. സ്തുതിച്ചുെകോണ്ട്–�ദവന്മോെര.

4. �കെക്കോള്ളെട്ട–നമ്മുെട �സ്തോത്രോദികെള സ്വീകരിയ്ക്കെട്ട.
5. �നരിടന്നവെനക്കോളും–എതിർത്തവെന ജയിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം. വർഷകസ�മതൻ–

വജ്രോദ്യന്വിതൻ. തമസ്സ്–വൃത്രോദി. �ഹോതോവി�നോടു പറയുന്നതോണിത്.

6. �നതോക്കൾ–യജമോനന്മോർ. പ്രഭു–വരദോനങ്ങളോൽ രക്ഷിപ്പോൻസമർത്ഥൻ. മതിയോ-

വില്ല–സഞ്ചരിപ്പോൻ. ആവരണം െചയ്യുന്നു–�ലോകത്രയെത്ത. ഇതിെന്റ വിവരണമോ-

ണ്, അടുത്തവോക്യം: �ലോകദ്വയം=പൃഥിവ്യന്തരിക്ഷങ്ങൾ.

7. പരിജനങ്ങൾ–മരുത്തുക്കൾ.

8. ഇമ്പെപ്പടുത്തിയോ�ല–വർഷണത്തിന്നുത്സോഹിപ്പിച്ചോ�ല. സവനങ്ങൾ–�സോമയോഗങ്ങൾ.

കർമ്മം–വൃഷ്ടിപ്രദോനം. വോക്ക്–സ്തുതി. സ�സ്യോൽപോദകമോയവർഷണകർമ്മംെകോ-

ണ്ടു യജ്ഞങ്ങൾനടത്തിച്ചോലും എന്നർത്ഥം.

9. നരർ–രോജോക്കന്മോരുംമറ്റും; അവരോൽ പ്രശംസിയ്ക്കുെപ്പട്ടവരുെട അഭീഷ്ടം �ശോഭന-

മോകുമ�ല്ലോ. സ്തുതിയിൽ വർത്തിച്ചു–�സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു �കട്ട്. കർമ്മം–നമ്മുെട

യജ്ഞം. ‘അതിന്നുതക്കവിധം െചയ്യുവിൻ’ എന്ന് ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നതോണ്,

ഇന്ദ്രൻഎന്നോദിയോയ വോക്യം.

10. സുശോസിതോവ്=വഴി�പോെലശോസിയ്ക്കു(ഭരിയ്ക്കു)ന്നവൻ. യജ്ഞസോധനങ്ങൾ–ഹവിഃ�സ്തോത്രോദികൾ.

11. അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു–ഇന്ദ്രെനആരോധിയ്ക്കോെത, െലൌകികവിഷയങ്ങെളധ്യോനിച്ചുെകോ-

ണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. വഴി ശരിയ്ക്കുള്ളതോെണങ്കിൽ, യോത്രക്കോരന്നു ദോഹിയ്ക്കു�മ്പോൾ െവള്ളം കി-

ട്ടും; വക്രമോർഗ്ഗത്തി�ലോ, വിശ്രമം ലഭിയ്ക്കില്ല. ഇന്ദ്രെന പൂജിയ്ക്കുക �നർവഴി; പൂജിയ്ക്കോയ്ക

വളഞ്ഞവഴി.

12. �ദവോന്വിതൻ–മരുദോദിസഹിതൻ. വോക്ക്–സ്തുതി. മരുത്തുക്കെളയും–അങ്ങെയ

എന്ന�പോെല.

13. മോർഗ്ഗം–യജമോനമോർഗ്ഗം.
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സൂക്തം 174.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര, അങ്ങു �ദവന്മോർക്കും രോജോവോണ്. ശത്രുക്കെള �പോക്കുന്നവ�ന, അങ്ങു

നരരോയഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചോലും: സൽപതിയും മഘവോവും ഞങ്ങൾക്കുതോരയിതോ-

വുമോണവിടുന്ന്: സത്യനും �തജസ്സുടുപ്പിയ്ക്കുന്നവനുമോയ അവിടുന്നു ബലം തന്നരുളി-

യോലും! (1)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ്ഏഴ്ഓരോണ്ടുനഗരങ്ങെള പിളർത്തു; ക്ഷമ യോചിച്ച തൽപ്രജക-

െളഅടക്കിനിർത്തി; അനവദ്യ, ജലങ്ങെളപ്രവഹിപ്പിച്ചു; യുവോവോയ പുരുകുത്സന്നു-

�വണ്ടി, വൃത്രെന വധിച്ചു! (2)
ഇന്ദ്ര, പുരുഹൂത, അങ്ങു ശൂരനഗരങ്ങളിെലയ്ക്കും, ഇവെരോന്നിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തി-

െലയ്ക്കും ശരിയ്ക്കു �പോയ്െക്കോൾക; എന്നോൽ, അടക്കമില്ലോെത തിടുക്കംെകോള്ളുന്ന

അഗ്നിെയ, ഗൃഹത്തിൽ കർമ്മത്തിന്നിരുത്തി, സിംഹം�പോെല രക്ഷിയ്ക്കുകതെന്ന

�വണം! (3)
ഇന്ദ്ര,ശത്രുക്കൾഅങ്ങയുെടവജ്രത്തിെന്റ മഹത്ത്വം വിളിച്ചുപറയോൻ, ചിെക്ക-

ന്നുസ്വസ്ഥോനെത്തങ്ങും വീണുകിടക്കെട്ട! അങ്ങുഹര്യോരൂഢനോയി െപോരുതി ജല-

െത്ത തോഴെത്തെയ്ക്കോഴുക്കിയ�ല്ലോ; അങ്ങെന, ത്രോണിെകോണ്ട്അന്നങ്ങൾ വർദ്ധി-

പ്പിച്ചോലും! (4)
ഇന്ദ്ര, നില്ക്കോെത �ന�ര നടക്കുന്ന വോതോശ്വങ്ങെള െതളിച്ചു െകോൾക; അങ്ങു

യോെതോന്നിന്നു കുത്സങ്കൽതൽപരനോ�യോ, അതിന്നോയി സൂര്യൻഅരികത്തുചക്ര-

മുയർത്തെട്ട. വജ്രുപോണി �വരികെള �നരിടെട്ട! (5)
ഇന്ദ്ര, ഹരിയുക്ത,അങ്ങുസ്തുതിയോൽ വളർന്ന്, അദോതോക്കളോയ മിത്ര�ദ്രോഹി-

കെള െകോന്നുകളഞ്ഞു. അര്യമോവോയ അങ്ങെയ എവർ ദർശിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവർ

ഒന്നു�ചർന്ന്അങ്ങയ്ക്കു് അന്നംഅർപ്പിച്ചു, �വ�ഗനസന്തോനെത്ത �നടുന്നു. (6)
ഇന്ദ്ര,കവിഅന്നംകിട്ടോൻഅങ്ങെയസ്തുതിച്ചു. അങ്ങുദോസന്നുമണ്ണുകിടയ്ക്കയോ-

ക്കി. മഘവോവു മുപ്പോരിെന സമ്പത്സമൃദ്ധമോക്കുന്നു. അവിടുന്നു ദു�ര്യോണന്നു�വണ്ടി,

കുയവോചെന യുദ്ധത്തിൽ െകോന്നു. (7)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയുെട ആ പഴമകെള പുതിയവർ പുകഴ്ത്തുന്നു: യുദ്ധമില്ലോതോക്കോൻ

വളെരഹിംസകെളഅങ്ങ്അമർത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു;ഘോതുകങ്ങളോയഅസുരനഗരങ്ങ-

െളയും അങ്ങു പിളർത്തിരിയ്ക്കുന്നു. പീയു എന്ന അസുരെന്റ വജ്രെത്തഅങ്ങു നിലം-

െപോത്തിച്ചു! (8)
ഇന്ദ്ര വിറെക്കോള്ളിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻഅലെക്കോള്ളുന്നജലങ്ങെള, ഒഴുകുന്നനദിക-

െളഎന്ന�പോെലതോഴെത്തയ്ക്കുവിട്ടു. ശൂര,അതിനോൽസമുദ്രംനിറയു�മ്പോൾ,അവി-

ടുന്നു തുർവശ-യദുക്കെള നിരപോയം രക്ഷിച്ചു. (9)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്എെന്നന്നും അതിദോതോവോകണം; ആളുകെള

രക്ഷിയ്ക്കണം; ഞങ്ങളുെട പടകൾെക്കല്ലോം ബലം നല്കണം. ഞങ്ങൾക്ക്അന്നവും

ബലവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും കിട്ടെട്ട! (10)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 174.
1. തോരയിതോവ്–പോപത്തിൽനിന്നുകര�യറ്റുന്നവൻ. �തജസ്സുടപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ–�തജസ്സുെകോണ്ട്

എല്ലോറ്റി�നയുംആച്ഛോദനംെചയ്യുന്നവൻ.

2. ഓരോണ്ടു നഗരങ്ങൾ–ഒരോണ്ടു മുഴുവൻ ഉറപ്പുവരുത്തി�പ്പോന്ന നഗരങ്ങൾ; അെല്ലങ്കിൽ

ഒരു വയസ്സു (പണിയിച്ചിട്ട് ഒരു െകോല്ലം) െചന്നനഗരങ്ങൾ. ഇവ വൃത്രെന്റ ചോർച്ചക്കോ-

രോയഅസുരന്മോരുെടയ�ത്ര.

3. ഇവർ–മരുദോദികൾ തിടുക്കംെകോള്ളുന്ന–തിരിച്ചു�പോകോൻ െവമ്പുന്ന. ഗൃഹത്തിൽ–

ഞങ്ങളെട ഗൃഹത്തിൽ. സിംഹം�പോെല–സിംഹം വനെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുന്നതു�പോെല.

4. ഹര്യോരുഢൻ–ഹരികെളന്നഅശ്വങ്ങളിൽ �കറിയവൻ.

5. വോതോശ്വങ്ങൾ–കോറ്റിെന്നോത്ത �വഗമുള്ള കുതിരകൾ. കുത്സൻ–ഒരു ഋഷി. അത്–

ഹവിസ്സ്. വജ്രപോണി എന്നുതുടങ്ങുന്നവോക്യം പ�രോക്ഷം.

6. അദോതോക്കൾ–ഹവിസ്സു നല്കോത്തവർ. അര്യമോവ്=ദോതോവ്.

7. കവി–ഒരു ഋഷി. ദോസൻ–ഒരസുരൻ; അവെന െകോന്നു നിലംെപോത്തിച്ചു. അടുത്ത

വോക്യങ്ങൾ പ�രോക്ഷങ്ങൾ. ദു�ര്യോണൻ–ഒരു രോജോവ്. കുയവോചൻ–ഒരസുരൻ.

8. പഴമകൾ–സനോതനങ്ങളോയ ശൌര്യങ്ങൾ. പുതിയവർ–ഇ�ന്നെത്ത ഋഷിമോർ. ഹിം-

സകെളഅമർത്തിരിയ്ക്കുന്നു–ഹിംസകെര കീഴടക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

9. വിറെക്കോള്ളിയ്ക്കുന്നു–ശത്രുക്കെള വിറപ്പിയ്ക്കുന്ന.
10. ആളുകെള–ഞങ്ങളുെട പുത്രഭൃത്യോദികെള.
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സൂക്തം 175.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; സ്ക�ന്ധോഗ്രീവിയും അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

(കോകളി)

പോത്രം നിറയ്ക്കുന്ന�പോ�ല കുടിച്ചു നീ

കൂത്തോടുകശ്വിൻ: വൃഷോവോം ഭവോന്നിതോ,

മത്തും മതിയുമോഹ്ലോദവും തൂകുന്ന,

പത്തോയിരം തരും വോജിതൃ�സ്സോമനീർ! (1)
എത്തെട്ടയിന്ദ്ര, ഭവോങ്കൽ, വ�രണ്യമോയ്

മത്തും മതിയും തരുന്നതോയ്ശ്ശക്തമോയ്

ധ്വസ്തോരി�സന്യമോയ് �സ്സവ്യമോയ്വർഷിയോയ്

മൃത്യുവിഹീനമോം ഞങ്ങൾതൻ �സോമനീർ! (2)
ശൂരനും ദോതോവുമ�ല്ലോ, ഭവോെനോ;-രു

�തരീമനുഷ്യന്നയച്ചുത�രണ�മ!

പോത്രെത്തയഗ്നി�പോലോെകപ്പഴുപ്പിയ്ക്കു-

ക,ത്തബലൻ നീയകർമ്മിയോം ദസ്യുെവ! (3)
ഭൂരിപ്രഭോവൻ ഭവോൻ ക�വ, ഭോനുവിൻ

�തരുരുെളോന്നു കവർന്നുവ�ല്ലോ, ബലോൽ;

കുത്സനു�വണ്ടിയശ്ശൂഷ്ണെനെക്കോല്ലുവോ-

നുത്സ്യദോശ്വൻ ഭവോ�നന്തീ, വധോയുധം! (4)
എത്രയും പ്രോബല്യമുെള്ളോന്നു, നിൻമദ:-

െമത്രയും കീർത്തിയുെള്ളോന്നു, നിൻ�ചഷ്ടിതം:

വൃത്രഹത്യയ്ക്കും ധനോഹൃതിയ്ക്കുമവ-

യ്ക്കുത്തര�വകീ പ്രഭൂതോശ്വദൻ ഭവോൻ! (5)
പോരം സുഖിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ പുരോ സ്തുതി

�ച്ചോെര,ത്തൃഷോർത്തെരത്തണ്ണീരു�പോെല നീ;

ഇങ്ങോ നുതിയോൽ വിളിപ്പൂ ഭവോെനഞോൻ;

ഞങ്ങൾ �നടോവു, െകല്പോയുസ്സുമന്നവും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 175.
1. അശ്വിൻ=അശ്വസഹിത. പത്തോയിരം–ആയിരമോയിരം സുഖ�ഭോഗങ്ങെള. വോജി–

അന്നം ഭക്ഷിച്ചോലെത്തതൃപ്തിയുളവോക്കുന്നതുെകോണ്ടോണ്, വോജി (അന്ന�ത്തോടുകൂടിയ-

ത് ) എന്ന വി�ശഷണം.

2. ധ്വസ്തോരി�സന്യം=ശത്രു�സന്യെത്തനശിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. വർഷി=സുഖ�ഭോഗങ്ങെള വർ-

ഷിയ്ക്കുന്നത്. മൃത്യുവിഹീനം=അക്ഷയം.

