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ഋ�ഗ്വദം: ആറോംഅഷ്ടകം
ഏഴോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 9 അനുവോകം 1



2 ഋ�ഗ്വദം [അ. 6: അ. 7]

സൂക്തം 1.

വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ മധുച്ഛന്ദസ്സ് ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

�സോമ�മ, ഇന്ദ്രന്നു കുടിപ്പോൻ പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ ഇനി�പ്പറിയ, മത്തുണ്ടോക്കു

ന്നധോരയോയി ഒഴികിയോലും! (1)
എല്ലോം ദർശിയ്ക്കുന്നര�ക്ഷോഹന്തോവുകനകത്തോൽകുഴിയ്ക്ക�പ്പട്ടകലശസ�മത

മോയസ്വസ്ഥോന�ത്തയ്ക്കു �ചല്ലുന്നു. (2)
അങ്ങ് വള�രദ്ധനം തരിക–വലിയ ദോതോവോവുക; ശത്രുക്ക�ള തു�ലോം ഹനി

യ്ക്കുക;ആ ധനവോന്മോരു�ട ധനം (ഞങ്ങൾക്കു) നല്കുക! (3)
അങ്ങ് ഭക്ഷ്യങ്ങ�ളോ�ട മഹോന്മോരോയ �ദവന്മോരു�ട അമീത്തിൽ വരിക; ബല

വും അന്നവും �കോണ്ടുവരിക! (4)
ഇ�ന്ദോ,ഞങ്ങൾഭവോങ്ക�ലയ്ക്കുനടക്കോം: നോളിൽനോളിൽഅ�തോ�ന്ന �വണ്ടു;

ഭവോങ്കൽത്ത�ന്നയോണു്, ഞങ്ങളു�ടആശകൾ! (5)
�സോമ�മ, അങ്ങയു�ട നീർ സൂര്യപുത്രി നിവുർത്തിയഈടുറ്റ �രോമം�കോണ്ടരി

യ്ക്കും. (6)
ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത യോഗത്തിൽ അഭിഷവദിനത്തിൽ, �സോദരിമോരോയ പത്തു �പ

ണ്ണുങ്ങൾ–കരോംഗുലികൾ–എടുക്കും. (7)
വിരലുകൾഇ�ദ്ദഹ�ത്ത–ഒരുഭോസുരമോയ �തോൽത്തുരുത്തി�യ–�കോണ്ടു�ചന്നു

പിഴിയും; (ശത്രു)നിവോരകമോയ നീർ മൂന്നുപോത്രങ്ങളിലോക്കും. (8)
ഈകിടോവോയ �സോമത്തിൽ, അവധ്യകളോയ�പക്കൾ, ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോൻ,

പോൽ കൂട്ടും. (9)
ഇതി�� ലഹരിയില�ത്ര, ശൂരനോയ ഇന്ദ്രൻ �വരിക�ള�യല്ലോം വധിയ്ക്കുന്ന

തും (യജമോനർക്കു) ധനങ്ങൾ കല്പിച്ചു�കോടുക്കുന്നതും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. ഈ 9-ോം മണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവൻ പവമോന�സോമസ്തുതിയോണു്. �ദവന്മോരു�ട–

വി�ശഷിച്ചും ഇന്ദ്ര��–ഗുണങ്ങ�ളല്ലോം �സോമത്തിൽ ഉപചരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പി

ഴിയ�പ്പട്ട�ത�ന്നോഅരിയ്ക്ക�പ്പട്ട�ത�ന്നോആണു്, പവമോനപദത്തിനർത്ഥം.

2. ര�ക്ഷോഹന്തോവു്–�സോമം. കനകത്തോൽ–പരന്ന �പോ�ന്മോതിരമിട്ട കരത്തോൽ;

�പോന്നണിഞ്ഞ �ക�കോണ്ടു �വണമ�ത്ര, കുഴിയ്ക്കുക. സ്വസ്ഥോനം–പിഴിയുന്ന സ്ഥ

ലം.

3. ആധനവോന്മോർ–ശത്രുക്കൾ.

4. �ദവന്മോരു�ട അമീത്ത്–യോഗം; അമീത്തുംഅമ�റത്തും ഒന്നുത�ന്ന.

5. അത്–ഭവ�ത്സവനം.

6. സൂര്യപുത്രി–ശ്രദ്ധ എന്നവൾ. �രോമം�കോണ്ടു്–ആട്ടിൻ�രോമം�കോണ്ടുള്ള അരിപ്പ

യോൽ.

7. ഇ�ദ്ദഹം–�സോമം. അഭിഷവദിനം=പിഴിയുന്ന ദിവസം.

8. �സോമ�ത്ത �വള്ളം നിറച്ച �തോൽത്തുരുത്തിയോക്കിയിരിയ്ക്കയോണു്.

9. കിടോവോയ–തള്ളകുട്ടിയ്ക്കു പോൽ �കോടുക്കുന്നതു�പോ�ല.
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സൂക്തം 2.

കണ്വപുത്രൻ �മധോതിഥി ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�സോമ�മ, �ദവകോമനോയ ഭവോൻ �വഗത്തിൽ വിശുദ്ധമോം വണ്ണം ഒഴുകുക;

ഇ�ന്ദോ, വൃഷോവോയ ഭവോൻ ഇന്ദ്രങ്കൽ �ചല്ലുക! (1)
ഇ�ന്ദോ, മഹോനോയ, വൃഷോവോയ, യശ�സ്സറിയ, ധർത്തോവോയനിന്തിരുവടി പോ

നീയം �കോണ്ടുവന്നോലും; സ്വസ്ഥോനത്തിരുന്നോലും! (2)
പിഴിയ�പ്പട്ട യോ�തോരഭീഷ്ടദോയിയു�ട ധോര അരിമ�പ്പട്ട മധുവി�ന ചുരത്തി

�യോ, ആസുകർമ്മോവു തണ്ണീരുകളുടുത്തു! (3)
അങ്ങ് �ഗോരസമുടുപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ,അ�പ്പോൾ �പരിയതണ്ണീരുകൾ

�പരിയ ഭവോങ്ക�ലയ്ക്കു് ഒഴുകിവരും! (4)
രസഭരിതനും, വിണ്ണി�ന തോങ്ങുന്ന ഊന്നും, ന�മ്മ �സ്നഹിയ്ക്കുന്നവനുമോയ

�സോമം അരിപ്പയിൽ �വള്ളത്തി�ലയ്ക്കരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (5)
ഒലി�ക്കോള്ളുന്ന, പച്ചനിറമിയന്ന, ഒരു മിത്ര�മന്ന�പോ�ല ദർശനീയനോയ,

മഹോനോയ വൃഷോവ് സൂര്യ�നോടുകൂടി വോനിൽ വിളങ്ങുന്നു! (6)
ഇ�ന്ദോ, കർ�മ്മച്ഛയു�ട കഥനങ്ങൾ അങ്ങയു�ട ഓജസ്സിനോൽ ശുദ്ധീകരിയ്ക്ക

�പ്പടുന്നു: ഇവയോണ�ല്ലോ, മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഭവോ�നഅണിയിയ്ക്കുന്നതു് ! (7)
നിന്തിരുവടിയു�ട �പരിയ പ്രശസ്തികൾ ധർഷകന്നുത�ന്നയോണ�ല്ലോ; ആ

�ലോകകർത്തോവോയ നിന്തിരുവടി�യോടു ഞങ്ങൾ മത്തിന്നോയി യോചിയ്ക്കുന്നു. (8)
ഇ�ന്ദോ, ഇന്ദ്ര�ന കോംക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ, പർജ്ജന്യൻ മഴ�യന്ന�പോ�ല,

ഞങ്ങൾക്കു മധുധോര �പോഴിച്ചോലും! (9)
ഇ�ന്ദോ, പ�ണ്ട യോഗത്തി�� ആത്മോവോയ നിന്തിരുവടി �ഗോക്ക�ള തരും,

ആൾക്കോ�ര തരും, അശ്വങ്ങ�ള തരും, അന്നങ്ങ�ള തരും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
2. ധർത്തോവു്=ധോരകൻ, �ലോക�ത്തതോങ്ങുന്നവൻ. പോനീയം–�പയവസ്തു.

3. മധു–മധുരരസം. തണ്ണീരുകളുടുത്തു–�വള്ളത്തി�ലോഴിയ്ക്ക�പ്പട്ടു എന്നുസോരം.

4. �സോമരസത്തിൽ പോലും �വള്ളവും �ചർക്കുന്നു.

6. വൃഷോവു്–അഭിഷ്ടവർഷിയോയ �സോമം.
7. കർ�മ്മച്ഛയു�ട കഥനങ്ങൾ–സ്തുതികൾ.
8. ധർഷകൻ–ത്വൽപ്രസോദത്തോൽ ശത്രുക്ക�ളആക്രമിയ്ക്കുന്നവൻ, യജമോനൻ.
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സൂക്തം 3.

അജീഗർത്തപുത്രൻശുന�ശ്ശപൻ ഋഷി; ച�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഈ മരണമില്ലോത്ത �ദവൻ �ദ്രോണകലശത്തിലിരിപ്പോൻ, ഒരു പക്ഷി�പോ�ല

�പോകുന്നു ! (1)
വിരലുകളോൽ ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഈ പവമോന�ദവൻ അഹിംസ്യനോയിട്ട്,

അരോതികളു�ട �ന�ര പോയുന്നു! (2)
ഈപവമോന�ദവ�ന യജ്ഞകോമന്മോർ, യുദ്ധത്തിന്നു് ഒരശ്വ�ത്ത�യന്ന�പോ

�ല, സ്തുതികൾ�കോണ്ടു ചമയിയ്ക്കുന്നു! (3)
ഈപവമോനശൂരൻ ബലത്തോൽ നടന്നു�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല, എല്ലോദ്ധനങ്ങ

ളും �നടി�വപ്പോൻ �നോക്കുന്നു! (4)
ഈപവമോന�ദവൻ �തർ �തടുന്നു; തരുന്നു; ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു! (5)
�മധോവികളോൽ ചുറ്റും സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടഈ �ദവൻഹവിർദ്ദോതോവിന്നു രത്നങ്ങൾ

നല്കി�ക്കോണ്ടു �വള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നു! (6)
ധോര�യോടുകൂടിയഈപവമോനൻ ഒച്ചയിട്ടു�കോണ്ടു, �ലോകങ്ങ�ള തിരസ്കരിച്ചു

നോകത്തി�ല�യ്ക്കോടുന്നു! (7)
ഈ�ശോഭനയജ്ഞനോയ പവമോനൻ അഹിംസിതനോയിട്ടു, �ലോകങ്ങ�ള തി

രസ്കരിച്ചു, നോകത്തി�ലയ്ക്കു നട�കോള്ളുന്നു ! (8)
പ�ണ്ട പിറന്ന ഈ പച്ചനിറം പൂണ്ട �ദവൻ �ദവന്മോർക്കോയി പിഴിയ�പ്പട്ടു്,

അരിപ്പയിലണയുന്നു. (9)
ഈബഹുകർമ്മോവു, പിറന്ന�പ്പോൾത്ത�ന്ന അന്നങ്ങളുളവോക്കി�ക്കോണ്ടു, പി

ഴിയ�പ്പട്ടു നീ�രോഴുക്കുന്നു! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. �ദവൻ–�സോമം.
2. ഉൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട–പിഴിയ�പ്പട്ട.
5. �തർ �തടുന്നു–നമ്മു�ട യജ്ഞത്തിൽ വരോൻ. തരുന്നു–വന്നിട്ടു നമുക്ക് അഭീഷ്ടം നല്കു

ന്നു. ശബ്ദം–പിഴിയു�മ്പോൾ.
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സൂക്തം 4.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻഹിരണ്യസ്തൂപൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

പവമോന�സോമ�മ, മഹത്തോയഅന്ന�മ, ഭവോൻ �ചല്ലുക; �വല്ലുക;അങ്ങ�ന

ഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (1)
�സോമ�മ, അങ്ങു് �തജസ്സു തരിക; സ്വർഗ്ഗവും സർവ്വസൗഭോഗ്യങ്ങളും തരിക;

അങ്ങ�നഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (2)
�സോമ�മ, ഭവോൻ ബലവുംജ്ഞോനവും തരിക; �ദ്രോഹിക�ള �കോല്ലുക; അങ്ങ

�നഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (3)
പിഴിയുന്നവ�ര, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്നു കുടിപ്പോൻ �സോമം അരിയ്ക്കുവിൻ. അങ്ങ�ന

ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (4)
ഭവോൻ ഭവോ��കർമ്മം�കോണ്ടും ഭവോ�� രക്ഷകൾ�കോണ്ടുംഞങ്ങ�ളസൂര്യ

ങ്കലണയ്ക്കുക; അങ്ങ�നഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (5)
ഭവോ��ജ്ഞോനം�കോണ്ടും ഭവോ�� രക്ഷകൾ�കോണ്ടുംഞങ്ങൾസൂര്യ�നനീ

ണോൾ കോണുമോറോകണം; അങ്ങ�നഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (6)
നല്ല ആയുധങ്ങളുള്ള �സോമ�മ, അങ്ങു് രണ്ടിടങ്ങളി�ലയും മുന്തിയ സമ്പത്തു

കിട്ടിച്ചോലും; അങ്ങ�നഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (7)
യുദ്ധങ്ങളിൽ പരിക്കുപറ്റോ�ത കീഴമർത്തുന്ന നിന്തിരുവടി ധനം കിട്ടിച്ചോലും;

അങ്ങ�നഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (8)
പവമോന�മ, അങ്ങ�യ (ആളുകൾ) നിലനില്പിന്നോയി യജ്ഞങ്ങൾ�കോണ്ടു

വളർത്തുന്നു;അങ്ങ�ന ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (9)
ഇ�ന്ദോ,അവിടുന്നുഞങ്ങൾക്കുനോനോരൂപവുംഅശ്വസ�മതവും വിശ്വവ്യോപിയു

മോയ ധനം �കോണ്ടുവന്നോലും; അങ്ങ�നഞങ്ങൾക്കു �ശ്രയസ്സു വരുത്തുക! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. �ചല്ലുക–�ദവന്മോരു�ട അടുക്കൽ. �വല്ലുക–യോഗം മുടക്കുന്ന രോക്ഷസ�ര.

9. ആളുകൾ–യജമോനർ.
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സൂക്തം 5.

കശ്യപ�ഗോത്രൻഅസിത�നോ, �ദവല�നോ ഋഷി; ഗോയത്രിയും,അനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സു

കൾ; പവമോന�സോമം �ദവത.