3. ഒരു �തര്–സ്വർഗ്ഗത്തിെലയ്ക്കു വരോൻ. ഈ മനുഷ്യന്ന്–എനിയ്ക്കു്. പോത്രെത്ത–

തിയ്യിന്നുമീ�ത െവച്ച പോത്രം ചുട്ടുപഴുക്കുമ�ല്ലോ. ആത്തബലൻ–�സോമം കുടിച്ചു ബലം

പൂണ്ടവൻ. അകർമ്മി=കർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കോത്തവൻ.
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4. ഉത്സ്യദോശ്വൻ=ഉൽകൃഷ്ട�വഗമുള്ളഅശ്വങ്ങ�ളോടുകൂടിയവൻ. വധോയുധം=വജ്രം.

5. മദം=മത്ത്. അവയ്ക്കു ഉത്തര�വകീ–വൃത്രെന െകോല്ലോനും ധനം െകോണ്ടു�പോരോനും

ഉത്തരവു െകോടുത്തു, തെന്റ മദെത്തയും �ചഷ്ടിതെത്തയും അനുഗ്രഹിച്ചു. പ്രഭൂതോശ്വ-

ദൻ=വളെര അശ്വങ്ങെള െകോടുക്കുന്നവൻ.

6. ആനുതി–അങ്ങയ്ക്കുപ്രീതിയുണ്ടോക്കുന്നസ്തുതി.
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സൂക്തം 176.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി)

ഇന്ദ്രെന മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്ക, വർഷി നീ

െചന്നു, ഞങ്ങൾക്കുധനോപ്തിയ്ക്കു �സോമ�മ;

െകോന്നുവീഴ്ത്തിപ്പോനണയുക; മോറ്റോരി-

െലോന്നിെനച്ചോരത്തുകോണില്ല, പിെന്ന നീ! (1)

ആെരോരോൾമോത്ര,മഭിജ്ഞരോമോളുകൾ;-

ക്കോർ വിതപ്പിയ്ക്കുന്നു, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കെള;

ആർ മഴ െപയ്തു മുളപ്പിപ്പു, െനല്ലുക;-

ളോയവങ്കലണച്ചോലും, വചസ്സു നീ!

അഞ്ചുന്ന�തെതോരുവെന്റ തൃക്കയ്യിലോ-

ണ,ഞ്ചുജനക്കൾതൻസമ്പത്ത�ശഷവും; (2)

അന്നിന്തിരുവടി, വോനിടിവോൾ �പോെല

െച�ന്നറ്റു വീ�ഴ്ത്തണ,മസ്മദ്വി�രോധിെയ! (3)

ഒപ്പം വധിയ്ക്ക നീ, �സോമം പിഴിയോത്ത,

സുപ്രീതി �ത വരുത്തോത്ത, ദുരന്തെന;

എന്നിട്ടയോളുെട സമ്പത്തുഞങ്ങൾക്കു

തന്നരു�ളണ�മ, �സ്തോതോവി�നകുവോൻ! (4)

മുന്തിയ രണ്ടിറ്റമു�ള്ളെതോരോെള�യോ

മന്ത്രസംയുക്തമോയ്ത്തൃപ്ത്െപ്പടുത്തി നീ;

അഹവിഷ്മോനോകുമിന്ദ്രെനത്തെന്നനീ-

യോഹ�വ െക�ല്പകി രക്ഷിച്ചു, �സോമ�മ! (5)

പോരം സുഖ്യപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ, പുരോസ്തുതി-

�ച്ചോെര,ത്തൃഷോർത്തെരത്തണ്ണീരു�പോെല നീ;

ഇങ്ങോ നുതിയോൽ വിളിപ്പൂ ഭവോെനഞോൻ;

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, െകല്പോയുസ്സുമന്നവും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 176.
1. െകോന്നു–മോറ്റോെര. അണയുക–ഇന്ദ്രെന പ്രോപിക്കു.
2. ഒരോൾമോത്രം–�സവ്യൻ. ആയവങ്കൽ–ആ ഇന്ദ്രങ്കൽ. വചസ്സ്–സ്തുതി. ഇത അന്തരോ-

ത്മോവി�നോ�ടോ �ഹോതോവി�നോ�ടോ പറയുന്നത്.

3. അഞ്ചുന്നത്-ഇരിയ്ക്കുന്നത്. അഞ്ചുജനങ്ങൾതൻ-�ദവ-മനുഷ്യ-പിതൃ-പശു-പക്ഷികൾക്കു
�വണ്ടുന്ന. അസ്മദ്വി�രോധി-ഞങ്ങളുെട ശത്രു.

4. െത=അങ്ങയ്ക്കു. സുപ്രീതി-സന്തുഷ്ടി. ദുരന്തൻ=പണിെപ്പട്ടു നശിപ്പി�യ്ക്കണ്ടുന്നവൻ; ബുദ്ധി-
മുട്ടിയും വധിയ്ക്കണം.
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5. രണ്ടിടം-സ്തുതിയുംഹവിസ്സുമോകുന്നസ്ഥോനങ്ങൾ. െക�ല്പകി-പോനസമയത്തുതൃപ്തി വരു-

ത്തി, യുദ്ധസമയത്തുബലം നൽകി.

6. ഇന്ദ്ര�നോടുതെന്ന പറയുന്നു.
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സൂക്തം 177.

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

നന്ദിതമോനുഷൻ, മർത്ത്യർക്കു വർഷിതോ-

വിന്ദ്രൻ പുരുഹൂത, നോളുകൾക്കുപുരോൻ;

വെന്നത്തുെകങ്കലമീത്തിനു, രക്ഷെയോ-

ത്ത, ന്നവോശ്വങ്ങെളപ്പൂട്ടി, സ്തുതൻ ഭവോൻ! (1)

മന്ത്രയുക്തങ്ങളോയ് �ശ്രഷ്ഠയുവോക്കളോം

സ്വന്തം മഴ�ത്തർഹയങ്ങളി�ലറി നീ

വെന്നത്തുകീങ്ങിന്ദ്ര: �സോമം പിഴിഞ്ഞുെവ-

ച്ചിന്ദ്ര, വിളിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ �നർക്കങ്ങെയ! (2)

തൂമഴ�ത്ത�രറുക:-ങ്ങയ്ക്കു വർഷിയോം

�സോമം പിഴിഞ്ഞു, പകർന്നു മധുക്കളും;

ആ വൃഷോശ്വങ്ങെളപ്പൂട്ടിജ്ജ�വന �പോ-

ന്നോയോതനോെക, ങ്കൽ മർത്ത്യവൃഷഭ, നീ! (3)

�ദവയജ്ഞമിതോ; �മധമിതോ; ഇതോ,

പോവനമന്ത്ര;-മിതോ, �സോമമിന്ദ്ര, �ത;

ദർഭവിരിപ്പിതോ-വന്നിരുന്നിന്ദ്ര, നീ

ക്ഷിപ്രം കടിയ്ക്ക; വിടുക, ഹയങ്ങെള! (4)

ഇന്ദ്ര, �ന�ര വരികിങ്ങുനൂതൻ ഭവോൻ

വന്ദ്യനോം സൂരിതൻ മന്ത്രങ്ങൾ �കൾക്കുവോൻ;

ഞങ്ങൾ നിൻപോലോനോൽസ്വസ്ഥരോക, ന്വഹം-

ഞങ്ങൾ �നടോവു, െകല്പോയുസ്സുമന്നവും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 177.
1. നന്ദിതമോനുഷർ= മനുഷ്യെര സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം:

അമിത്ത്=അമ�റത്ത്. ഭക്ഷണം. നവോശ്വങ്ങൾ=യുവതു രംഗങ്ങൾ.

2. മന്ത്രയുക്തങ്ങൾ=മന്ത്രംെകോണ്ടു പൂട്ടെപ്പട്ടവ. മഴ�ത്തർ-മഴ െപയ്യിയ്ക്കുന്ന രഥം.

3. മധുക്കൾ-മധുരദ്രവവസ്തുക്കൾ. വൃഷോശ്വങ്ങൾ=വർഷകോശ്വങ്ങൾ. ആയോരുനോക-

വരിക. മർത്ത്യവൃക്ഷം= മർത്ത്യർക്കോയി വർഷിയ്ക്കുന്നവെന.

4. �മധം-പശു. �ത=അങ്ങയ്ക്ക്. കടിയ്ക്ക-�സോമം. വിടുക-�തരിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിട്ടോലും
5. സൂരി-�സ്തോതോവ്. സ്വസ്ഥരോക-സുഖമോയി വസിയ്ക്കുമോറോകെട്ട.
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സൂക്തം 178.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി)

�കളിെപ്പടും നിൻസമൃദ്ധിെകോണ്ടിന്ദ്ര; നീ

പോലിച്ചു�പോരുന്നു, വോഴ്ത്തും ജനങ്ങെള;

�പോക്കരുെത,ങ്ങെളെപ്പോക്കുമിഷ്ടം–നര-

�യോഗ്യമോയ്�നടോവു, നിന്നു�ടെതോെക്കഞോൻ! (1)

�ക്രോധിയോയ്ക പുരോനിന്ദ്രൻ, നമുക്കിരു-

�സോദരിമോർ നിജസ്ഥോനത്തു െചയ്തതിൽ:

ശക്രന്നതിലോണു, ബല്യഹ�വ്യോദയം;

സഖ്യവുമന്നവും നല്ക, നമുക്കവൻ! (2)

യുദ്ധത്തിൽ െവല്ലു�മ, ശൂരൻ മരുത്സഖ;

നർത്ഥിയോം സൂരി വിളിപ്പതു �കൾക്കു�മ;

നിർത്തു�മ, ഹവ്യപ്രദെന്റസമീപത്തി-

ലു,ക്തി െപോങ്ങിച്ചുെകോണ്ടിന്ദ്രൻസ്വയം രഥം! (3)

ഇത്ഥംഹവിസ്സശിച്ച,�ന്നച്ഛൂവിന്ദ്രനോ

മിത്രോന്വിതങ്കൽ മരുവും, മരുത്സഖൻ;

ശബ്ദമുയർന്നസദസ്സിൽസ്സയജ്ഞെന്റ

സദ്യെയ വോഴ്ത്തിസ്തുതിയ്ക്കും, ഫലപ്രദൻ! (4)

അങ്ങയോലിന്ദ്ര, മഘവൻ, മടക്കോവു

ഞങ്ങൾ, �കമത്തം നടിയ്ക്കും രിപുക്കെള:

ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷകനങ്ങ;-ങ്ങു വർദ്ധകൻ;

ഞങ്ങൾ �നടോവു, െകല്പോയുസ്സുമന്നവും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 178.
1. എങ്ങെളെപ്പോക്കുമിഷ്ടം–ഞങ്ങെള ഉയർത്തുന്ന (മഹോന്മോരോക്കുന്ന) അഭീഷ്ടം. �പോക്ക-

രുത്–നശിപ്പിയ്ക്കരുത്; നിറ�വറ്റിത്തരണം. നര�യോഗ്യമോയ്–മനുഷ്യർക്കു കിട്ടോവു�ന്ന-

ട�ത്തോളം. നിന്നു�ടെതോെക്ക–ഭവോെന്റസുഖ�ഭോഗെമല്ലോം.

2. ഇരു�സോദരിമോർ (പകലും രോത്രിയും) െചയ്തതിൽ (െചയ്തു വൃഷ്ട്യോദികർമ്മങ്ങളിൽ)

ഇന്ദ്രൻ �ക്രോധിയ്ക്കരുത്; പ്രത്യുത, സമ്മതിയ്ക്കണം. അതിലോണ്–�സോദരിമോരുെട കർ-

മ്മങ്ങളിലോണ്, ബല്യ (ബലകര) ഹവിസ്സുകളുെട ഉൽപത്തി.

3. അർത്ഥി–അനുഗ്രഹം യോചിയ്ക്കുന്നവൻ. ഹവ്യപ്രദൻ–യജമോനൻ. ഉക്തി െപോങ്ങിച്ചു-

െകോണ്ട്–�സ്തോത്രങ്ങെള �ഘോഷിപ്പിച്ചുെകോണ്ട്. സ്വയം–പര�പ്രരണകൂടോെത.

4. ആ മിത്രോന്വിതങ്കൽ–ഋത്വിക്കുക�ളോടുകൂടിയ യജമോനെന്റ അടുക്കൽ. ശബ്ദം–

�സ്തോത്രോദി�ഘോഷം. സയജ്ഞൻ–യജമോനൻ. സദ്യ–ഹവിസ്സമൃദ്ധി.

5. അങ്ങയോൽ–ഭവത്സോഹോയ്യ്യത്തോൽ. മടക്കുക–�തോല്പിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 179.

�ലോപോമുദ്രയുംഅഗസ്ത്യനുംശിഷ്യനും ഋഷികൾ;ത്രിഷ്ടുപ്പുംബൃഹതിയുംഛന്ദസ്സുകൾ;

രതി �ദവത. (‘കല്യോണി കളവോണീ’ �പോെല.)

‘ഏറ്റമോണ്ട,ഹസ്സിലു,മല്ലിലും, ജരസ്സിെന-

�യറ്റുമുഷസ്സിങ്കലും ശുശ്രൂഷയോൽ

ക്ലോന്തഞോൻ; മോയുന്നിെത,ൻകോന്തിയും വോർദ്ധകത്തോൽ;-

ക്കോന്തെയപ്പുല്കിെല്ല�ന്നോ, െയൌവനസ്ഥർ? (1)

സത്രോനുഷ്ഠോയികളും, സത്യസല്ലോപം വോ�നോ-

െരോത്തു െച�യ്തോരുമോയ പൂർവർ�പോലും

തൂകിയിരുന്നു വീര്യം; പൂകിയുമില്ലറുതി;

പുല്കി�ല്ല, യുവോക്കെളപ്പത്നിമോരും?’ (2)

‘പോഴിലോകില്ലോ �ഖദം: പോലിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, വോ�നോർ!

പോരം ഭുജിയ്ക്ക നമ്മൾ �ഭോഗെമല്ലോം:

െവല്ലുക, നൂറുകൂട്ടമുള്ള �പോരിങ്ങു നമ്മൾ–

െവല്ലുകി,ണയോയ്െച്ച�മ്മ �ചർന്നു നമ്മൾ. (3)

�രതസ്സടക്കി മന്ത്ര�മോതിടുെമങ്കൽവന്നോ-

�ന,െതോന്നിനോ�ലോ ജോതനോയ കോമൻ:

�ചര�ട്ട �സക്തോ�വോടു; ഭീരു ഭുജിച്ചീട�ട്ട,

ധീരനോം ബലിഷ്ഠെന �ലോപോമുദ്ര!’ (4)

‘ഉൾപ്പുക്ക �സോമ�ത്തോടിതർത്ഥിപ്പൻ: �പോക്കുെകെന്റ

യിപ്പോപം; ഭൂരികോമന�ല്ലോ, മർത്ത്യൻ! (5)

പുത്രഭൃത്യോദിബലലബ്ധിയ്ക്കീയഗസ്ത്യർഷി

നൽത്തൂമ്പെകോണ്ടു കിളച്ചസ്തസംഗൻ

വോയ്പിച്ചോനിരുവണ്ണം; വോനവന്മോരിൽനിന്നു

വോസ്തവോശിസ്സുകളും വോങ്ങിെക്കോണ്ടോൻ!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 179.
1. ജരസ്സിെന�യറ്റുംവോർദ്ധക്യം വരുത്തുന്ന. ശുശ്രൂഷയോൽ–അങ്ങെയശുശ്രൂഷിച്ചു�പോന്ന-

തുെകോണ്ട്. ക്ലോന്ത–തളർന്നവളോയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതും അടുത്ത ഗോഥയും അഗസ്ത്യപത്നി-

യോയ �ലോപോമുദ്രഅഗസ്ത്യ�നോടു പറയുന്നതോണ്.

2. സത്രോനുഷ്ഠോയികൾ=യോഗകർത്തോക്കൾ. പൂർവർ–പ�ണ്ടെത്തഋഷിമോർ, വീര്യം തൂകി-

യിരുന്നു–പത്നിെയ പ്രോപിച്ചിരുന്നു. അറുതിപൂകിയുമില്ല–പത്നീഗമനംമൂലം അവരുെട

ബ്രഹ്മചര്യം നശിച്ചില്ലതോനും. പുല്കി�ല്ല–പുണരുകയും സോധോരണമ�ല്ല?

3. അഗസ്ത്യെന്റ മറുപടി: �ഖദം–നമ്മുെട തപഃ�ക്ലശം. �പോര്–സം�ഭോഗസംഗരം. ഇണ–
സ്ത്രീപുരുഷന്മോർ. ഇങ്ങു–ഈസംസോരത്തിൽ.

4. �സക്തോ�വോടു–�രത�സ്സകം െചയ്യുന്നഎ�ന്നോട്. ഭീരു=അധീര.
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5. ശിഷ്യൻ പറയുന്നു: ഉൾപ്പുക്ക–കുടിയ്ക്കെപ്പട്ട. ഇപ്പോപം–ഗുരുപത്നിയുെടയും ഗുരുവിെന്റ-
യും കോമസല്ലോപം ശ്രവിച്ചതിെന്റ പോപം. ഭൂരികോമൻ–ആഗ്രഹങ്ങ�ളറിയവൻ.

6. അസ്തസംഗൻ=നിസ്സംഗൻ. ഇരുവർണ്ണം–കോമവും തപസ്സും. വോസ്തവോശിസ്സുകൾ–
തീർച്ചയോയും ഫലം കിട്ടുന്നഅനുഗ്രഹങ്ങൾ.



ഋ�ഗ്വദം: രണ്ടോംഅഷ്ടകം
നോലോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 1 അനുവോകം 24



406 ഋ�ഗ്വദം [അ. 2: അ. 4]

സൂക്തം 180.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

നിങ്ങളിരുവരുെട രഥം ഉദ്ദിഷ്ടപ്ര�ദശങ്ങളിെലയ്ക്കു പുറെപ്പട്ടോൽ, നിങ്ങളുെട കു-

തിരകൾ �ലോകങ്ങളിൽ വഴി�പോെല സഞ്ചരിയ്ക്കും; നിങ്ങളുെട െപോന്നുരുൾച്ചുറ്റുകൾ

(അഭിമതങ്ങെള) ഉതിർക്കും. നിങ്ങൾ മധു കുടിപ്പോൻ പുലർകോലത്തു വന്നു�ചരും!

(1)
സതതസഞ്ചോരിയും വിചിത്രഗതിയും മനുഷ്യോനുകൂലവും പൂജനീയവുമോയ �ത-

രിൽ നിങ്ങൾ ഉദിപ്പിനുമുമ്പു �കറും: സർവസ്തുത്യ�ര, െപങ്ങൾനിങ്ങെള പരിചരിയ്ക്കും;

മധുപോയിക�ള, (യജമോനൻ) അന്നത്തിന്നോയി സ്തുതിയ്ക്കും! (2)
നിങ്ങൾ പയ്യിൽ പോൽ നി�ക്ഷപിച്ചു; മൂെപ്പത്തോത്ത പയ്യിൽ മുമ്പുണ്ടോയ പോ-

ൽതെന്ന പക്വമോക്കിെവച്ചു. ഹവിസ്സുണ്ണുന്നവ�ര, വനിയ്ക്കിടയിൽ �ചോരൻ�പോെല

�മവുന്ന വിശുദ്ധനോയഹവിഷ്മോൻ നിങ്ങെള പൂജിയ്ക്കുന്നു! (3)
അശ്വിക�ള,സ്വോസ്ഥ്യം �തടുന്നഅത്രിയ്ക്കു�വണ്ടിനിങ്ങൾമധുമത്തോയഉമിത്തി-

യ്യിെന, കളിർെവള്ളം�പോെല െകടുത്തുവ�ല്ലോ; ആ �നതോക്കളോയ നിങ്ങളുെട അടു-

ക്കെലയ്ക്കു പശുയജ്ഞം �തർച്ചക്രം �പോെല വരുന്നു! (4)
ദസ്ര�ര, ഞോൻ നിങ്ങെള ദോനത്തിന്നു, ജയശീലനോയ തുഗ്രപുത്രെനന്ന�പോ-

െല സ്തുതിയോൽ ഇ�ങ്ങോട്ടു െകോണ്ടു�പോരുന്നു. നിങ്ങൾ വോനൂഴിൾക്കു വലുപ്പം വരു-

ത്തി; യജനീയ�ര, നിങ്ങൾ കിഴവെന, പോപം �പോക്കി ചിരജീവിയോക്കി! (5)
�ശോഭനദോനന്മോ�ര, നിങ്ങൾകുതിരകെളപൂട്ടുന്ന�തോ�ട, ഭൂമിയിൽഅന്നങ്ങൾ

െപോഴിയുന്നു! �സ്തോതോവു നിങ്ങെള കോറ്റു�പോെല പ്രോപിച്ചു തൃപ്തിെപ്പടുത്തെട്ട; ഒരു

സുവ്രതെനന്ന�പോെല മഹത്ത്വത്തിന്നോയി അന്നം �നടെട്ട! (6)
അശ്വിക�ള, �സ്തോതോക്കളോയഞങ്ങളും നിങ്ങെള ശരിയ്ക്കു ഫലം കിട്ടോൻസ്തുതി-

യ്ക്കുന്നു. ഇതോ, കുടത്തിൽ പകർന്നുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: സ്തുത്യരും വൃഷോക്കളുമോയ നിങ്ങൾ

�ദവസമീപത്തുെവച്ചു കുടിച്ചുെകോണ്ടോലും! (7)
അശ്വിക�ള, നോൾ�തോറും തോപം �പോക്കുന്ന തണ്ണീെരോഴുക്കു കിട്ടോൻ, �ന-

തോക്കളോയ മനുഷ്യരിൽെവച്ചു പ്രശസ്തനോയ അഗസ്ത്യൻ നിങ്ങെള ആയിരമോയിരം

�സ്തോത്രംെകോണ്ട്, ഒരു ശംഖു�പോെല ഉണർത്തുന്നു! (8)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ മഹത്ത്വംെകോണ്ടു രഥം നടത്തുന്നു; �തരി�ലറി, മനുഷ്യ-

�ഹോതോവു�പോെല �പോകുന്നു. നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ �സ്തോതോക്കൾക്കു ഫലം–

നല്ല കുതിരകെള�യോ മ�റ്റോ–െകോണ്ടുവരുന്നു; ഞങ്ങൾ ധന�ത്തോടു �ചരുമോറോക-

െട്ട! (9)
അശ്വിക�ള, നവ്യവും ഉരുൾച്ചുറ്റിന്നു �കടില്ലോത്തതും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചുറ്റിനടക്കു-

ന്നതുമോയനിങ്ങളുെട രഥെത്തഞങ്ങൾഇ�പ്പോൾനന്മയ്ക്കോയി �സ്തോത്രങ്ങൾെകോണ്ടു

വിളിയ്ക്കുന്നു: ഞങ്ങൾക്ക്അന്നവും ബലവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും കിട്ടെട്ട! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 180.
1. മധു–�സോമനീർ.
2. �കറും–യജനസ്ഥലെത്തയ്ക്കു�പോകോൻ. െപങ്ങൾ–ഉഷസ്സ്. പരിചരിയ്ക്കും–െവളിച്ചംപരത്തും.

3. വനി–യജ്ഞം, വനം. �ചോരൻ വനത്തിൽ ജോഗരൂകനോയി�മവുമ�ല്ലോ.
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4. മധുമത്ത്=മധുക്ക�ളോടുകൂടിയത്; നന്നോയി കത്തോൻ പോലും െനയ്യും വീഴ്ത്തിയത്. കുളി-

ർെവള്ളം�പോെല–പച്ചെവള്ളം തിയ്യിെന െകടുത്തുന്നതു�പോെല.

5. ദോനത്തിന്ന്–എനിയ്ക്കഭീഷ്ടം തരോൻ. തുഗ്രപുത്രൻ–ശത്രുക്കളോൽസമുദ്രത്തിൽവീഴ്ത്തെപ്പ-

ട്ട ഭുജ്യു. കിഴവെന–വൃദ്ധനോയ ച്യവനർഷിെയ. പോപം–ജര.

6. പൂട്ടുന്ന�തോ�ട–ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോരോൻതുടങ്ങു�മ്പോെഴയ്ക്കും. കോറ്റു�പോെല–അതി�വഗത്തിൽ.

7. പകർന്നുെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–�സോമനീർ.
8. തണ്ണീെരോഴുക്കു്–വൃഷ്ടിജലം.
9. �ഹോതോവു യജ്ഞോരംഭത്തിൽ വരുന്നു; യജ്ഞോവസോനത്തിൽതിരിച്ചു �പോകും. അതു-

�പോെല നിങ്ങളുംെചയ്യുന്നു. മനുഷ്യ�ഹോതോവ്–യജമോനെന്റ �ഹോമകർത്തോവ്.

10. നവ്യം=നൂതനം, അെല്ലങ്കിൽസ്തുത്യം.
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സൂക്തം 181.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ധനധോതോക്കളും ജനത്രോതോക്കളും യജ്ഞപൂർത്തിയിച്ഛിയ്ക്കുന്നവരും തു�ലോം

പ്രിയെപ്പട്ടവരുമോയ നിങ്ങൾഎന്നോണ്അന്നവും ധനവും ജലവും വർഷിയ്ക്കുക? നി-

ങ്ങെള സ്തുതിയ്ക്കുന്നതോണ�ല്ലോ,ഈയജ്ഞം! (1)
അശ്വിക�ള വിശുദ്ധരും, വർഷജലംകടിയ്ക്കുന്നവയും, കോറ്റിെന്നോത്ത�വഗമുള്ള-

വയും, ദിവ്യരും, കുതിച്ചുപോയുന്നവയും മ�നോജവങ്ങളും, യുവോക്കളും, െമയ്യഴെകോത്ത-

വയും സ്വയം വിളങ്ങുന്നവയുമോയ കുതിരകൾ നിങ്ങെള ഇവിെട െകോണ്ടുവരെട്ട! (2)
ഉന്നതസ്ഥോനോർഹ�ര, ഭൂമിെയ്ക്കോത്ത വിസ്തോരവും, പരന്ന മുൻവശവും വർഷ-

കോശ്വത്തിെന്റ മനസ്സിെനക്കോൾ �വഗവുമുള്ള, അത്യുദോരമോയ, യജനീയമോയ, നി-

ങ്ങളിരിയ്ക്കുന്ന പള്ളി�ത്തർസൽഫലത്തിന്നോയി വന്നണയെട്ട! (3)
ഇവിെട ഇവിെട ജനിച്ച നിങ്ങളിരുവരും തിന്മ�യശോത്ത തിരു�മെകോണ്ടും

തിരുനോമങ്ങൾെകോണ്ടും ഒപ്പം സ്തുതിയ്ക്കെപ്പടുന്നു: നിങ്ങളിെലോരുവൻ ജയശീലനോ-

യി നല്ല യജ്ഞെത്ത �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു; �ദ്യോവിെന്റ മകനോയ, സുഭനോയ മറ്റവനും

(�ലോകെത്ത) വഹിയ്ക്കുന്നു! (4)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങളിെലോരുവെന്റ മികച്ച മഞ്ഞ�ത്തർ യഥോകോമം സഞ്ചരിച്ചു,

യോഗശോലകളിൽവന്നണയെട്ട; മറ്റവെന്റകുതിരകെളആളുകൾകടഞ്ഞുണ്ടോക്കിയ

അന്നങ്ങൾെകോണ്ടും സ്തുതി�ഘോഷങ്ങൾെകോണ്ടും പുളപ്പിയ്ക്കുന്നു! (5)
നിങ്ങളിൽ വർഷീയോനോയ ഒരുവൻ, വൃഷോെവന്ന�പോെല (�വരികെള) തട്ടി-

നീക്കി, �തൻ െകോതിച്ചു വളെര അന്നങ്ങൾക്കോയി ചരിയ്ക്കുന്നു; മോറ്റവെന്റ ഗമനങ്ങ-

ളോൽ, കരയുയർന്ന വിശോലനദികൾഞങ്ങളിൽ വെന്നത്തുമോറ്, (ആളുകൾ) അന്ന-

ങ്ങൾെകോണ്ടുതൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു! (6)
വിധോതോക്കളോയഅശ്വിക�ള, നിങ്ങളുെട ഉറപ്പിെനപ്പററി, മൂന്നുപ്രകോരത്തിൽ

പ്രസരിയ്ക്കുന്നശോശ്വതവോക്ക് ഉച്ചരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു;അങ്ങെനസ്തുതിയ്ക്കെപ്പട്ട നിങ്ങൾയോ-

ചിയ്ക്കുന്നവെന തൃപ്തിെപ്പടുത്തുവിൻ; വന്നോലും വരോഞ്ഞോലും എെന്റ വിളി �കൾക്കു-

വിൻ! (7)
നിങ്ങളുെട ഒളിമിന്നുന്ന തിരുെമയ്യിെനക്കുറിച്ചുള്ള വോക്ക്, മൂന്നു ദർഭവിരിയുള്ള

സദസ്സിെലആളുകെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തെട്ട: വൃഷോക്ക�ള, നിങ്ങളുെട �മഘം വർഷപ്ര-

ദോനംെകോണ്ടു മനുഷ്യെര െവള്ളം പോറ്റെലന്ന�പോെല �പോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (8)
അശ്വിക�ള,ബുദ്ധി�യറിയവൻ,പൂഷോെവന്ന�പോെലഹവിെസ്സടുത്തുനിങ്ങെള,

അഗ്ന്യുഷസ്സുകെള എന്ന�പോെല, നിങ്ങെള വിളിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്ന പരിചോരക�നോെടോ-

പ്പം സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അന്നവും ബലവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും കിട്ടെട്ട! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 181.
3. വർഷകോശ്വം–സൂര്യോശ്വം (?) സൽഫലത്തിന്നോയി–ഞങ്ങൾക്കുനല്ലഫലം തരോൻ.