സർവത്രഅധിപതിയും വൃഷോവുമോയ സമിദ്ധപവമോനം പ്രീണിപ്പിച്ചു�കോണ്ടും

ഒച്ച പുറ�പ്പടുവിച്ചു�കോണ്ടും വിളങ്ങുന്നു! (1)
തനൂനപോൽപവമോനം ഇരു�കോമ്പുക�ള മൂർച്ചകൂട്ടി�ക്കോണ്ടു്, അന്തരിക്ഷത്തി

ലൂ�ട ഒളി വീശി നട�കോള്ളുന്നു! (2)
ഈഡ്യപവമോനം അഭീഷ്ടദോതോവും ദീപ്തവുമോയിത്തീർന്നു, ജലധോരക�ളോ�ട

ബലത്തോൽ വിളങ്ങുന്നു! (3)
പച്ചനിറം പൂണ്ട പവമോന�ദവൻ യോഗങ്ങളിൽ ദർഭ തുമ്പു കിഴ�ക്കോട്ടോക്കി വി

രിപ്പിച്ചു�കോണ്ടു, ബല�ത്തോ�ട നടക്കുന്നു! (4)
കനകമയികളോയ�പരിയ ദ്വോര�ദവിമോർപവമോന�ത്തോടുകൂടി,സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടു,

ദിക്കുകളിൽനിന്നുയരുന്നു! (5)
സുരൂപകളോയ, മുന്തിയ മഹതികളോയ, ഇ�പ്പോൾ ദർശനീയളോയ രോത്ര്യുഷസ്സു

ക�ള പവമോനം കോമിയ്ക്കുന്നു! (6)
മനുഷ്യ�ര �നോക്കുന്ന രണ്ടു �ദവ�ഹോതോക്കളോയ �ദവന്മോ�ര ഞോൻ വിളിയ്ക്കു

ന്നു. ഉജ്ജ്വലവും വൃഷോവുമോകുന്നു, പവമോനം! (7)
ഭോരതി, സരസ്വതി, മഹതിയോയ ഇള എന്നീ മൂന്നു സുരൂപമോരോയ �ദവിമോർ

നമ്മു�ട പവമോനത്തി��ഈയജ്ഞത്തിൽഎഴുന്നള്ള�ട്ട! (8)
മു�മ്പജനിച്ച, ജഗദ്രക്ഷകനോയ, മുന്നിൽനടക്കുന്നത്വഷ്ടോവി�നഞോൻവിളിയ്ക്കു

ന്നു. പച്ചനിറം പൂണ്ടപവമോന�സോമം ഇന്ദ്രനോണു്, വൃഷോവോണു്, പ്രജോപതിയോണു് !

(9)
പവമോന�മ, പച്ചനിറത്തിലുംസ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിലുംവിളങ്ങുന്ന,ആയിരം �കോ

മ്പുകളുള്ള വനസ്പതി�യഅങ്ങു് മധുധോരയോടിച്ചോലും! (10)
വോയു, ബൃഹസ്പതി, സൂര്യൻ, അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ എന്നീ �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങ�ളല്ലോവ

രും ഒന്നിച്ചു പവമോനത്തി��സ്വോഹോകോരത്തിന്നു വ�ന്നത്തുവിൻ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. ഈസൂക്തത്തിൽ, പവമോന�സോമ�ത്ത നരോശംസ�നോഴിച്ചുള്ള അഗ്നികളോക്കിയിരി

യ്ക്കുന്നു. സമിദ്ധൻ–ഒരഗ്നിയു�ട �പർ. പ്രീണിപ്പിച്ചു�കോണ്ടും–�ദവന്മോ�ര.

2. തനൂനപോത്ത്–�പർ. ഇരു�കോമ്പുകൾ–രണ്ടോയി ഒഴുകിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന നീര്. നട�കോള്ളു

ന്നു–�ദ്രോണകലശത്തി�ലയ്ക്ക്.

3. ഈഡ്യൻ–�പർ.

9. മുന്നിൽ–�ദവന്മോരു�ട.
10. വനസ്പതി–ഒരു �ദവൻ. മധുധോര–മധുരസപ്രവോഹം.
11. സ്വോഹോകോരം–യജ്ഞകർമ്മം.
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സൂക്തം 6.

അസിത�നോ, �ദവല�നോ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

�സോമ�മ, �ദവന്മോരിലുംഞങ്ങളിലും കൂറുറ്റ വൃഷോവോയ ഭവോൻ മത്തുണ്ടോക്കുന്ന

നീർആട്ടിൻ�രോമങ്ങളിൽ ഒഴുക്കിയോലും! (1)
ഇ�ന്ദോ, അങ്ങ് ഇന്ദ്രനോക�കോണ്ടു്, ആ മദകരമോയ മധുവി�നയും, കരുത്തുള്ള

കുതിരക�ളയും �ന�ര ഒഴുക്കിയോലും! (2)
പിഴിയ�പ്പടുന്ന ഭവോൻ ആ പുരോതനമോയ മധു അരിപ്പയിൽ വീഴ്ത്തുക; ബലം,

അന്നം എന്നിവ�യയും ഒഴുക്കുക! (3)
�തരു�ത�ര വീഴുന്ന �സോമരസങ്ങൾ, തണ്ണീരുകൾ തോ�ന്നടത്തൂ�ട�യന്ന

�പോ�ല പോഞ്ഞ്, ഇന്ദ്രങ്കലണയുന്നു! (4)
ആട്ടിൻ�രോമത്തിൽ�പ്പടോ�തകോട്ടിൽവിളയോടുന്നയോ�തോന്നി�നപത്തുമങ്ക

മോർ, ഒരു �കല്പുറ്റ കുതിര�യ�യന്ന�പോ�ല തുടയ്ക്കുന്നു�വോ; (5)
�ദവന്മോർക്കു കുടിച്ചു മത്തോടോൻ പിഴിയ�പ്പട്ട ആ വൃഷോവോയ നീരിൽ ഭവോൻ

യുദ്ധത്തിന്നോയി �ഗോരസങ്ങൾ പകരുക.  (6)
ഇന്ദ്ര�ദവന്നോയി പിഴിയ�പ്പട്ട �തളി�സോമം, തന്തിരുവടി�യ സംതൃപ്തനോക്കു

ന്നപയസ്സി�ന ധോരയോ�യോഴുക്കുന്നു. (7)
യജ്ഞത്തി��ആത്മോവു പിഴിയ�പ്പട്ടു്, (അഭീഷ്ടങ്ങ�ള) അയച്ചു�കോണ്ടു, വിര

�ഞ്ഞോഴുകുന്നു; പുരോതനമോയ കവിത്വ�ത്തപുലർത്തുകയും �ചയ്യുന്നു! (8)
അതിമോദക�മ, അങ്ങു് ഇന്ദ്രന്നു കുടിപ്പോൻ ഇപ്രകോരം മധു �പോഴിയ്ക്കുന്നു; മറ

വിൽ ഒലികളും കൂട്ടുന്നു! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. ആട്ടിൻ�രോമങ്ങൾ–കമ്പിളിയരിപ്പ.
2. ഒഴുക്കിയോലും–ഞങ്ങൾക്കോയി.
5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: പത്തു മങ്കമോർ–പത്തു �കവിരലുകൾ. തുടയ്ക്കുന്നു–പരിചരിയ്ക്കുന്നു

എന്നർത്ഥം.

7. പയസ്സ്–പോൽ, നീര്.
8. യജ്ഞത്തി�� ആത്മോവു്–�സോമം. അയച്ചു�കോണ്ടു്–യഷ്ടോക്കൾക്കു. കവിത്വം–

ഋഷിത്വം.

9. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: മറവിൽ–യോഗശോലയിൽ.
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സൂക്തം 7.