4. ഇവിെട ഇവിെട–അന്തരിക്ഷത്തിലും, ആകോശത്തും. തിന്മ�യശോത്ത–ഗുരു (ദധീച)

ശിര��ദംെകോണ്ടും പോപം പറ്റോത്ത. ചന്ദ്രനും സൂര്യനുമ�ത്ര, അശ്വികളിരുവർ.

5. ആളുകൾ–യജമോനന്മോർ. കടഞ്ഞുണ്ടോക്കിയഅന്നങ്ങൾ–ആമിക്ഷം (കോച്ചിയചുടുപോ-

ലിൽ തയിർ �ചർത്തുണ്ടോക്കിയത് ) മുതലോയവ.
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6. വർഷീയോൻ–പുരോതനൻ; നിത്യൻ എന്നർത്ഥം. വൃഷോവ്=ഇന്ദ്രൻ. �തൻ–മധുരമോയ

ഹവിസ്സ്. ഈ വോക്യം ചന്ദ്രരൂപനോയ അശ്വിെയക്കുറിയ്ക്കുന്നു. അന്നങ്ങൾക്കോയി–

സസ്യോദികെള ഉൽപോദിപ്പിപ്പോൻ. മറ്റവൻ–സൂര്യരുപനോയഅശ്വി.

7. മൂന്നുപ്രകോരത്തിൽ–മന്ത്രോദി�ഭ�ദന. ശോശ്വതവോക്ക്–അനശ്വരസ്തുതി.

8. വോക്ക്–സ്തുതി.
9. ബുദ്ധി�യറിയവൻ–യജമോനൻ. പൂഷോവ്=�പോഷകൻ. അഗ്ന്യുഷസ്സുകെളയും പ്രഭോത-
ത്തിൽസ്തുതിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.
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സൂക്തം 182.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

മനീഷിക�ള, ഇതോ, മനസ്സിലോയി: കോമവർഷിയോയ പള്ളി�ത്തർ വന്നിരിയ്ക്കു-

ന്നു. സൽകർമ്മിയുെട ബുദ്ധിെയ പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്നവരും, സ്തുത്യരും, വിശ്പലയ്ക്കു ധനം

നല്കിയവരും, �ദ്യോവിെന്റ െപൌത്രരുമോയശുചിവ്രതെരനിങ്ങൾമുന്നിൽനിന്നുപചരി-

യ്ക്കുവിൻ! (1)
അശ്വിക�ള, വലിയഈശ്വരന്മോരുംവോയു�വഗികളും ദസ്രരുംഉൽകൃഷ്ടകർമ്മോ-

ക്കളും രഥികളും രഥി�കോത്തമരുമോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ: �തൻ നിറെച്ചോരുക്കെപ്പട്ട

രഥം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ അതിലൂ�ട, ഹവിർദ്ദോതോവിെന്റ അരികിൽ വന്നു�ചർന്നോ-

ലും! (2)
ദസ്ര�ര, നിങ്ങൾഇവിെടഎന്തുെചയ്യുന്നു,എന്തിനിരിയ്ക്കുന്നു? ഹവിസ്സുനല്കോെത

െഞളിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നെതവ�നോ അവെന പിടികൂടുവിൻ; ആ പിശുക്കെന്റ പ്രോണെന

തുരത്തുവിൻ! സ്തുതിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്ന �മധോവിയ്ക്കു െവളിച്ചം നല്കുവിൻ! (3)
അശ്വിക�ള, കുരയ്ക്കുന്ന നോയ്ക്കെള ചുറ്റും എറി�ഞ്ഞോടിയ്ക്കുവിൻ; െപോരുതുന്നവെര

െപോതുക്കുവിൻ;അതുനിങ്ങൾക്കറിയോം. നോസത്യ�ര, �സ്തോതോവിെന്റവോക്കിനുവോ-

ക്കിനു രത്നം നല്കുവിൻ; നിങ്ങളിരുവരും എെന്റ �സ്തോത്രെത്തസംരക്ഷിയ്ക്കുവിൻ! (4)
നിങ്ങൾ തുഗ്രപുത്രന്നു�വണ്ടി, സമുദ്രത്തിൽ, ഉറപ്പും ചിറകുമുളള സുഖകരമോയ

ചങ്ങോടം നിർമ്മിച്ചു: അതിലൂെടയോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ �ദവകളിൽെവച്ചു തിരുവുള്ള-

�ത്തോ�ട പുറെപ്പട്ടു, വമ്പിച്ച െവള്ളത്തിൽ പറന്നണഞ്ഞത്! (5)
ജലമധ്യത്തിൽ വീഴ്ത്തെപ്പട്ട്, ‘എത്തും പിടിയു’മില്ലോത്തഇരുട്ടിൽക്കിടന്നുഴന്നതു-

ഗ്രപുത്രെന, അശ്വികൾ �കറിയ നോലു �തോണികൾ െവള്ളമുൾപ്പുക്കു കരയ്ക്കു �കറ്റി!

(6)
ഒരു മരം െവള്ളത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു: അതിെന യോചമോനനോയ തുഗ്രപുത്രൻ,

ചോടുന്ന മൃഗം ഇലകളിൽ പിടിയ്ക്കുന്നതു�പോെല, പിടിച്ചുപൂട്ടി; അശ്വിക�ള, അവെന

നിങ്ങൾ കീർത്തിയ്ക്കോയി കര�യറ്റി! (7)
�നതോക്കളോയ നോസത്യ�ര, ആരോധകർ െചോല്ലുന്ന �സ്തോത്രം നിങ്ങളിെലത്ത-

െട്ട; ഇന്ന്ഈ �സോമയോഗസദസ്സി�ന്റതും. ഞങ്ങൾക്ക് അന്നവുംബലവും ദീർഗ്ഘോ-

യുസ്സും കിട്ടെട്ട! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 182.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്നു: വിശ്പലയ്ക്കു കണംകോൽ െവച്ചുെകോടുത്ത കഥ മുമ്പു പറ-

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശുചിവ്രതെര–അശ്വികെള.

2. രഥി�കോത്തമർ–മഹോരഥന്മോർ. �തൻ–ജലം. അെല്ലങ്കിൽഅമൃത്.

4. കുരയ്ക്കുന്ന–ഞങ്ങളുെട �നെര. നോയ്ക്കൾ–ശുനകതുല്യർ. െപോരുതുന്നവെര–ഞങ്ങ�ളോടു.
അതു–വ�ധോപോയം. രത്നം–രമ്യമോയ ഫലം. സംരക്ഷിയ്ക്കുവിൻ–സ്വീകരിയ്ക്കുവിൻ.

5. ചിറക്–ഗതി�വഗത്തിന്നുെകട്ടിയപോയ. �ദവകളിൽെവച്ചു–മറ്റു�ദവന്മോെരക്കോളധികം.

7. മരം–ദോരുകൃതമോയ രഥം.
8. ഇന്നു–പ്രോധോനയോഗദിവസത്തിൽ. സദസ്സി�ന്റതും–സദസ്സിെന്റ �സ്തോത്രവും.
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സൂക്തം 183.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

സൂതന്നിരിപ്പോൻമൂന്നിടവും മൂന്നുചക്രവുംയോെതോന്നിന്നു�ണ്ടോ; വൃഷോക്ക�ള, നി-

ങ്ങൾസൽക്കർമ്മിയുെട സദനത്തിൽഎഴുന്നള്ളുന്നതുയോെതോന്നിലൂെട�യോ; മൂന്നു

�ലോഹങ്ങൾ �ചർന്ന യോെതോന്നിനോൽ നിങ്ങൾ, പക്ഷി ചിറകിനോെലന്ന�പോെല

പറക്കു�മോ; ആ മ�നോതി�വഗിയോയ പള്ളി�ത്തർ പൂട്ടിയോലും! (1)
കർമ്മവോന്മോരോയ നിങ്ങൾഅന്നത്തിന്നോയി യോെതോന്നിൽ �കറുന്നു�വോ; ആ

രഥം �ചലിൽ തിരിഞ്ഞുെകോണ്ടു ഭൂമിയിെലയ്ക്കിറങ്ങുന്നു. ഈതടിപ്പിയ്ക്കുന്ന വോക്കു തി-

രുവുടലിലണയെട്ട! നിങ്ങൾ �ദ്യോവിന്മകളോയ ഉഷ�സ്സോടു �ചരുന്നു. (2)
�നതോക്കളോയ നോസത്യ�ര, യോെതോന്നുഹവിഷ്മോെന്റ കർമ്മങ്ങെളഅനുവർ-

ത്തിയ്ക്കുന്നു�വോ; നിങ്ങൾ യോെതോന്നിലൂ�ട യോഗത്തിെലഴുന്നള്ളു�മോ; ആ �ചലിൽ

തിരിയുന്ന പള്ളി�ത്തരിൽ �കറി, പുത്രലബ്ധിയ്ക്കും സ്വഹിതത്തിന്നുമോയി ശോലയിൽ

വന്നു�ചർന്നോലും! (3)
ദസ്ര�ര, െചന്നോയ�യോ െപണ്െചന്നോയ�യോ എെന്റ �നർക്കുവരരുത്; നി-

ങ്ങൾ എെന്ന തള്ളരുത്; കവിച്ചുെകോടുക്കുകയും െചയ്യരുത്. ഇതോ, നിങ്ങൾക്കുള്ള

ഭോഗം െവച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതോ, സ്തുതിയും. ഇതോ, നിങ്ങൾക്കു �തൻനിധികൾ െവയ്ക്ക-

െപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു! (4)
ദസ്ര�ര, നിങ്ങെള �ഗോതമനും പുരുമീള്ഹനും അത്രിയും രക്ഷയ്ക്കോയി ഹവി-

െസ്സോരുക്കി വിളിയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ; യോത്രക്കോരൻ ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലെത്തത്തോൻ ഒരു ഋജു-

മോർഗ്ഗജ്ഞെന എന്ന�പോെല ഞോനും വിളിയ്ക്കുന്നതു �കട്ടു, നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾ

വന്നു�ചർന്നോലും! (5)
അശ്വിക�ള, ഞങ്ങൾ ഈ തമസ്സിെന്റ മറുകരയണഞ്ഞു. നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു

�സ്തോത്രം ചമച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾ �ദവകളുെട മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട ഇവിെട വന്നു�ചർ-

ന്നോലും. ഞങ്ങൾക്ക്അന്നവും ബലവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും കിട്ടെട്ട! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 183.
1. മ�നോതി�വഗി=മനസ്സിെനക്കോൾ�വഗമുള്ളത്. പൂട്ടിയോലും–നിങ്ങൾക്കി�ങ്ങോട്ടു-

�പോരോൻ.

2. അന്നത്തിന്നോയി–ഹവിസ്സു സ്വീകരിപ്പോൻ. തടിപ്പിയ്ക്കുന്ന വോക്ക്–മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്ന

സ്തുതി. �ചരുന്നു–ഉഷസ്സിന്നുംഅശ്വികൾക്കും യജ്ഞം ഒ�രസമയത്ത�ത്ര.

3. അനുവർത്തിയ്ക്കുക–അനുകൂലിയ്ക്കുക. പുത്രിലബ്ധിയ്ക്കുംസ്വഹിതത്തിന്നുമോയി–യജമോനന്നു

പുത്രനും നന്മയുമുണ്ടോകോൻ.

4. കവിച്ചുെകോടുക്കുക–എനിയ്ക്കു തരുന്നതിെനക്കോളധികം അന്യനുെകോടുക്കുക. ഭോഗം–
�സോമോംശം. �തൻനിധികൾ–മധുര�സോമരസങ്ങളോകുന്ന നിധികൾ.

5. ഋജുമോർഗ്ഗജ്ഞൻ–�നരുവഴിയറിയുന്നവൻ.

6. അണഞ്ഞു–നിങ്ങളുെട അനുഗ്രഹത്തോൽ.

നോലോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 184.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

നോസത്യ�ര,ആനിങ്ങെളഞങ്ങൾഇന്നും മറ്റുനോളിലും ഉഷസ്സുദിപ്പിൽവിളിയ്ക്കു-

മോറോ�കണ�മ! എ�ങ്ങോ വസിയ്ക്കുന്ന �ദ്യോവിൻ െപൌത്രരോയ നിങ്ങെള മോന്യനോയ

�സ്തോതോവു മികച്ച �ശോഭനദോതോവിന്നു�വണ്ടി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (1)
വൃഷോക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽത്ത�ന്ന സംതൃപ്തരോകണം; പിശുക്കന്മോെര

�വരറുക്കണം. �സോമംെകോണ്ടു മത്തോടുന്നനിങ്ങൾഎെന്റനിർമ്മലസ്തുതികൾ െച-

വിെക്കോണ്ടോലും: �തടുന്നവരുംഈടിൽെവയ്ക്കുന്നവരുമോണ�ല്ലോ, �നതോക്കളോയനി-

ങ്ങൾ! (2)
�പോഷകരോയ നോസത്യ�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ �ശ്രയസ്സിന്നു സൂര്യപുത്രിെയ

�വൾപ്പോൻ അമ്പിെന്റ പോച്ചിൽ പോഞ്ഞു! നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു കർമ്മസമ്പോദിതങ്ങ-

ളോയ ‘ശസ്ത്ര’സ്തുതികൾഅവിച്ഛിന്നപ്രവോഹവും പോപനിവോരകവുമോയ യോഗത്തിെന്റ

പൂർത്തിയ്ക്കു മുൻയുഗങ്ങളിെലന്ന�പോെല െചോല്ലെപ്പടുന്നു. (3)
�തൻ നിറച്ച പോത്രെമടുത്തവ�ര, നിങ്ങളുെട ആ ദോനം ഞങ്ങളിലോകെട്ട! മോ-

ന്യനോയ �സ്തോതോവിെന്റസ്തുതിയിൽപ്രീതിെപ്പടുവിൻ: �ശോഭനദോനന്മോ�ര, നിങ്ങെള

പിന്തുടർന്നോണ�ല്ലോ, യശസ്കോമരോയ മനുഷ്യർനല്ലവിര്യത്തിന്നോയി മദംെകോള്ളുന്ന-

ത്. (4)
അശ്വിക�ള, മഘവോക്ക�ള, ഇതോ, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ആരോധനോന്വിതമോയ

�സ്തോത്രം വഴി�പോെല മുഴുമിപ്പിച്ചു നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; നോസത്യ�ര, നിങ്ങൾഅഗസ്ത്യ-

ങ്കൽപ്രസോദിച്ചു, പുത്രലബ്ധിയ്ക്കും സ്വഹിതത്തിന്നുമോയി ഗൃഹത്തിൽ വന്നോലും! (5)
അശ്വിക�ള, ഞങ്ങൾ ഈ തമസ്സിെന്റ മറുകരയണഞ്ഞു. നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു

�സ്തോത്രം ചമച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾ �ദവകളുെട മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട ഇവിെട വന്നു�ചർ-

ന്നോലും. ഞങ്ങൾക്ക്അന്നവും ബലവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും കിട്ടെട്ട! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 184.
1. �ശോഭനദോതോവ്–യജമോനൻ.
2. �തടുന്നവരും ഈടിൽ െവയ്ക്കുന്നവരും–ഞങ്ങളുെട സ്തുതികെള അ�ന്വഷിയ്ക്കുന്നവരും;

കിട്ടിയോൽഅവെയസൂക്ഷിച്ചുെവയ്ക്കുന്നവരും.

3. കർമ്മസമ്പോദിതങ്ങൾ–കർമ്മങ്ങളിൽ െചോല്ലി�പ്പോന്ന. െചോല്ലെപ്പടുന്നു–ഇന്നും.
4. മനുഷ്യർ (ഋത്വിക്കുകൾ) നിങ്ങെള പോനംെചയ്യിച്ചതിന്നു�ശഷമോണ�ല്ലോ, മദംെകോള്ളു-
ന്നത്(�സോമംകുടിയ്ക്കുന്നത് ).

5. ആരോധനം–ഹവിരർപ്പണം. അഗസ്ത്യങ്കൽ–എങ്കൽ. പുത്രലബ്ധിയ്ക്കും–183-സൂക്തത്തിെല

മൂന്നോംഋക്കിെന്റ ടിപ്പണി�നോക്കുക.
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സൂക്തം 185.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ദ്യോവോപൃഥിവികൾ �ദവത. (കോകളി)

ആരീയിരു�പരിൽ മൂ�ത്തോളി?-ളമയോ-

രോ?-രറിഞ്ഞൂ: പിറെപ്പമ്മട്ടഭിജ്ഞ�ര?

പോെരോക്കയും സ്വയം തോങ്ങുന്നു; ചുറ്റുന്നു,

�തരുരുളോർന്നവർ�പോെല വോനൂഴികൾ! (1)

കോലും നടപ്പുമില്ലോത്തിവ�രന്തുന്നു,

കോലോൽ നടക്കും വളെരക്കിടോങ്ങെള,

തോയ്തോതരങ്കത്തിലുണ്ണിെയ�പ്പോല�വ;

പോലിപ്പിെന,ങ്ങെള �ദ്യോഭൂക്ക�ള, തു�ലോം! (2)

�തടുന്നുഞോൻ ഭൂവിൽനിന്നിങ്ങഭഗ്നമോ-

യീടുറ്റു വിണ് �ചർന്നസോന്നമോം നൽദ്ധനം;

�രോദസ്സുക�ള, സ്തുതി�പ്പോന്ന�തകുവിൻ!

പോലിപ്പിെന,ങ്ങെള �ദ്യോഭൂക്ക�ള, തു�ലോം! (3)

�ചോർ തരും �ദവമോതോക്കൾ മോ�ലശോത്ത

�രോദസ്സുകളിരു�പെരബ്ഭജിയ്ക്ക നോം,

ശ്രീദിനരോത്ര്യുഭയങ്ങൾ കിടയ്ക്കുവോൻ;

പോലിപ്പിെന,ങ്ങെള �ദ്യോഭൂക്ക�ള, തു�ലോം! (4)

�ചർന്നുനി�ല്പോർ, െചറുപ്പക്കോർ, സമോന്തമോർ,

ചോർന്ന ഭഗിനിമോർ, മോതൃതോതോങ്കഗം

പോരിെന്റ നോഭി മുകരുന്നവർ നിങ്ങൾ

പോലിപ്പിെനങ്ങെള �ദ്യോഭൂക്ക�ള, തു�ലോം! (5)

ഇല്ലങ്ങൾ നിർത്തും പരപ്പും െപരുമയു-

മുള്ള, നീ�രന്തുന്ന, �ചലുറ്റ തോയ്കെള

�ദവസന്തർപ്പ�ണഷ്ടിയ്ക്കോയ്വിളിപ്പുഞോൻ;

പോലിപ്പിെന,ങ്ങെള �ദ്യോഭൂക്ക�ള, തു�ലോം! (6)

വീതി, െപരുപ്പം, വലുപ്പ,മപോരത്വ-

െമൌദോര്യവുമുള്ള ധോരിണിമോെരവർ,

അദ്ധന്യമോെര സ്തുതിപ്പൻ, ക്രതുവിതിൽ;-

പ്പോലിപ്പിെന,ങ്ങെള �ദ്യോഭൂക്ക�ള, തു�ലോം! (7)

വല്ല െതറ്റും സദോ െചയ്തിരിയ്ക്കോം, ഞങ്ങൾ

വോനവർ�ക്കോ, സുതോകോന്ത�നോ, �തോഴ�നോ;

ഇസ്തുതിെകോണ്ടെതോട്ടുക്കു നീ�ങ്ങണ�മ!

പോലിപ്പിെന,ങ്ങെള �ദ്യോഭുക്ക�ള, തു�ലോം! (8)

രക്ഷിയ്ക്കുെക,െന്നപ്രജോഹിതം ദ്വിസ്തവം;

രക്ഷ �മ നല്കി,രുരക്ഷിണിമോരവർ!

�സ്തോതോക്കെളങ്ങൾസുദോനോർത്ഥമൂട്ടിനോൽ
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പ്രീതി �ചർത്തിച്ഛിപ്പു, വൻധനമുമ്പ�ര. (9)
െചോ�ന്നൻ, ശ്രവിയ്ക്കുവോൻ �ദ്യോഭൂക്കെളക്കുറി-

ച്ചന്യൂനമോമിസ്തവെത്ത �മധോവി ഞോൻ:

രക്ഷിയ്ക്ക, െകട്ട പോപത്തിൽനിന്നമ്മയു-

മച്ഛനും; ചോ�ര തരിക,ഭീഷ്ടങ്ങെള! (10)
�നരോക, നിങ്ങെളെക്കോണ്ടിങ്ങുഞോൻ െചോന്ന-

തൂഴിയും വോനുമോകുന്ന തോയ്തോത�ര:

�സ്തോതോവിനന്തി�ക നല്കുവിനി,ഷ്ടങ്ങൾ;

�നടോവു, ഞങ്ങൾ െകല്പോയുസ്സുമന്നവും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 185.
1. ഇരു�പർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ആരറിഞ്ഞൂ–ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടോ. അഭിജ്ഞ�ര–

ഋഷിമോ�രോടു പറകയോണ്. ചുറ്റുന്നു-തിരിയുന്നു; വോനൂഴികൾക്ക്അ�ഹോരോത്രിത്വം കല്പി-

ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

2. കിടോങ്ങൾ–പ്രോണികൾ. തോയ്തോതർ (മോതോപിതോക്കൾ) ഉണ്ണിെയ (സ്വപുത്രെന)

അങ്കത്തിൽെവയ്ക്കുന്നതു�പോെല ഏന്തുന്നു (വഹിയ്ക്കുന്നു).

3. ഭൂവിൽനിന്ന്–ഭൂമിയിൽനിന്നും അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നും. അഭഗ്നം–ഭംഗം (പീഡ)

ഏല്ക്കോത്ത. വിണ്–സുഖകരമോയ ഫലം. സോന്നം=അന്ന�ത്തോടു കൂടിയത്. നൽദ്ധനം

–പോപരഹിതമോയ ധനം. �തടുന്നു–കിട്ടോനോഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. അത്–ധനം.

4. �ദവമോതോക്കൾ–�ദവന്മോരുെടയും മനുഷ്യരുെടയും അമ്മമോർ. മോ�ലശോത്ത–

ആരോലും പീഡിപ്പിയ്ക്കെപ്പടോത്ത. ശ്രീദിനരോത്ര്യുഭയങ്ങൾ–ശ്രീമത്തോയ (�ശോഭ�യറിയ)

പകലിെന്റയും രോത്രിയുെടയും ഉഭയങ്ങൾ (ശീ�തോഷ്ണോദിദ്വന്ദ്വങ്ങൾ).

5. �ചർന്നുനി�ല്പോർ–മഴെകോണ്ടും ഹവിസ്സുെകോണ്ടും പരസ്പരം ഉപകരിയ്ക്കുന്നവർ. െചറുപ്പ-
ക്കോർ–നിത്യതരുണികൾ. സമോന്തമോർ=സമോനമോയ അന്ത�ത്തോടു (അറ്റ�ത്തോടു)കൂ-

ടിയവർ; രണ്ടിെന്റയും വലുപ്പം തുല്യമോണ�ല്ലോ. ചോർന്ന–ബന്ധുത്വമുള്ള. ഭഗിനിമോ-

ർ=സ�ഹോദരിമോർ. പോരിെന്റ (�ലോകത്തിെന്റ) മോതൃതോതോങ്കഗമോയ (അമ്മയച്ഛന്മോരു-

െട മടിയിലിരിയ്ക്കുന്ന) നോഭി (ജലം) മുകരുന്നവർ. (ഘ്രോണിയ്ക്കുന്നവർ); പോരിെന്റ അച്ഛന-

മ്മമോർ, തങ്ങൾതെന്ന.

6. ഇല്ലങ്ങൾ നിർത്തും പരപ്പും–ഗൃഹങ്ങൾക്കോധോരമോയ വിസ്തോരവും. തോയ്ക്കെള–വൃഷ്ടി-

സസ്യജനയിത്രികളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികെള. �ദവസന്തർപ്പ�ണഷ്ടി–�ദവന്മോെരതൃപ്തി-

െപ്പടുത്തുന്നയജ്ഞം.

7. ധോരിണിമോർ–�ലോകെത്ത നിലനിർത്തുന്നവർ. ധന്യമോർ=ഭോഗ്യവതികൾ. ക്രതുവിതി-

ൽ=ഈയജ്ഞത്തിൽ.

8. സുതോകോന്ത�നോ=ജോമോതോവി�ന്നോ. അെതോട്ടുക്ക്–ആ പോപങ്ങെളല്ലോം.

9. ദ്വിസ്തവം–ഇരുവെര (ദ്യോവോപൃഥിവികെള)ക്കുറിച്ചുള്ള�സ്തോത്രം. രക്ഷിയ്ക്കുക–രക്ഷിയ്ക്കെട്ട.
രക്ഷിണിമോർ–രക്ഷോകർത്ത്രികൾ. സുദോനോർത്ഥം–ഞങ്ങൾക്കു സുഖിപ്പോനല്ല, ആളു-

കൾക്കുധോരോളം െകോടുപ്പോൻ. ഊട്ടിനോൽപ്രീതി�ചർത്ത്–നിങ്ങെളഹവിസ്സൂട്ടി പ്രീതി-

െപ്പടുത്തി. വൻധനം ഇച്ഛിപ്പു–മഹത്തോയ ധനം നിങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടോൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കു-

ന്നു. ഉമ്പ�ര=�ഹ �ദവന്മോ�ര.
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10. ശ്രവിയ്ക്കുവോൻ–പരെക്ക �കൾപ്പോൻ. അന്യൂനം–ഉൽകൃഷ്ടം. അമ്മ–പൃഥിവി. അച്ഛൻ–

�ദ്യോവ്. ചോ�ര–സന്നിഹിതരോയി.

11. ഞോൻ ഇങ്ങു (ഈ യജ്ഞത്തിൽ) നിങ്ങെളെക്കോണ്ടു (നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു) െചോന്നതു

(�സ്തോത്രം) �നരോക (സഫലമോയിബ്ഭവിയ്ക്കെട്ട) �സ്തോതോവിന്–സ്തുതിയ്ക്കുന്ന എനിയ്ക്ക്.

അന്തി�ക–സന്നിഹിതരോയി.
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സൂക്തം 186.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വിശ്വ�ദവകൾ �ദവത. (കോകളി)

അസ്മന്മ�ഖ വരികോ,ത്തസദ്രത്നനോയ്

വിശ്വോനരനും സവിതോവു�ദവനും;

ഇച്ഛയോ വ�ന്നകുകില്ല�യോ ഞങ്ങൾക്കു,

വിശ്വത്തിെനന്ന�പോലിമ്പം യുവോക്ക�ള! (1)

എത്തെട്ട നമ്മളിൽ,ശ്ശൂരർ സമോഹ്ലോദർ

മിത്രോര്യമവരുണോമര�രവരും:

നെമ്മ വളർത്തെട്ട�യവരും; പീഡയോൽ

നമ്മുെടയന്നം നികൃഷ്ടമോയ്�പ്പോെകോലോ! (2)

നിങ്ങൾക്കതിപ്രിയ,നഗ്നി സമം രസി-

ച്ചിങ്ങീയതിഥിെയത്തൂർണ്ണം സ്തുതിപ്പു, ഞോൻ;

�ചോറും യശസ്സും ത�രണ�മ, ഞങ്ങൾക്കു

സൂരി വരുണനരോതിവ�ധോദ്യതൻ! (3)

പ്രോപിപ്പനോ,രോൽപ്പണിഞ്ഞുഞോൻ നിങ്ങെള

രോപകൽ നല്ക്കറവുള്ള�പ�പോല�വ,

ഒപ്പമകിട്ടിെല നോനോപയസ്സിങ്ക-

െലെപ്പോഴുമന്നം ചമച്ചു, ജയത്തിനോയ് ! (4)

നൽസ്സുഖം നല്ക,നമുക്കഹിർബുദ്ധ്ന്യനും;

വത്സനിൽ�പ്പോെലത്തുക,സ്സിന്ധു നമ്മളിൽ;

നമ്മൾ ഭജിയ്ക്കോവു, ചിത്ത�വഗോശ്വങ്ങൾ

െച�മ്മ വഹിയ്ക്കുെന്നോരജ്ജലപൌത്രെന! (5)

ത്വഷ്ടോവുമി�പ്പോൾ, സ്തുതി�പ്പോെരോെടോപ്പ�മ

തുഷ്ടനോയ്വെന്നത്തുക,സ്മദീയോധ്വ�ര;

മർ�ത്ത്യഷ്ടദൻ മഹോൻ വൃത്രഘ്നിന്ദ്രനു–

മത്രോഗമിയ്ക്ക, മനുഷ്യരോം നമ്മളിൽ! (6)

നക്കുന്നുപോഞ്ഞണഞ്ഞോ െയൌവനസ്ഥെന,–

ക്കുട്ടിെയ�പ്പക്കൾ�പോലസ്മന്മനീഷകൾ;