അസിത�നോ, �ദവല�നോ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

നല്ല കൂട്ടുക�ളോടുകൂടിയ, തന്തിരുവടിയു�ട ചോർച്ചയറിയുന്ന �സോമങ്ങൾകർമ്മ

ത്തിൽ യജ്ഞമോർഗ്ഗത്തിലൂ�ട �കോണ്ടു�പോക�പ്പടുന്നു. (1)
ഹവിസ്സുകളിൽ സ്തുത്യമോയ യോ�തോരു ഹവിസ്സു �പരിയ തണ്ണീരുകളിലിറങ്ങു

�മോ, ആ മധുവി�� ധോരകൾ മുഖ്യങ്ങളോകുന്നു. (2)
സത്യഭൂതവും അഹിംസവും മുഖ്യവുമോയ വൃഷോവു് യജ്ഞ�ത്ത �നോക്കി �വള്ള

ത്തിൽ തക്കശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു! (3)
സമ്പത്തുടുക്കുന്നകവികോവ്യങ്ങളിൽചുറ്റിനടക്കുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ,അ�പ്പോൾവി

ണ്ണി�ലക്കുതിര യോത്ര�യ്ക്കോരുങ്ങും! (4)
കർമ്മികളോൽ �പ്രരിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടോല�പ്പോൾ, ഈ പവമോനം ഒരു രോജോ�വന്ന

�പോ�ല മുടക്കിക�ള മുടിയ്ക്കും! (5)
അരുമ�പ്പട്ട പച്ചനിറക്കോരൻ തണ്ണീ�രോടു �ചർന്നിട്ടു, കമ്പിളിയിലിരിയ്ക്കുന്നു;

ഒലി കൂട്ടി�ക്കോണ്ടുസ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. (6)
ഇതി�� കർമ്മങ്ങളിൽആർ രമിയ്ക്കു�മോ, അവൻ വോയുവി��യും ഇന്ദ്ര��യും

അശ്വികളു�ടയും അടുക്കൽ ലഹരി�യോ�ട �ച�ന്നത്തും! (7)
എവരു�ട മധുവീചികൾമിത്രവരുണഭഗന്മോ�രനീരോടിയ്ക്കു�മോ,അവർഇതി�ന

അറിഞ്ഞു, സുഖയുക്തരോയിത്തീരും! (8)
ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു, മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോമം കിട്ടോൻ

ധനവും അന്നവും ജംഗമസ്വത്തുക്കളും ഉളവോക്കുവിൻ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. കൂട്ടുകൾ–പോലും മറ്റും. തന്തിരുവടി–ഇന്ദ്രൻ. അറിയുന്ന–അനുഭവിയ്ക്കുന്നഎന്നർത്ഥം.

2. ആമധു–�സോമം.

3. അഹിംസം=ഹിംസോരഹിതം. വൃഷോവു്–�സോമം.
4. സമ്പത്തുടുക്കുന്ന–യജമോനർക്കു �കോടുക്കോൻ ധന�മടുക്കുന്ന. കവി–�സോമം. കോ

വ്യങ്ങൾ–�സ്തോതോക്കളു�ട സ്തുതികൾ. വിണ്ണി�ല കുതിര–ഇന്ദ്രോശ്വം. യോത്രയ്ക്കു–

യോഗത്തിനു �പോരോൻ.

5. മുടക്കികൾ–യജ്ഞവിഘ്നകോരികളോയ കൂട്ടർ.

6. അരുമ�പ്പട്ട–�ദവകൾക്കു പ്രിയനോയ. പച്ചനിറക്കോരൻ–�സോമം. കമ്പിളി–

കമ്പിളിയരിപ്പ.

7. കർമ്മങ്ങൾ–പിഴിയുകയും മറ്റും.
8. എവരു�ട മധുവീചികൾ–എവർ പിഴിഞ്ഞ �സോമത്തി�� നീരലകൾ. അവർ–ആ

യജ്ഞമോനർ. ഇതി�നഅറിഞ്ഞു–�സോമത്തി�� പ്രഭോവം അറിഞ്ഞു്.

9. ജംഗമസ്വത്തുകൾ–ഗവോശ്വോദികൾ.
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സൂക്തം 8.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഈ �സോമങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്നു വീര്യം വളർത്തോൻ, അവി�ടയ്ക്കു കോമ്യവും പ്രിയവു

മോയ (നീർ) �പോഴിയ്ക്കുന്നു. (1)
പിഴിയ�പ്പട്ടു ചമസങ്ങളിലിരുന്നു വോയുവിങ്കലും അശ്വികളിലും �ചല്ലുന്ന അതു

കൾ നല്ല വീര്യ�ത്ത ഉളവോക്ക�ട്ട! (2)
�സോമ�മ, �കോതിച്ചു പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ ഇന്ദ്ര�ന ആരോധിപ്പോൻ യജ്ഞ

സ്ഥോനത്തുവിളിച്ചിരുത്തിയോലും! (3)
അങ്ങ�യ പത്തുപിരലുകൾ തുടയ്ക്കുന്നു; ഏഴുധീമോന്മോർ പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്നു; �മധോ

വികൾ മത്തും പിടിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (4)
�ദവന്മോരു�ട മത്തിന്നു, �വള്ളത്തിലും കമ്പിളിയിലുമിട്ട ഭവോങ്കൽ ഞങ്ങൾ

�ഗോരസങ്ങൾപകരുന്നു. (5)
പച്ചനിറം പൂണ്ട സുപ്രഭൻ അരിച്ചു കുടങ്ങളിലോക്ക�പ്പട്ടിട്ടു, �ഗോരസങ്ങളുടുക്കു

ന്നു! (6)
ഇ�ന്ദോ, അവിടുന്നു ധനവോന്മോരോയഞങ്ങൾക്കോയി നീ�രോഴുക്കിയോലും; വി�ദ്വ

ഷിക�ള�യല്ലോംആട്ടിപ്പോയിച്ചോലും; സഖോവിങ്കൽ �ചന്നോലും! (7)
�സോമ�മ, ഭവോൻ വോനിൽനിന്നു മഴ �പോഴിയ്ക്കുക; ഭൂമിയിൽഅന്നമുണ്ടോക്കുക;

ഞങ്ങൾക്കുയുദ്ധങ്ങളിൽ �കല്പും ഉളവോക്കുക! (8)
മനുഷ്യ�ര �നോക്കുന്ന, ഇന്ദ്രൻ നുകരുന്ന, എല്ലോമറിയുന്ന ഭവോ�ന�ക്കോണ്ടു

ഞങ്ങൾസന്തതിയും അന്നവും �നടുമോറോകണം! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
2. അതുകൾ–�സോമങ്ങൾ.
4. ഏഴു ധീമോന്മോർ–�ഹോത്രകന്മോർ. മത്തും പിടിപ്പിയ്ക്കുന്നു–സ്തുതിച്ച് ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്നു.

6. സുപ്രഭൻ–�സോമം.
7. ധനവോന്മോർ–ഹവിസ്സോകുന്ന ധനമുള്ളവർ. സഖോവു്–ഇന്ദ്രൻ.
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സൂക്തം 9.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ക്രോന്തകർമ്മോവോയ കവി, പിഴിയോൻ ഇരുപലകകളിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ടു, വിണ്ണി

ന്നോ�രോമലോയഅമ്മി�മൽ �ചല്ലുന്നു. (1)
ത്രോണിയുള്ള ഭവോൻ, ഭവോ�� ഇരിപ്പിടമോയിത്തീർന്ന, അ�ദ്രോഹിയോയ �സ്തോ

തോവിന്നു ഭക്ഷിപ്പോൻ ധോരോളം അന്നവുമോയി വന്നോലും! (2)
പിറന്നുപരിശുദ്ധി പൂണ്ടആമഹോനോയ മകൻ മഹതികളും യജ്ഞ�ത്തവളർ

ത്തുന്നവരും ജനയിത്രികളുമോയ ഇരുതോയക�ള വിളങ്ങിയ്ക്കുന്നു! (3)
മുഖ്യമോയഅതു്അംഗുലികളോൽപിടിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു്, ഏഴുനദിക�ള–അതി�ന ചട