ആ മോനുഷകോമ�ധനുവിൽെച്ചല്ലുന്നു,

രോമമോർ�പോ�ല ഫലം െപറും വോക്കുകൾ! (7)

െകല്പർ മരുത്തുക്കൾ വോനൂഴികളിൽനി-

െന്നോപ്പമിണങ്ങിയിെങ്ങത്തെട്ട, നമ്മളിൽ,

രക്ഷക�ത്തർകൾ�പോലുള്ളപൃഷദശ്വർ,

മിത്രരോം �ദവകൾ�പോല,മിത്രോശികൾ! (8)

ജ്ഞോത,മിവർതൻ മഹിമോവു; നൽ�സ്തോത്ര-

ഗീതി രചിച്ചു പോടുന്നിത,റിഞ്ഞവർ:

സർവത്ര െചല്ലുന്നുവ�ല്ലോ, തരിശിലും
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സദ്ദിനത്തിൻ പ്രഭ�പോലിവർതൻബലം! (9)

�ഘോഷിച്ചു വോഴ്ത്തുവിൻ, ദസ്രെര രക്ഷയ്ക്കു

പൂഷോവി�നയു,മോയത്തബലെരയും;

അ�ദ്വഷനോം വിഷ്ണു, വോയു, പുരന്ദര-

നി�ദ്ദവ�രയും ഭജിയ്ക്കോം സു�ഖഷി ഞോൻ. (10)

യഷ്ടവ്യ�ര, ഭവ�ത്തജസ്സിെതങ്ങൾക്കു

കിട്ടിയ്ക്ക�വണ�മ, �ചഷ്ടയും വോസവും:

െപ്രൌഢശ്രിയോ സജ്ജമ�ല്ലോ, ഇതുമ്പരിൽ;

�നടോവു, ഞങ്ങൾ െകല്പോയുസ്സുമന്നവും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 186.
1. ആത്തസദ്രത്നനോയ്–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ നല്ല രത്നങ്ങൾ (�ശ്രഷ്ഠവസ്തുക്കൾ) കയ്യിെല-

ടുത്ത്. വിശ്വോനരൻ–ഏതന്നോമകനോയ അഗ്നി. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം: യുവോ-

ക്ക�ള (നിത്യതരുണ�ര) നിങ്ങൾ വിശ്വത്തിന്(�ലോകത്തിെനോെക്ക) ഇമ്പം (ആനന്ദം)

ഏകുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അതു�പോെല ഞങ്ങെളയും ആനന്ദിപ്പിയ്ക്കില്ല�യോ? ആനന്ദിപ്പിയ്ക്ക�ണ

എന്നുസോരം.

2. സമോഹ്ലോദർ–ഒന്നു�പോെല ആഹ്ലോദമുള്ളവർ. മിത്രോര്യമവരുണോമരർ=മിത്രനും-

അര്യമോവും വരുണനുമോകുന്ന �ദവന്മോർ. പീഡ–ശത്രുബോധ. അന്നം–ഹവിസ്സ്.

3. സമം രസിച്ച്–നിങ്ങ�ളോെടോപ്പം സ�ന്തോഷിച്ച്. ഈയതിഥി–അഗ്നി.

4. പയ്യു കറവിന്നു ഗൃഹത്തിൽ വരുമ�ല്ലോ; അതു�പോെല ഞോൻ ഇരവുപകൽ നിങ്ങെള

ഭജിയ്ക്കുന്നു. ഉത്തരോർദ്ധത്തിൽ പയ്യി�നോടു സോധർമ്മ്യം പ്രതിപോദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: നോനോ-

പയസ്സ്–ക്ഷീരഘൃതോദി. അന്നം–ചരുപു�രോഡോശോദി. ജയം–പോപങ്ങെള ജയിയ്ക്കൽ,

നശിപ്പിയ്ക്കൽ.

5. അഹിർബുധ്ന്യൻ–ഒരു �ദവൻ. വത്സനിൽ�പ്പോെല–ഒരു പയ്യ്കുട്ടിയുെട അടുക്കെല-

ന്ന�പോെല. സിന്ധു–സിന്ധു എന്ന നദി. ജലെപൌത്രൻ–അഗ്നി: ജലത്തിൽനിന്ന്

ഓഷധികളും അവയിൽനിന്ന്അഗ്നിയും ജനിയ്ക്കുന്നു.

6. സ്തുതി�പ്പോെരോെടോപ്പ�മ തുഷ്ടനോയ്–സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർെക്കത്ര�യോ അത്രതെന്ന സ�ന്തോ-

ഷം പൂണ്ട്. അസ്മദീയോധ്വ�ര=നമ്മുെട യോഗത്തിൽ. അത്രോഗമിയ്ക്കു–ഈ കർമ്മത്തിൽ

വെന്നത്തെട്ട.

7. ആ െയൌവനസ്ഥൻ–നിത്യയുവോവോയ ഇന്ദ്രൻ. അസ്മന്മനീഷകൾ=നമ്മുെട ബുദ്ധി-

കൾ, മനസ്സുകൾ. ഇതിെന്റ വിവരണമോണ്, ഉത്തരോർദ്ധം: ആമോനുഷകോമ�ധനു–

മനുഷ്യർക്കു കോമ�ധനു�പോെല സർവോഭീഷ്ടങ്ങളും െകോടുക്കുന്നഇന്ദ്രൻ. രോമമോർ=സ്ത്രീ-

കൾ; പത്നിമോർ ഭർത്തോവിങ്കെലന്ന�പോെല െചല്ലുന്നു. വോക്കുകൾ–നമ്മുെട സ്തുതികൾ.

8. രക്ഷക�ത്തർകൾ=കോവൽ�ത്തരുകൾ. �ദവകൾ�പോെല–മറ്റു�ദവന്മോർ വെന്നത്തു-

ന്നതു�പോെല. അമിത്രോശികൾ=ശത്രുക്കെള വിഴുങ്ങുന്നവർ.

9. ജ്ഞോതം=അറിയെപ്പട്ടതോണ്. ഇവരുെട ബലം (വൃഷ്ട്യുൽപോദകമോയ �സന്യം) തരി-

ശിലും സർവത്ര െചല്ലുന്നു–മഴ െപോഴിയ്ക്കുന്നു. സദ്ദിനത്തിൻ (മൂടലില്ലോത്ത പകലിെന്റ

പ്രഭ(പ്രകോശം)�പോെല; അതുസർവത്ര വ്യോപിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.



[മ. 1: അ. 24: സൂ. 186] രണ്ടോം അഷ്ടകം 419

10. ദസ്രെര=അശ്വികെളയും. ആയത്തബലർ–ബലം കയ്യിലുള്ള മറ്റു�ദവന്മോർ. അ�ദ്വഷൻ

–മു�മ്പ വിളിയ്ക്കുെപ്പടോഞ്ഞതിൽ അരിശം �തോന്നോത്തവൻ. ഋത്വിക്കുക�ളോടു പറയുന്ന-

തോണിത്.

11. യഷ്ടവ്യ�ര–യജിയ്ക്കെപ്പ�ടണ്ടുന്ന �ദവന്മോ�ര. ഭവ�ത്തജസ്സിത്–നിങ്ങളുെട ഈ �തജ-

സ്സ്. വോസം=പോർപ്പിടം;ഞങ്ങെള െപോറുപ്പി�യ്ക്കണ�മ. ഇതു (�തജസ്സ്) െപ്രൌഢശ്രിയോ

(മികച്ച സമ്പ�ത്തോ�ട). ഉമ്പരിൽ–�ദവന്മോരിൽ. സജ്ജമ�ല്ലോ (ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്നതോണ-

�ല്ലോ); �ദവന്മോരുെട �തജസ്സ്സദോ സമ്പദ്ദോനനിരതമോണ�ല്ലോ. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോ-

ക്ഷവചനം.
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സൂക്തം 187.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ഉഷ്ണിക്കും അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സ്; അന്നം �ദവത. (‘ദ്വോ-

രകോമന്ദിരം’�പോെല.)

പോരിെനബ്ഭരിയ്ക്കും െകല്പോം

�ചോറിെനഞോൻ പുകഴ്ത്തു�ന്നൻ:

ത�ത്തജസ്സോല�ല്ലോ, ശക്രൻ

വൃത്രെന്റ െമ�യ്യപ്പറുത്തൂ! (1)

സ്വോദുവോമന്ന�മ, നല്ല

മോധുര്യം �ചരുമന്ന�മ,

അങ്ങെയ�സ്സവിപ്പൂഞങ്ങൾ;

ഞങ്ങെളസ്സംരക്ഷിച്ചോലും! (2)

നല്ല നീ വന്നണഞ്ഞോലും,

നല്ല രക്ഷ�യോെടങ്ങളിൽ;

െകോണ്ടോടി നല്കുക െസൌഖ്യം,

രെണ്ടന്നില്ലോ�ത്തോഴൻ�പോ�ല! (3)

നിന്നുെടയഷ്ഷഡ്രസങ്ങ-

ളന്ന�മ, ജഗത്തിെലല്ലോം

നോനോമട്ടിൽ�ച്ചർന്നുനില്പൂ,

വോനിെല വോയുക്കൾ �പോ�ല! (4)

അന്ന�മ, നൽസ്വോദ്വന്ന�മ,

നിെന്ന നല്കും, നിൻ�സവകർ;

ത്വദ്രസോശരുലോത്തുന്നൂ,

െമത്തിയ കഴുത്തുമോയി! (5)

അന്ന�മ, നിങ്ക�ല നില്പൂ,

ധന്യ�ദവന്മോർതൻ മനം:

�ചെലോക്കും ത്വദ്രക്ഷോചിഹ്ന-

ത്തോല�ല്ലോ, വൃത്രെനെക്കോന്നൂ! (6)

അന്ന�മ, വെന്നത്തുമ�ല്ലോ,

നിന്നിലോക്കോർകൾതൻ ധനം;

ഇങ്ങണക, �തനന്ന�മ,

ഞങ്ങൾ�ക്കറ്റമുണ്ണുവോൻ നീ! (7)

സസ്യവും െവള്ളവും സ്വല്പം

ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ, ഞങ്ങൾ;

നിയ്യിതിനോൽത്തടിയ്ക്ക�മ

െചയ്യുക, ക�ളബര�മ! (8)

�സോമ�മ, നിൻപോൽയവോംശം

�സവിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ, ഞങ്ങൾ;
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നിയ്യിതിനോൽത്തടിയ്ക്ക�യ

െചയ്യുക, ക�ളബര�മ! (9)

നീ കരംെഭൌഷ�ധ, ചീർക്ക,

�രോഗം �പോക്കുക,ദ്ഗമിയ്ക്ക;

നിയ്യിതിനോൽത്തടിയ്ക്കു�യ

െചയ്യുക, ക�ളബര�മ! (10)

ഈെമോഴിയോൽച്ചുരത്തിപ്പൂ,

�ഹോമ�പ്പക്കൾ �പോലോ നിെന്ന-

അന്ന�മ, വി�ണ്ണോർക്കെയോ,പ്പം

തെന്ന മ�ത്തകുന്നനിെന്ന-

അത്രഞങ്ങൾക്കുമോെയോ,പ്പം

മ�ത്തകുന്നനിെന്ന–ഞങ്ങൾ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 187.
1. െകല്പോം–�ചോറ്(അന്നം) �ലോകെത്തനിലനിർത്തുന്നഒരുശക്തിയോണ�ല്ലോ. ത�ത്ത-

ജസ്സ്–അന്നത്തിെന്റബലം. െമ�യ്യപ്പ്=ശരീരസന്ധി.

3. രെണ്ടന്നില്ലോ�ത്തോഴൻ–ഏകമനസ്സോയ മിത്രം.

5. നിെന്ന �സവിച്ചവർ നിെന്ന നല്കും–അന്നദോനത്തിന്നു കഴിവുള്ളവരോയിത്തീരും. ത്വദ്ര-

സോശർ=നിെന്റ രസങ്ങെള ഭുജിച്ചവർ. െമത്തിയ=തടിച്ച.

6. നിങ്ക�ല നില്പൂ–അമൃതി�ന�പ്പോലും സ്മരിയ്ക്കുന്നില്ല! ത്വദ്രക്ഷോചിഹ്നം–നിെന്റ രക്ഷയുെട
അടയോളം. ത്വദ്ദത്തമോയബലം എന്നു ഭോവം. െകോന്നൂ–ഇന്ദ്രൻ.

7. ആ (പ്രസിദ്ധമോയ) കോർകൾതൻധനം–െവള്ളം. �തനന്ന�മ–മധുരമോയ അന്ന�മ.

ഏറ്റം–മതിയോ�വോളം.

8. ക�ളബര�മ–ഞങ്ങളുെട ശരീര�മ.
9. നിൻപോൽയവോംശം–തീളപ്പിച്ച പോ�ലോ യവ�മോ നിന്നിൽ �ചർത്തത്; പോ�ലോ യവ-

�മോ �ചർത്ത �സോമം എന്നർത്ഥം.

10. കരംെഭൌഷധി–മലർെപ്പോടിയുരുളയോകുന്ന മരുന്ന്. ചീർക്ക–തടിച്ചോലും. ഉദ്ഗമിയ്ക്ക–

ഞങ്ങൾക്ക്ഉദ്ഗതിയ്ക്കുതകിയോലും.

11. െമോഴി–സ്തുതി. ആ–അപ്രകോരമിരിയ്ക്കുന്ന. നിെന്ന ഞങ്ങൾ ചുരത്തിപ്പൂ–നിങ്കൽനിന്നു

�സോമം കറെന്നടുക്കുന്നു; �ഹോമ�ധനുക്കൾ അകിട്ടിൽനിന്നു ഹവിസ്സുൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന-

തു�പോെല. എന്തിന്? വി�ണ്ണോർക്കോയ്–�ദവന്മോർക്കു�വണ്ടി; �പോരോ, അത്ര (ഇവിെട)

ഞങ്ങൾക്കുമോയ്–ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടി. �ദവന്മോർക്കു �ഹോമിപ്പോനും, ബോക്കി ഞങ്ങൾ-

ക്കു �സവിപ്പോനും.
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സൂക്തം 188.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; സമിദ്ധോദ്യഗ്നികൾ �ദവതകൾ.

�കോയ്മെകോൾവൂ, സമിദ്ധൻ നീ �ദവൻ �ദവകെളോത്തിഹ:

ദൂതൻസഹസ്ര�ജതോവു ഹവി�സ്സന്തുക, നീ ക�വ! (1)

തനൂനപോത്തുയോഗത്തിെലഴുന്നള്ളുന്നുപൂജിതൻ;

ഒത്തു�ചരുന്നു മധു�വോട,ന്നമോയിര�മന്തു�വോൻ. (2)

വിളിയ്ക്കെപ്പടുമീഡ്യൻ നീയ�ഗ്ന, യജ്ഞോശരുമ്പെര

ഞങ്ങൾക്കോയ്െക്കോണ്ടുവന്നോലു;-മോയിരം നല്കു�വോൻ, ഭവോൻ! (3)

സഹസ്രവീരമോം ദർഭ കിഴ�ക്കോട്ടോയ തുെമ്പോ�ട

വിരിച്ചിരിപ്പൂ െകല്പു�റ്റോർ, നിങ്ങൾക്കു,മ്പർക്കിരിയ്ക്കുവോൻ. (4)

എവയോകുന്നു, സമ്രോട്ടും വിരോട്ടും പ്രഭ്വി വിഭ്വിയും;

അബ്ഭൂരിഭൂരിദ്വോരങ്ങെളോഴുക്കുന്നൂ, പയസ്സിെന. (5)

ഒളിവീശുന്നണികളുമഴകും െതളിെമയ്യുമോയ്

വിളങ്ങും രോപുലരികളിങ്ങു വന്നരു�ളണ�മ! (6)

ഇരു�പർ �ദവ�ഹോതോക്കൾ �മധോവികൾ മികച്ചവർ

ഈനമ്മളുെട യോഗത്തിൽ വെന്നത്ത�ട്ട, സുഭോഷണർ! (7)

നിങ്ങെളല്ലോെരയുമി�ള, �ഹ ഭോരതി, സരസ്വതി,

സ്തുതിപ്പൂഞോൻ; വിഭൂതിയ്ക്കോയ്പ്രയത്നിപ്പിപ്പിെനങ്ങെള! (8)

ത്വഷ്ടോവു രൂപസ്രഷ്ടോവു, സമസ്തപശുദർശകൻ;

ഞങ്ങൾക്കോയിട്ടവെയ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചരു�ളണ�മ! (9)

പശ്വന്നം �ദവകൾക്കോയിട്ടുൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്ക, നീ സ്വയം;

സ്വോദുവോക്കെട്ട, ഹവ്യെത്തെയോട്ടുക്കഗ്നി വനസ്പ�ത! (10)

അഗ്രിമൻ, �ദവകൾക്കഗ്നി ഗോയത്രംെകോണ്ടു ലക്ഷിതൻ,

സ്വോഹോകോരോഹുതികളിലുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു, നിർഭരം. (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 188.
1. �കോയ്മെകോൾവൂ–ഭരണകർത്തോവോയി വോഴുന്നു. സമിദ്ധൻ–അഗ്നിയുെട �പർ; ജ്വലി-

പ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ. ഇഹ–ഈ യോഗത്തിൽ. ദൂതൻ–�ദവന്മോരുെട. സഹസ്ര�ജതോവ്–

ആയിരം (വളെര) ശത്രുക്കെള ജയിച്ചവൻ; അെല്ലങ്കിൽ, ആയിരം ധനങ്ങെള അടക്കി-

യവൻ. ഹവി�സ്സന്തുക–�ദവന്മോർക്കുെകോണ്ടുെകോടുപ്പോൻ.

2. തനൂനപോത്ത്–ഒരഗ്നിയുെട �പർ. മധു�വോട്ഒത്തു�ചരുന്നു-ഘൃത�സോമോദികൾ ഭുജി-

യ്ക്കുന്നു.

3. ഈഡ്യൻ–ഒരഗ്നിയുെട �പർ; സ്തുത്യൻ. യജ്ഞോശർ=യജ്ഞ�ഭോജികൾ. ആയിരം–

വളെരദ്ധനം.
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4. സഹസ്രവീരം–വളെര വീരന്മോെര (പുത്രോദികെള) യജമോനന്നു നല്കുന്ന. െകല്പു�റ്റോർ–

മന്ത്രബലമുള്ള ഋത്വിക്കുകൾ. നിങ്ങൾക്കു,മ്പർക്ക്–�ദവന്മോരോയ നിങ്ങൾക്ക്.

5. സമ്രോട്ടും മറ്റും ദ്വോരങ്ങളുെട �പരുകളോകുന്നു. പയസ്സ്=ജലം.
6. അണികൾ=ആഭരണങ്ങൾ. രോപുലരികൾ=രോത്രിയും ഉഷസ്സും. പകൽഎന്നഅർത്ഥ-

ത്തിലോണ്, ഇവിെട ഉഷശ്ശബ്ദം.

7. സുഭോഷണർ–പ്രിയഭോഷികൾ.
8. വിഭൂതി=സമ്പത്ത്.

9. രൂപസ്രഷ്ടോവ്–�യോനികളിൽ നിഷിക്തങ്ങളോയ �രതസ്സുകെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നവൻ.

സമസ്തപശുദർശകൻ=എല്ലോപ്പശുക്കെളയും (മോടുകെളയും) കോട്ടുന്നവൻ (വ്യക്തീകരി-

യ്ക്കുന്നവൻ). ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷവചനം: അവെയ-മോടുകെള.

10. വനസ്പതി യൂപ�ദവതയ�ത്ര; യൂപത്തിൽ െകട്ടിയിട്ടോണ�ല്ലോ, പശുവിെന െകോല്ലുക.

11. �ദവകൾക്കഗ്രിമൻ–യജ്ഞങ്ങളിൽ �ദവന്മോരുെടെയല്ലോം മുമ്പൻ. ഗോയത്രംെകോണ്ടു

ലക്ഷിതൻ–അഗ്നിെയ ലക്ഷ്യമോക്കിയുള്ളത�ത്ര, ഗോയത്രിയും മറ്റും. സ്വോഹോകോരോഹു-

തികൾ–സ്വോഹോ എന്നുച്ചരിച്ചുെകോണ്ടുള്ള �ഹോമങ്ങൾ.
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സൂക്തം 189.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (�കക)

സന്മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട െകോണ്ടു�പോക�ഗ്ന, �ദവ,

സർവവിജ്ഞോനജ്ഞൻനീ ഞങ്ങെളസ്സമ്പത്തിന്നോയ്;

വളഞ്ഞപോപങ്ങെള�പ്പോക്കുെകങ്ങളിൽനിന്നു;

വളെരെച്ചോല്ലോം, �സ്തോത്രമങ്ങെയക്കുറിെച്ചങ്ങൾ! (1)

ഞങ്ങെളദ്ദുർഗ്ഗം സർവം കടത്തിവിടുക�ഗ്ന,

മംഗളോർച്ചിതനും സ്തുത്യർഹനുമോയ ഭവോൻ:

െപരുതോക�ട്ട പുരി; വോയ്ക്കെട്ട ഞങ്ങൾക്കൂഴി;

തരിക, തനയന്നും സന്തോനത്തിനും െസൌഖ്യം! (2)

�പോക്കുക, �രോഗങ്ങെളഞങ്ങളിൽ നിന്നങ്ങ�ഗ്ന:

�നർക്കഗ്നി രക്ഷിയ്ക്കോത്ത മർത്ത്യരോണ,വയ്ക്കർഹർ;

പൃത്ഥ്വിയിൽ വരികയുംെചയ്ക, വി�ണ്ണോ�രോെടല്ലോ-

െമോത്തുയഷ്ടവ്യ, �ദവ, ഞങ്ങൾക്കുനന്മയ്ക്കോയി! (3)

അച്ഛിന്നോവനങ്ങളോൽക്കോക്കുെക,ങ്ങെളയ�ഗ്ന;

വിജ്വലിയ്ക്കയും െചയ്യുകി,ഷ്ടമോം സദനത്തിൽ;

പറ്റരുതി,ന്നു ഭയമങ്ങെയസ്തുതി�പ്പോനു;

മറ്റു നോളിലുമരുതൂർജ്ജസ്വിൻ, യുവതമ! (4)

നീ വിട്ടുെകോടുക്കരുെതങ്ങെള, �ദ്രോഹി�പ്പോനോയ്

മോൽ വിത�പ്പോനോയ്ത്തീൻ �തടുന്ന ശത്രുവിന്ന�ഗ്ന;

അരുതു കടി�പ്പോനു, െകോല്�വോനു, െകോത്തു�ന്നോനും;

തരസ്വിൻ,െകോടുക്കരുെതങ്ങെളക്കുത്തു�ന്നോനും! (5)

ജീവിപ്പോൻ, വ�രണ്യനോം നിെന്ന വോഴ്ത്തിയ ഭക്തൻ

െകോല്വോ�നോ പഴിപ്പോ�നോ തുനി�ഞ്ഞോർകെളെയല്ലോം

തട്ടിനീക്കു�മ �ദവ, യജ്ഞോർത്ഥം പിറ�ന്നോ�ന:

ദുഷ്ടചര്യെരച്ചത�പ്പോന�ല്ലോ, ഭവോന�ഗ്ന! (6)

ആയിരുതരക്കോെര �വർതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു

നീയുടൻത�ന്ന െചെന്നത്തുന്നു, യോജ്യനോമ�ഗ്ന;

വർത്തിയ്ക്ക, മനുഷ്യന്നു ശിഷ്യനോയ് �വണ്ടും�നര-

ത്തുദ്വീര്യൻ ഭവോ,നൃത്വിക്കിന്നു �ശോധകൻ�പോ�ല! (7)

മോറ്റോെര മഥിയ്ക്കുമീ മന്ത്രസൂനുവോമഗ്നി-

�യ്ക്കറ്റവുമുചിതമോം �സ്തോത്ര�മോതുന്നൂഞങ്ങൾ;

ഞങ്ങളീയോർഷങ്ങളോലോയിരമോർജ്ജിയ്ക്കോവൂ-

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, െകല്പുമന്നവും ദിർഗ്ഘോയുസ്സും! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 189.
1. വളഞ്ഞ–�നർവഴിയിലൂ�ട നടക്കോൻസമ്മതിയ്ക്കോത്ത.

2. മംഗളോർച്ചിതൻ–ശുഭദ്രവ്യങ്ങൾെകോണ്ടു പൂജിതൻ.

3. അവയ്ക്ക്–�രോഗങ്ങൾക്കു്.
4. അച്ഛിന്നോവനങ്ങൾ–അവിരതരക്ഷകൾ. ഇഷ്ടമോം സദനത്തിൽ–അങ്ങയ്ക്കുപ്രിയെപ്പട്ട-

തോയ യജ്ഞഗൃഹത്തിൽ. മറ്റു നോളിലും അരുത്–ഭയംപറ്റരുത്.

5. മോൽ വിത�പ്പോൻ–ദുഃ�ഖോൽപോദകൻ. കടി�പ്പോൻ–െചന്നോയയും മറ്റും. െകോല്�വോൻ
–തസ്കരനുംമറ്റും. െകോത്തു�ന്നോൻ–പോമ്പും മറ്റും. കുത്തു�ന്നോൻ–കോളയും മറ്റും. തരസ്വി-

ൻ=ബലവോനോയു�ള്ളോ�വ. െകോടുക്കരുത്–വിട്ടുെകോടുക്കരുത്; അവയിൽനിെന്നല്ലോം

രക്ഷിയ്ക്കണം.

6. ദുഷ്ടചര്യർ=ദുർന്നടപ്പുകോർ.
7. ഇരുതരക്കോർ–യജിയ്ക്കുന്നവരും യജിയ്ക്കോത്തവരും. െചെന്നത്തുന്നു–യജിയ്ക്കുന്നവരുെട

അടുക്കൽ. മനുഷ്യന്ന്–യജിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്ന്. ഉദ്വീര്യൻ=വീര്യമുയർന്നവൻ. �ശോധ-

കൻ (ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവൻ, യജമോനൻ) ഋത്വിക്കുകളുെട ഉപ�ദശം �കെക്കോള്ളുമ-

�ല്ലോ; അതു�പോെല ഭവോൻ യജിയ്ക്കുന്നവന്നു �വണ്ടും�നരത്തു ശിഷ്യനോയി വർത്തിയ്ക്ക–

യഷ്ടോവോജ്ഞോപിയ്ക്കുന്നതുസോദരം െചയ്തോലും.

8. മന്ത്രസൂനു–മന്ത്രത്തോലോണ�ല്ലോ, അഗ്നി ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. ആർഷങ്ങൾ–

മന്ത്രങ്ങൾ. ആയിരം–വളെരദ്ധനം.
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സൂക്തം 190.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ബൃഹസ്പതി �ദവത. (�കക)

വോയ്പിയ്ക്ക, വശഗനും വർഷിയും വി�മോഹന-

വോക്കുമോം സ്തുത്യൻ ബൃഹസ്പതിെയ മന്ത്രങ്ങളോൽ:

�കൾപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ പിെന്ന, സ്തൂയമോനനോകന്നി-

ദ്ദീപ്ര�ശോഭെനഗ്ഗോഥോ�നതോക്കൾ കർമ്മിഷ്ഠന്മോർ. (1)

എവെനയുപോസിപ്പൂ, കോലികവചസ്സുകൾ;

എവ�നോ വർഷോംഭസ്സു �ദവകോമർക്കോയ്ത്തീർത്തു;

അബ്ബൃഹസ്പതി വ�രണ്യങ്ങെള വ്യഞ്ജിപ്പി�പ്പോ,-

നുൽപ്പന്നൻ ജലത്തിന്നോയ്, വോയു�പോലഭിവ്യോപ്തൻ! (2)

ഇവെനസ്തുതിയ്ക്കുന്നൂ, മന്ത്ര�മോതുന്നൂ, �കെകോ-

ണ്ടവിസ്സുെമടു�ത്തകീടുന്നു, ഭോസ്കരൻ�പോ�ല;

ഈയസപത്നനുെട കഴിവോല�ത്ര, ഭീതി-

ദോയിയോം മൃഗം�പോ�ല ശക്തനോയ്, ദിനനോഥൻ! (3)

വിണ്ണിൽ മന്നിലും വ്യോപ്ത,മിബ്ബൃഹസ്പതിതൻ�പർ;

പുണ്യഭൃത്ത,ർക്കൻ�പോ�ല നല്കു,മിശ്ശുഭപ്രജ്ഞൻ;

െചെന്നത്തു,മിവനുെട ശസ്ത്രവും, �വടരു�മ-

െതന്ന�പോലനുദിനം ഹിംസ്രമോയോവികളിൽ! (4)

ഭദ്രനോം നിെന്നെയോരു കിഴട്ടുപെയ്യെന്നണ്ണി,–

പ്പറ്റിനിന്നുയിർെക്കോൾവൂ, പോപജീർണ്ണന്മോെരവർ;

അദ്ദൂർബ്ബുദ്ധികൾ�ക്കകോ, നന്മ നീ ബൃഹസ്പ�ത;

പ്രത്യുത െചെന്നത്തുന്നൂ, �സോമപോയിതൻപക്കൽ! (5)

സുഷ്ഠുഗോമിയോം ശുഭോന്നന്നുപന്ഥോവോക നീ,

ക്ലിഷ്ടനോയ്ബ്ഭരിച്ചവന്നൻപുറ്റ�തോഴൻ�പോ�ല;

ദൃഷ്ടി ഞങ്ങളിൽ െവയ്ക്കും പോപവർജ്ജിതർ മൂടൽ

വിട്ടവരോയ്നില്ക്കെട്ട,യോവൃതരോെണന്നോലും! (6)

നരർ�പോലോരിൽെച്ചന്നു�ചരുന്നൂസ്തവനങ്ങൾ,

കരയിൽത്തല്ലിപ്പോയുമോർകളോഴിയിൽ�പ്പോ�ല;

അബ്ബൃഹസ്പതി വിദ്വോൻ വർ�ഷച്ഛു നടുവിൽ നി-

ന്നഭ്യ�വക്ഷിപ്പൂ, രണ്ടും–െവള്ളവും കടത്തലും! (7)

ഇപ്പടി വോഴ്ത്തെപ്പട്ടൂ, ബഹ്വർത്ഥം പിറ�ന്നോനോം

െകല്പുറ്റ ബൃഹസ്പതി, വർഷകത്തോവോം �ദവൻ;

ഞങ്ങൾക്കോസ്തുതൻ മഹോൻ വീര�ഗോക്കെള നല്ക;

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, െകല്പുമന്നവും ദീർഗ്ഘോയുസ്സും! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 190.
1. �ഹോതോവി�നോടു പറയുന്നു: വശഗൻ–ആരോധകന്നധീനൻ. വർഷി–നന്മവർഷിയ്ക്കുന്ന-
വൻ. വി�മോഹനവോക്ക്–മനംമയങ്ങുമോറു സംസോരിയ്ക്കുന്നവൻ. ദീപ്ര�ശോഭൻ=തിളങ്ങു-

ന്ന �ശോഭയുള്ളവൻ. ഗോഥോ�നതോക്കൾ–സ്തുതികർമ്മം നടത്തിയ്ക്കുന്നവർ. �കൾപ്പിയ്ക്കുമ-

�ല്ലോ–സ്തുതികൾ. അതിന്നുമു�മ്പ ഭവോൻ മന്ത്രങ്ങൾ െകോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കു.