വുപറ്റോ�ത വളർത്തി�പ്പോന്ന �ദ്രോഹവർജ്ജിതക�ള–പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (4)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയ്ക്കുള്ള വലിയ കർമ്മത്തിന്നോണു്, ആഅംഗുലികൾ ഹിംസിയ്ക്ക�പ്പ

ടോത്ത, യുവോവോയ ഇന്ദുവി�നഎടുത്തത്. (5)
ഏറ്റവും മതി വരുത്തുന്ന, മരണമില്ലോത്ത ഭോരവോഹി ഏഴു�ദവിമോ�ര �നോക്കു

ന്നു, ഒരു കിണറോയിത്തീർന്നുസംതൃപ്തകളോക്കുന്നു! (6)
ഒരു പുരുഷനോയ പവമോന�സോമ�മ, യജ്ഞദിവസങ്ങളിൽ ഭവോൻഞങ്ങ�ള

രക്ഷിച്ചോലും; ആ �പോരുത�പ്പ�ടണ്ടുന്നതമസ്സുക�ള തകർത്തോലും! (7)
ശ്ലോഘ്യമോയ പുത്തൻസൂക്തത്തിന്നു നിന്തിരുവടി �വക്കം വഴിയിലിറങ്ങിയോ

ലും; മു�മ്പ�ത്ത�പ്പോ�ല �വളിച്ചവും വീശിയോലും! (8)
പവമോന�മ, മഹത്തോയ അന്ന�ത്തയും �ഗോവി�നയും അശ്വ�ത്തയും പുത്ര

�നയും നിന്തിരുവടി നല്കോറുണ്ട�ല്ലോ; ആ നിന്തിരുവടി �മധ തരിക–എല്ലോം തരിക!

(9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
1. കവി–�സോമം. വിണ്ണിന്നോ�രോമലോയ–�സോമം പിഴിയോനുള്ള ഉപകരണം വിണ്ണിന്നു

(�ദവന്മോർക്കു്) പ്രിയ�പ്പട്ടതോയിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.

3. മകൻ–�സോമം. ജനയിത്രികൾ–ഭുതജോത�ത്ത ജനിപ്പിച്ചവർ. ഇരുതോയക�ള–

ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള.

4. അതു്–�സോമം. �ദ്രോഹവർജ്ജിതകൾ–�സ്നഹശോലിനികൾ.

6. മതി–�ദവന്മോർക്കു്. ഭോരവോഹി–യജ്ഞത്തി�� ഭോരം വഹിയ്ക്കുന്ന �സോമം. ഏഴു�ദവി

മോർ–സപ്തനദികൾ. കിണറോയിത്തീർന്നു–വലിയ കുട്ടകത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു, �ദവ

ന്മോരോൽ കുടിയ്ക്ക�പ്പട്ടു്. സംതൃപ്തകളോക്കുന്നു–മഴ �പയ്യിച്ചു്.

7. തമസ്സുകൾ–രക്ഷസ്സുകൾ.
8. സൂക്തത്തിന്നു–�സ്തോത്രം �കൾപ്പോൻ. വഴിയിലിറങ്ങിയോലും–ഇ�ങ്ങോട്ടു പുറ�പ്പട്ടോലും.

9. നല്കോറുണ്ട�ല്ലോ–ഞങ്ങൾക്കു്.
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സൂക്തം 10.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�തരുകൾ�പോ�ലയും കുതിരകൾ�പോ�ലയും ഒലിയിടുന്ന �സോമങ്ങൾ അന്ന

ത്തിന്നും സ്വത്തിന്നും വ�ന്നത്തുന്നു! (1)
�തരുകൾ�പോ�ല വരുന്ന �സോമങ്ങൾ, ചുമട്ടുകോരു�ട ചുമടുകൾ�പോ�ല ഇരു

�കകളിൽഎടുക്ക�പ്പടുന്നു. (2)
രോജോവി�ന സ്തുതി�പോ�ലയും, യജ്ഞ�ത്ത സപ്ത�ഹോത്രകൾ�പോ�ലയും,

�സോമ�ത്ത �ഗോരസം പൂശിയ്ക്കുന്നു. (3)
പിഴിയ�പ്പടുന്ന �സോമം മഹത്തോയ സ്തുതി�യോ�ട പിഴിയ�പ്പട്ടു, മത്തിന്നോയി

ധോരോരൂ�പണ ചുറ്റും നടക്കുന്നു. (4)
ഇന്ദ്രന്നു കുടിപ്പോനുള്ളതും, ഉഷസ്സിന്നു �ശോഭയുണ്ടോക്കുന്നതുമോയ �സോമം ഒഴു

കി�ക്കോണ്ടു് ഒച്ച പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു! (5)
പഴയസ്തുതികോരന്മോരും, വൃഷോവി�ന �കോണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യരും (യജ്ഞത്തി

��) കതകുകൾ തുറക്കുന്നു! (6)
നല്ലവരോയ, ചോർച്ചക്കോരോയഏഴു�ഹോത്രകർഒന്നി��അടുക്കൽതിക്കി�ക്കോ

ണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു! (7)
നോഭി�യ ഞോൻ നോഭിയിലോക്കുന്നു; കണ്ണു സൂര്യങ്കലും �ചരുന്നു. കവിയു�ട കു

ഞ്ഞി�നഞോൻ വളർത്തുന്നു! (8)
വിണ്ണി��അരിയഇരിപ്പിടംഅധ്വര്യുക്കളോൽഗുഹയിലടയ്ക്ക�പ്പട്ടതുംഇന്ദ്രൻതൃ

ക്കണ്ണു�കോണ്ടു �നോക്കുന്നു! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. അന്നത്തിന്നുംസ്വത്തിന്നും–ശത്രുക്കളിൽനിന്നു്അന്നവുംസ്വത്തുംകവർന്നുയജമോനർ

ക്കു �കോടുക്കോൻ.

2. വരുന്ന–യോഗശോലയി�ലയ്ക്കു്. ഇരു�കകളിൽ–ഋത്വിക്കുകളു�ട.
3. പൂശിയ്ക്കുന്നു–കർമ്മികൾ.
4. മത്തിന്നോയി–�ദവന്മോ�ര മത്തു പിടിപ്പിയ്ക്കോൻ. ചുറ്റും നടക്കുന്നു–യോഗശോലയി�ലങ്ങും

�കോണ്ടു�പോക�പ്പടുന്നു.

6. വൃഷോവു്–�സോമം. കതകുകൾ–ദ്വോരങ്ങൾ.
7. ചോർച്ചക്കോർ–പരസ്പര�സ്നഹികൾ. ഒന്ന്–�സോമം.
8. നോഭി�യ–യജ്ഞത്തി�� �പോക്കിളോയ �സോമ�ത്ത. നോഭിയിലോക്കുന്നു–കുടിയ്ക്കുന്നു

എന്നർത്ഥം; �സോമം കുടിച്ചോൽസൂര്യ�ന �നോക്കോൻ �കല്പുണ്ടോകും. കവിയു�ട കുഞ്ഞു്

–�സോമവല്ലിത്തയ്യു്.