2. കോലികവചസ്സുകൾ–തക്കകോലത്തു െചോല്ലെപ്പടുന്ന �സ്തോത്രങ്ങൾ. വ്യഞ്ജിപ്പിയ്ക്കുക–

െവളിെപ്പടുത്തുക; മഴ െപോഴിയ്ക്കുന്നതിനോലോണ�ല്ലോ, വ�രണ്യങ്ങൾ (സസ്യോദികൾ) മു-

ളയ്ക്കുന്നത്. വോയു�പോെല സർവവ്യോപിയോയ അ�ദ്ദഹം ജലത്തിന്നോയി (വർഷണത്തി-

ന്നോയി) ജനിച്ചവനോകുന്നു.

3. പൂർവോർദ്ധത്തിൽ കർത്തോവ് യജമോനൻ. അവിസ്സ്=ഹവിസ്സ്; സംജ്ഞയിൽ ഹകോ-

രെത്ത അകോരമോക്കോം. ആര (ഹോര)വും മറ്റും ഓർക്കുക. ഭോസ്കൻ�പോ�ല–സൂര്യൻ

െവളിച്ചം ഏകുന്നതു�പോെല. അസപത്നൻ=ശത്രുവില്ലോത്തവൻ; രോക്ഷസോദികളോൽ

എതിർക്കെപ്പടോത്തവൻ. മൃഗം–സിംഹ�മോ, മ�റ്റോ.

4. �പർ=യശസ്സ്. പുണ്യഭൃത്ത്–പരിശുദ്ധമോയ ഹവിസ്സും മറ്റും ഭരി(വഹി)യ്ക്കുന്നവൻ. നല്കും

–ഫലം െകോടുക്കും. ഹിംസ്രമോയോവികൾ=െകോല്ലുന്ന മോയയുള്ളവർ;അവരിൽ പിഴയ്ക്കോ-

െത നിപതിയ്ക്കും, �വടരുെടആയുധം�പോെല ഇ�ദഹത്തിെന്റആയുധവും!

5. ഉയിർെക്കോൾവൂ=ജീവിയ്ക്കുന്നു, നോൾ കഴിയ്ക്കുന്നൂ. പ്രത്യുത–�ന�രമറിച്ചു്. പക്കൽ=അടു-
ക്കൽ.

6. സുഷ്ഠുഗോമി–�ന�രനടക്കുന്നവൻ. ശുഭോന്നൻ=നല്ല അന്ന�ത്തോടു (ഹവി�സ്സോടു)കൂടി-

യവൻ. പന്ഥോവോക–ശുഭോന്നെന (യജമോനെന) െകോണ്ടുനടക്കുക. ഭരിപ്പവൻ–

ഭരണകർത്തോവ്. ദൃഷ്ടി ഞങ്ങളിൽ െവയ്ക്കും–ഞങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയിരുത്തി, ഹിതം പറ-

ഞ്ഞുതരുന്ന. മൂടൽ–അജ്ഞോനം. ആവൃതർ–തമസ്സോൽആച്ഛോദിതർ.

7. നരർ�പോെല–ആളുകൾ സ്വോമിയുെട അടുക്കൽ െചല്ലുന്ന�പോെല. ആർകൾ= -

നദികൾ. അഭ്യ�വക്ഷിപ്പൂ=�നരിട്ടു�നോക്കുന്നു. െവള്ളം െപോങ്ങിയ്ക്കുകയും കടത്തിവിടു-

കയും–രണ്ടും-തോൻതെന്ന െചയ്യുന്നു.

8. ബഹ്വർത്ഥം–വളെരക്കോര്യങ്ങൾക്കോയി. വീര�ഗോക്കെള=വീരെരയും (പുത്രോദികെള-

യും) �ഗോക്കെളയും.
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സൂക്തം 191.

അഗസ്ത്യൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും മഹോപംക്തിയും മഹോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സ്; ജലവും

തൃണവും സൂര്യനും �ദവത.

വിഷം കുറഞ്ഞതു, വിഷ�മറിയതു, െവള്ളത്തിെല വിഷജന്തു, നീറ്റുന്നഈരണ്ടു

വകയും ‘അദൃഷ്ട’രും (എങ്കൽ വിഷം) പുരട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു! (1)
(ഓഷധി)വന്നോൽ അദൃഷ്ടെര െകോല്ലും; ചോഞ്ഞോൽ െകോല്ലും; ചതയ്ക്കെപ്പട്ടോൽ

െകോല്ലും; അരയ്ക്കെപ്പട്ടോൽഅരയ്ക്കും! (2)
അമ, ഞോങ്ങണ, ദർഭ, കുതിരവോൽപ്പുല്ല്, മുഞ്ഞ, രോമച്ചം എന്നിവയിെല അദ്ദൃ-

ഷ്ടെരല്ലോം ഒരുമിച്ചു (എങ്കൽ വിഷം) പുരട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു! (3)
�ഗോക്കൾ െതോഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നു; മൃഗങ്ങൾ അടങ്ങി; ആളുകളുെട �ബോധം

അമർന്നു. (ഈസമയത്തോണ്) അദൃഷ്ടർ പുരട്ടിയത് ! (4)
അവ രോത്രിയിൽ കള്ളന്മോർ �പോെല കോണെപ്പടും;ഈഅദൃഷ്ടർഎല്ലോവെര-

യും കോണും. നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ! (5)
�ദ്യോവോണ്, നിങ്ങളുെടഅച്ഛൻ; ഭൂവോണ്,അമ്മ; �സോമനോണ്, ഭ്രോതോവ്; അദി-

തിയോണ്, െപങ്ങൾ. എല്ലോെരയും കോണുന്ന അദൃഷ്ടരോയ നിങ്ങൾ ഇരിയ്ക്കുവിൻ–

സുഖമോംവണ്ണം �പോയ്�ക്കോൾവിൻ! (6)
�തോൾക്കോരുണ്ട്, �മക്കോരുണ്ട്, തൂശിക്കോരുണ്ട്; വിഷ�മറിയവരുണ്ട്. അദൃ-

ഷ്ട�ര, നിങ്ങൾെക്കന്തിവിെട? എല്ലോരും ഒപ്പം തീെര ഒഴിഞ്ഞു�പോകുവിൻ! (7)
എല്ലോഅദൃഷ്ട�രയും എല്ലോ രോക്ഷസികെളയും ഹിംസിപ്പോൻ,അദൃഷ്ടഘ്നനും വി-

ശ്വദർശിയുമോയ സൂര്യൻ കിഴക്കുദിയ്ക്കുകയോയി! (8)
ഇതോ, വിശ്വദർശിയും അദൃഷ്ടഘ്നനുമോയ ആദിത്യൻ–സൂര്യൻ–എല്ലോറ്റിെനയും

തു�ലോം നശിപ്പിച്ചുെകോണ്ടു, പ്രോണികൾക്കോയി ഉദിച്ചുയരുന്നു! (9)
വിഷം ഞോൻ, മദ്യകോരെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ഒരു �തോൽത്തുരുത്തിഎന്ന�പോെല,

സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ െകോണ്ടുെവയ്ക്കുന്നു: തന്തിരുവടി മരിയ്ക്കില്ല, ഞങ്ങളും മരിയ്ക്കില്ല:

ഇതിെന ഹരിസ്ഥിതൻ ദൂരെത്തത്തിച്ചു–ന�ഞ്ഞ, നിെന്ന ‘മധുവിദ്യ’ അമൃതോക്കി-

ത്തീർത്തു! (10)
നിെന്റവിഷംആഇത്തിരി�പോന്നപക്ഷിപ്പിട വിഴുങ്ങിഅവൾമരിയ്ക്കില്ല,ഞങ്ങ-

ളും മരിയ്ക്കില്ല. ഇതിെന ഹരിസ്ഥിതൻ ദൂരെത്തത്തിച്ചു–ന�ഞ്ഞ; നിെന്ന മധുവിദ്യ

അമൃതോക്കിത്തീർത്തു! (11)
വിഷത്തിെന്റ പുഷ്ടിെയ മു�വ്വഴു തീെപ്പോരികൾ വിഴുങ്ങെട്ട: അവ മരിയ്ക്കില്ല,

ഞങ്ങളും മരിയ്ക്കില്ല. ഇതിെന ഹരിസ്ഥിതൻ ദൂരെത്തത്തിച്ചു–ന�ഞ്ഞ, നിെന്ന മധു-

വിദ്യ അമൃതോക്കിത്തീർത്തു! (12)
വിഷനോശിനികളോയ െതോണ്ണൂെറ്റോമ്പതു നദികളുെടെയല്ലോം �പർഞോൻ െചോ-

ല്ലുന്നു. ഇതിെന ഹരിസ്ഥിതൻ ദൂരെത്തത്തിച്ചു–ന�ഞ്ഞ, നിെന്ന മധുവിദ്യ അമൃതോ-

ക്കിത്തീർത്തു! (13)
ഇരുപെത്തോന്നു െപണ്മയിലുകളും, ഒഴുകുന്ന സപ്തനദികളും നിെന്റ വിഷം സ്ത്രീ-

കൾ കുടത്തിൽ െവള്ളെമന്ന�പോെല െകോണ്ടു�പോകെട്ട! (14)
ഇത്തിരി�പോന്ന കീരി: ആ വഷളെന ഞോൻ കെല്ലറിഞ്ഞു പിളർത്തും. അതു-

െകോണ്ടു വിഷം ദൂരദിക്കുകളിെലയ്ക്കു �പോകെട്ട! (15)
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അ�പ്പോൾ ഒരു കീരി മലയിൽനി�ന്നോടിവന്നു പറഞ്ഞു:–“�തളിെന്റ വിഷം നി-

സ്സോരമോണ്; �ത�ള, നിസ്സോരമോണ്, നിെന്റ വിഷം!’ (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 191.
1. തോൻസർപ്പവിഷബോധിതനോയിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നുശങ്കിച്ച്അഗസ്ത്യൻപറയുന്നു: രണ്ടുവക

–വിഷം കുറഞ്ഞ ജന്തുവും, ഏറിയ ജന്തുവും. അദൃഷ്ടർ–കോണെപ്പടോത്ത വിഷജന്തുക്ക-

ളുെട �പർ.

2. ഓഷധി–വിഷഹോരിയോയ പച്ചമരുന്ന്. ചോഞ്ഞോൽ–ദഷ്ടോംഗത്തിൽ ഉഴിയു�മ്പോൾ.

അരയ്ക്കും–നശിപ്പിയ്ക്കും.

4. ഈസമയം–രോത്രി.

5. ഉണർന്നിരിപ്പിൻ–കരുതൽ�വണം.
6. അദൃഷ്ടസർപ്പങ്ങ�ളോടു പറയുന്നു: ഇരിയ്ക്കുവിൻ–സ്വസ്വസ്ഥോനങ്ങളിൽ. �പോെയ്ക്കോൾ-

വിൻ–ഞങ്ങെള ഉപദ്രവിയ്ക്കരുത്.

7. �തോൾക്കോർ–�തോൾെകോണ്ടുകുത്തുന്നവർ;�മക്കോർ–ഉടൽെകോണ്ടുവിഷ�മല്പിയ്ക്കുന്ന-

വർ, ചിലന്തിയും മറ്റും. തൂശിക്കോർ–�തളും മറ്റും.

8. രോക്ഷസികൾ–മ�ഹോരഗികൾ.
9. എല്ലോറ്റിെനയും–സർവവിഷങ്ങെളയും. പ്രോണികൾക്കോയി–ജീവ�ലോകത്തിെന്റ നന്മ-

യ്ക്കോയി.

10. ഇത്–വിഷം. ഹരിസ്ഥിതൻ–ഹരികെളന്നഅശ്വങ്ങളിൽസ്ഥിതിെചയ്യുന്നവൻ, സൂര്യ-

ൻ. ‘മധുവിദ്യ’–വിഷെത്ത മന്ത്രത്തോൽ സൂര്യങ്കൽ �ചർത്ത്അമൃതോക്കുക എന്നത�ത്ര,

മധുവിദ്യ.

11. ഇത്തിരി�പോന്ന–തു�ലോം െചറിയ. പക്ഷിപ്പിട–കപിഞ്ജലി. നിെന്റ–അഗസ്ത്യെന്റ;

അ�ദ്ദഹം ത�ന്നോടുതെന്ന പറയുകയോണ്.

15. നിെന്റ വിഷം ഇറക്കിയിെല്ലങ്കിൽ, ആ വഷളെന–വിഷമിറങ്ങുന്നതുവെര കെല്ലറിയലു-

ണ്ട�ത്ര.

16. സർപ്പവിഷമല്ല, �തൾവിഷമോണ്, അങ്ങെയബോധിച്ചത്.

ഒന്നോം മണ്ഡലം സമോപ്തം.
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