9. വിണ്ണി��അരിയ ഇരിപ്പിടം–�സോമം. ഗുഹയിലടയ്ക്കുക–വയറ്റിലോക്കുക, കുടിയ്ക്കുക.
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സൂക്തം 11.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�ദവന്മോ�ര യജിപ്പോൻതുടങ്ങുന്നഈപവമോന�സോമ�ത്തപ്പറ്റി, �നതോക്ക�ള,

നിങ്ങൾ ഗോനം�ചയ്യുവിൻ! (1)
�ദവ, ഭവോ�� �ദവകോമമോയ (നീരിൽ  ) �ദവന്നോയി അഥർവോക്കൾ �ഗോക്ഷീ

രം പകരുന്നു. (2)
രോജോ�വ, ആ തിരു�മനി �ഗോവിന്നു സുഖമോംവണ്ണവും, ആളുകൾക്കുസുഖമോം

വണ്ണവും, അശ്വത്തിന്നു സുഖമോംവണ്ണവും, സസ്യങ്ങൾക്കു സുഖമോംവണ്ണവും നീ�രോ

ഴുക്കിയോലും! (3)
തവിട്ടുനിറം തടവുന്ന, തുടുപ്പിയന്ന, സ്വർഗ്ഗ�ത്ത ത�ലോടുന്ന, സ്വത�വ ബലവ

ത്തോയ �സോമത്തിന്നു നിങ്ങൾ �സ്തോത്രം �ചോല്ലുവിൻ. (4)
അമ്മിക്കുഴ�കോണ്ടു ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ �സോമം നിങ്ങൾ അരിയ്ക്കുവിൻ; ഈ മധു

വിൽ പശുവിൻപോലും പകരുവിൻ. (5)
ഇന്ദുവി�നനിങ്ങൾവണങ്ങിസമീപിയ്ക്കുവിൻ; തയിർത�ന്ന �ചർക്കുവിൻ; ഇന്ദ്ര

ന്നു �വയ്ക്കുവിൻ. (6)
�സോമ�മ, വഴി�പോ�ല കോണുന്ന, �വരിക�ള വധിയ്ക്കുന്ന, �ദവന്മോർക്കഭിമ

തം നല്കുന്ന നിന്തിരുവടി �ഗോവിന്നുസുഖമോംവണ്ണം നീ�രോഴുക്കിയോലും! (7)
�സോമ�മ, മനസ്സറിയുന്ന മനസ്പതിയോയ ഭവോൻ ഇന്ദ്രന്നു കുടിച്ചു ലഹരി�ക്കോ

ള്ളോനോയി പകർന്നു�വയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (8)
ഇ�ന്ദോ, പവമോന�സോമ�മ, അങ്ങു് ഞങ്ങൾക്കു, ഞങ്ങളു�ട ഇന്ദ്ര�� തുണ

യോൽ നല്ല വീര്യവും ധനവും തന്നോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോട്:
2. �ദവന്നോയി–ഇന്ദ്രോർത്ഥം. അഥർവോക്കൾ–ഋഷിമോർ.

4. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്.
5. ചില�പ്പോൾ തവിട്ടുനിറം, ചില�പ്പോൾ തുടുപ്പു്. സ്വർഗ്ഗ�ത്ത ത�ലോടുന്ന–സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

�പരുമോറുന്നഎന്നർത്ഥം.

6. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്:



[മ. 9: അ. 1: സൂ. 12] ആറോം അഷ്ടകം 13

സൂക്തം 12.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇനി�പ്പറിയഇന്ദുക്കളോയ �സോമങ്ങൾയോഗശോലയിൽഇന്ദ്രന്നോയി പിഴിഞ്ഞു

�വയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (1)
�സോമം കുടിപ്പോൻ ഇന്ദ്ര�ന �മധോവികൾ, കന്നി�ന തള്ള�പ്പക്കൾ�പോ�ല

വിളിയ്ക്കുന്നു. (2)
മനീഷിയോയ, മ�ത്തോഴുക്കുന്ന�സോമംസ്ഥോനത്തുവസിയ്ക്കുന്നു–നദീതരംഗത്തിൽ,

വോക്കിൽ �മവുന്നു. (3)
വഴി�പോ�ല കോണുന്ന, �ശോഭനയജ്ഞനോയ, കവിയോയ �സോമം അന്തരിക്ഷ

ത്തി�� നോഭിയോയ കമ്പിളിയരിപ്പയിൽആരോധിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു! (4)
യോ�തോന്നി�ന അരിപ്പയിലും കുടങ്ങളിലും പകർന്നു�വോ, ആ �സോമ�ത്ത

ഇന്ദു പുണരുന്നു! (5)
ഇന്ദു മഴ �പോഴിയ്ക്കുന്ന �മഘ�ത്ത രസിപ്പിച്ചു�കോണ്ടു്, അന്തരിക്ഷപോദത്തിൽ

ഒലി�ക്കോള്ളുന്നു! (6)
സദോ സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന, അമൃതു ചുരത്തുന്നവനസ്പതി മോനുഷദിനങ്ങ�ള പ്രീണി

പ്പിച്ചു�കോണ്ടു കർമ്മങ്ങളിൽ �പരുമോറുന്നു! (7)
കവിയോയ �സോമം അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നയയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു �മധോവിയു�ട പ്രിയ

സ്ഥോനങ്ങളി�ലയ്ക്കു് ഒഴുകി�ച്ചല്ലുന്നു! (8)
പവമോന�സോമ�മ,അങ്ങു്അത്യുജ്ജ്വലമോയനല്ല ഭവനവും ധനവുംഞങ്ങളിൽ

പകർന്നോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
3. നദീതരംഗം–വസതീവരീജലം. വോക്കിൽ �മവുന്നു–ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു.
4. നോഭിയോയ–മധ്യസ്ഥിതമോയഎന്നർത്ഥം.

5. �സോമ�ത്ത–ത�� ഒരംശമോയ നീരി�ന.

7. വനസ്പതി–�സോമം.
8. �മധോവിയു�ട (യഷ്ടോവി��) പ്രിയസ്ഥോനങ്ങൾ–യജ്ഞസദനങ്ങൾ.

ഏഴോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 13.

അസിത�നോ �ദവല�നോ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

ആയിരം ധോരക�ളോടുകൂടിയ പവമോന�സോമം വോയുവിന്നും ഇന്ദ്രന്നുമോയി,

കമ്പിളിയിൽനിന്നു പോത്രത്തി�ലയ്ക്കിറങ്ങുന്നു. (1)
രക്ഷോകോംക്ഷിക�ള, നിങ്ങൾ �ദവന്മോർക്കുകുടിപ്പോൻപിഴിയ�പ്പടുന്ന�മധോവി

യോയ പവമോന�ത്തപ്പറ്റി ഉറ�ക്കപ്പോടുവിൻ! (2)
ഒരോയിരം കരുത്തുള്ള, സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന �സോമങ്ങൾ യജ്ഞസിദ്ധിയ്ക്കും അന്ന

സിദ്ധിയ്ക്കുമോയി നീ�രോഴുക്കുന്നു. (3)
ഇ�ന്ദോ, നിന്തിരുവടിഞങ്ങൾക്കു്അന്നംകിട്ടോൻ, വള�ര നീരും തിളങ്ങുന്നസു

വീര്യവും ഒഴുക്കിയോലും! (4)
ആപിഴിയ�പ്പടുന്ന ഇന്ദു�ദവന്മോർ നമുക്ക് ഒരോയിരം ധനവും നല്ല വീര്യവും ഒഴു

ക്ക�ട്ട! (5)
യുദ്ധത്തിന്നു �തളിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന കുതിരകൾ�പോ�ല ശീഘ്രഗോമികളോയ (�സോമ

ങ്ങൾ)ആളുകളോൽ കമ്പിളിയിറക്ക�പ്പടുന്നു! (6)
�കകളി�ലടുക്ക�പ്പട്ട �സോമങ്ങൾ, ഉമ്പയിടുന്ന�പക്കൾകന്നി��അടുക്ക

�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ല, പോത്രത്തി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നു. (7)
ഇന്ദ്രന്നു് അരിമ�പ്പട്ടതോണ�ല്ലോ, �സോമം: പവമോന�മ, ഭവോൻ, ഒച്ചയിട്ടു �ദ്രോ

ഹിക�ള�യല്ലോം ഓടിച്ചോലും! (8)
പവമോനങ്ങ�ള, അദോതോക്ക�ള ഹനിയ്ക്കുന്ന അഖിലദർശികളോയ നിങ്ങൾ

യജ്ഞസ്ഥോനത്തിരുന്നോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. കമ്പിളി–അരിപ്പ.
2. ഉദ്  ഗോതോക്ക�ളോടു്:
5. ഇന്ദു�ദവന്മോർ–�സോമങ്ങൾ.
9. അദോതോക്കൾ–യജ്ഞമനുഷ്ഠിയ്ക്കോത്തവർ. അഖിലദർശികൾ=എല്ലോം കോണുന്നവർ.
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സൂക്തം 14.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

കവി നദീവീചിയിൽനീന്തി, ബഹുകോമ്യമോയശബ്ദംപുറ�പ്പടുവിച്ചു�കോണ്ടു, നോ

ലിടത്തും നീ�രോഴുക്കുന്നു. (1)
ഒ�രനിയന്ത്രണം പൂണ്ട പഞ്ചജനങ്ങൾ കർമ്മത്തിനോയി ഈ ധർത്തോവി�ന

സ്തുതിയണിയിയ്ക്കുകയും, (2)
�ഗോരസമുടുപ്പിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�തോ�ട, �ദവന്മോ�രല്ലോംഈ കരുത്ത�� നീ

രിൽ മത്തടിയ്ക്കുകയോയി! (3)
ഇതു് അരിപ്പത്തുളകളിലൂ�ട കീഴ്പോ�ട്ടോടുന്നു; ഇവി�ട�വച്ചുസഖോവി�നോടു �ചരു

ന്നു! (4)
ഈയുവോവു്, ഒരുജ്ജ്വലോശ്വം�പോ�ല, പരിചോരക�� പൗത്രിമോരോൽ തുടയ്ക്ക

�പ്പടുന്നു; രൂപം �തളിഞ്ഞു, �ഗോരസങ്ങ�ളോടിണങ്ങുന്നു! (5)
ഇതു വിരലുകളോൽ (പിഴിയ�പ്പട്ടു), ഗവ്യങ്ങൾ �ചർക്ക�പ്പട്ടു, വിലങ്ങ�ന നട

�കോള്ളുന്നു;അറിയോവുന്ന ഒരു ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു! (6)
വിരലുകൾ അന്നപതി�യ ത�ലോടോൻ സമീപിയ്ക്കുന്നു; ബലവോ�� മുതുകത്തു

പിടിയ്ക്കുന്നു. (7)
�സോമ�മ, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, വിണ്ണിലും മന്നിലുമുള്ള സകലധന

ങ്ങളും എടുത്തുവന്നു�ചർന്നോലും! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. കവി–�സോമം. നദീവീചി–വസതീവരി.
2. ഈധർത്തോവി�ന–�ലോക�ത്തതോങ്ങുന്ന �സോമ�ത്ത.

3. ഈകരുത്തൻ–�സോമം.

4. ഇവി�ട–യജ്ഞത്തിൽ. സഖോവു്–ഇന്ദ്രൻ.

5. ഈയുവോവു്–�സോമം. പൗത്രിമോർ–പുത്രരോയ കരങ്ങളു�ട പുത്രിമോർ, വിരലുകൾ.

6. അറിയോവുന്ന–യജമോനന്നു മനസ്സിലോവുന്ന.

7. അന്നപതി–�സോമം. ബലവോ��–�സോമത്തി��.



[മ. 9: അ. 1: സൂ. 15] ആറോം അഷ്ടകം 17

സൂക്തം 15.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഈശൂരൻവിരലുകളോൽപിഴിയ�പ്പട്ടിട്ടു്, ഓടുന്ന�തരുകളിലൂ�ടഇന്ദ്ര��ഇരി

പ്പിടത്തി�ലയ്ക്കു �പോകോൻ, കർമ്മത്തോൽ പുറ�പ്പടുന്നു! (1)
ഇതു്, അമരന്മോരിരിയ്ക്കുന്ന മഹത്തോയ യജ്ഞത്തിന്നോയി വള�ര കർമ്മം കോം

ക്ഷിയ്ക്കുന്നു. (2)
ഒരുക്കി�വയ്ക്ക�പ്പട്ട ഇതി�ന ഭോരവോഹികൾ ഇടയി�ല ശുചിയോയ മോർഗ്ഗത്തി

ലൂ�ട, �കോടുപ്പോനോയി �കോണ്ടു�പോകുന്നു. (3)
ബലത്തോൽ ധനങ്ങ�ളടുത്തിട്ടുള്ള ഇതു്, ഒരു കൂട്ടത്തലവനോയ കോള �കോമ്പ

ണയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല, തുമ്പുകൾ കുലുക്കുന്നു. (4)
ഈ �വഗവോനോയ നീരരചൻ തിളങ്ങുന്ന �പോൻകതിരുക�ളോ�ട എഴുന്നള്ളു

ന്നു! (5)
ഇതു കമ്പു�കോണ്ടു്, ഒളിച്ച പീഡിത�ര കടന്നു�പോന്നു, പീഡിപ്പി�യ്ക്കണ്ടുന്നവ

റ്റിൽ �ചല്ലുന്നു! (6)
വള�രയന്നമുളവോക്കുന്നഇതി�നആളുകൾ�ദ്രോണകലശങ്ങളിൽ�ഞക്കിപ്പി

ഴിയുന്നു. (7)
നല്ലആയുധങ്ങളുള്ളഈ മികച്ച മദകോരി�യ ഏഴു് ഋത്വിക്കുകൾ പത്തു�ക

വിരലുകൾ�കോണ്ടു് പരിചരിയ്ക്കുന്നു! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. ഈശൂരൻ–�സോമം. �തരുകൾ–ഇന്ദ്രൻത�ന്നഅയച്ച രഥങ്ങൾ. കർമ്മം–�ഹോമം.

2. ഇതു്–�സോമം.
3. ഇതി�ന–�സോമരസ�ത്ത. ഇട–ഹവിർദ്ധോനത്തി��യും ആഹവനീയത്തി��യും

മധ്യം. �കോടുപ്പോനോയി–�ദവന്മോർക്കു �ഹോമിപ്പോൻ.

4. എടുത്തിട്ടുള്ള–നമുക്കുതരോൻ. ഇതു്–�സോമം. അണയ്ക്കുക=മൂർച്ചകൂട്ടുക.

5. നീരരചൻ–രസങ്ങളു�ട രോജോവു്, �സോമം.
6. ഇതു്–�സോമം. ഒളിച്ച പീഡിത�ര–�സോമത്തോൽ പീഡിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു് ഒളിച്ച രോക്ഷസ

�ര. പീഡിപ്പി�യ്ക്കണ്ടുന്നവറ്റിൽ–ബോക്കിയുള്ളപീഡനീയരിൽ.

7. അന്നം–ആസ്വോദ്യമോയ നീര്. ഇതി�ന–�സോമ�ത്ത.

8. മദകോരി–�സോമം.
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സൂക്തം 16.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അങ്ങയു�ട നീർ, വോനൂഴികളു�ടതു�പോ�ല, ധർഷകമോയ മദത്തിന്നോയി പിഴി

യ�പ്പടുന്നു; അതു, നനയ്ക്ക�പ്പട്ട കുതിര�പോ�ല നട�കോള്ളുന്നു. (1)
തണ്ണീരുടുത്ത, അന്നസഹിതമോയ, �ഗോക്ക�ള ഒഴുക്കുന്ന ബല�നതോവി�ന

നോം കർമ്മം�കോണ്ടു�കവിരലുകളിൽ �ചർക്കുക! (2)
അധർഷിതമോയ, അധൃഷ്യമോയ �സോമനീർ ഇന്ദ്രന്നു കുടിപ്പോനോയി ഭവോൻ

അരിപ്പയിൽ പകർന്നു് അരിച്ചോലും! (3)
സ്തുതിച്ചു�കോണ്ടു് അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന �സോമനീർ അരിപ്പയിലണയുന്നു; പിന്നീടു്

കർമ്മത്തോൽ ഇരിപ്പിടം പൂകുന്നു. (4)
ഇന്ദ്ര, സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഇന്ദുക്കൾ–�സോമങ്ങൾ–�പരും�പോരിന്നു കരുത്തുണ്ടോ

ക്കോൻ ഭവോങ്കലണയുന്നു! (5)
കമ്പിളിത്തുണിയിൽ അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു �ശോഭ�യല്ലോം �നടിയ (�സോമം), ഒരു ശൂ

രൻ �ഗോക്കൾക്കോയി�ട്ടന്ന�പോ�ലസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു! (6)
പിഴിയ�പ്പട്ട വിധോതോവി�� �പോഷകമോയ ധോര, വോനിൽ നിന്നു മഴ�യന്ന

�പോ�ല നിഷ്പ്രയോസംഅരിപ്പയിൽ വീഴുന്നു. (7)
�സോമ�മ, മനുഷ്യരിൽ�വച്ചു മനീഷിയോൽ തുണി�കോണ്ടരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഭവോൻ

കമ്പിളിയരിപ്പയി�ലയ്ക്കു കുതിച്ചുപോയുന്നു! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: വോനൂഴികളു�ടതു–വോനൂഴികളി�ല �വള്ളം. മദത്തിന്നോയി–

ഇന്ദ്ര�� മത്തിന്നോയി. നട�കോള്ളുന്നു–പോത്രത്തി�ലയ്ക്കു്.

2. അന്നം–കൂട്ടുദ്രവ്യം. ഒഴുകുന്ന–നല്കുന്ന. ബല�നതോവു്–�സോമം.
3. അധ്വര്യുവി�നോടു്:
4. ഇരിപ്പിടം–�ദ്രോണകലശം.
6. �ഗോക്കൾക്കോയി�ട്ടന്ന�പോ�ല–ജയിച്ചു ശത്രുക്കളു�ട �ഗോക്ക�ള �നടോ�നന്ന�പോ

�ല.

7. വിധോതോവു്–ബലകരമോയ �സോമം.
8. മനീഷി–അധ്വര്യു.
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സൂക്തം 17.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�വരിക�ള വധിയ്ക്കുന്നവയും, ശീഘ്രഗോമികളും, വ്യോപ്തങ്ങളുമോയ �സോമങ്ങൾ,

തോ�ന്നടത്തൂ�ട പുഴകൾ�പോ�ല പോയുന്നു! (1)
പിഴിയ�പ്പടുന്ന �സോമങ്ങളു�ട നീര്, മഴ ഭൂമിയി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ല, ഇന്ദ്രങ്ക�ല

�യ്ക്കോഴുകുന്നു! (2)
മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോമമധുഓളം�വട്ടി�ക്കോണ്ടു, രക്ഷസ്സുക�ളഹനിപ്പോൻ, �ദ

വന്മോ�ര കോംക്ഷിച്ചു് അരിപ്പയിൽ വീഴുന്നു: (3)
അരിപ്പയിൽ ഒഴിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; കലശങ്ങളി�ല�യ്ക്കോടുന്നു; യജ്ഞങ്ങളിൽ �സ്തോ

ത്രങ്ങളോൽ വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു! (4)
�സോമ�മ, അങ്ങ് മൂവുലകം കടന്നു �കറി�ച്ചന്നു വിണ്ടല�ത്ത വിളങ്ങിയ്ക്കുന്നു;

�പോയി സൂര്യ�നയും �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (5)
�മധോവികളോയ കർമ്മികൾ യജ്ഞശിരസ്സിൽ, ദ്രഷ്ടോവി�ന പ്രീതിപൂർവം സ്തു

തിച്ചു�പോരുന്നു. (6)
ആ�വഗശോലിയോയ ഭവോ�ന, �മധോവികളോയ �നതോക്കന്മോർഅന്നത്തിന്നും

യജ്ഞത്തിന്നുമോയി, അരിച്ചു �വടുപ്പുവരുത്തുന്നു. (7)
അങ്ങു് മധുധോര തൂകുക: �കോടുമ�യോ�ട നടന്നു, യജ്ഞത്തിന്നു, കുടിപ്പോൻ സ്വ

സ്ഥോനത്തണയുക. (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
1. പോയുന്നു–�ദ്രോണകലശത്തി�ലയ്ക്കു്.

6. യജ്ഞശിരസ്സ്–അഭിഷവദിനം. ദ്രഷ്ടോവു്–�സോമം.

7. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

8. കുടിപ്പോൻ–�ദവന്മോർക്ക്.
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സൂക്തം 18.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അമ്മിയിൽ പിഴിയ�പ്പടുന്ന �സോമം അരിപ്പയി�ല�യ്ക്കോഴുകുന്നു: പിഴിയുന്നവർ

ക്കു ഭവോൻസമസ്തവും നല്കും! (1)
ഭവോൻ വിപ്രനോണു്; ഭവോൻ കവിയോണു്; ഭവോൻ അന്നത്തോൽ മധുവുളവോക്കു

ന്നു. പിഴിയുന്നവർക്കു് ഭവോൻ സമസ്തവും നല്കും! (2)
ഭവോ�ന കുടിപ്പോൻ, �ദവന്മോ�രല്ലോം ഒ�രപ്രീതി�യോ�ട വ�ന്നത്തുന്നു. പിഴിയു

ന്നവർക്കു ഭവോൻസമസ്തവും നല്കും! (3)
വരണീയമോയ ധന�മല്ലോം ഭവോൻ ഇരു�കകളിലും �വച്ചു �കോടുക്കോറുണ്ട

�ല്ലോ; പിഴിയുന്നവർക്കു ഭവോൻസമസ്തവും നല്കും! (4)
ഈ �പരിയ വോനൂഴിക�ള ഭവോൻ, ഇരുതള്ളക�ള�യന്ന�പോ�ല കറക്കോറു

ണ്ട�ല്ലോ; പിഴിയുന്നവർക്കു ഭവോൻസമസ്തവും നല്കും! (5)
വോനൂഴികൾരണ്ടി�നയും ഭവോൻഉടനടിഅന്നം�കോണ്ടുംകുറയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ; പി

ഴിയുന്നവർക്കു ഭവോൻസമസ്തവും നല്കും! (6)
ആബലവോൻഅരിയ്ക്ക�പ്പട്ടുകലശങ്ങളിൽ ഒലി�ക്കോള്ളുന്നു. പിഴിയുന്നവർക്കു്

ഭവോൻ സമസ്തവും നല്കും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
1. രണ്ടോംവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

2. വിപ്രൻ–വിവിധം പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. അന്നം–സ്വന്തം. മധു–മധുരമോയ �പയം.
4. ഇരു�കകളിലും–�സ്തോതോവി��.
5. ഇരുതള്ളക�ള�യന്ന�പോ�ല–ഒരു �പക്കുട്ടി രണ്ടു �പക്കളു�ട പോൽ കുടിയ്ക്കുന്നതു

�പോ�ല. കറക്കുക–സോരോംശ�മടുക്കുകഎന്നർത്ഥം.

6. അന്നം�കോണ്ടു നിറയ്ക്കുക–ധോരോളം അന്നം �കോടുക്കുക.

7. ആദ്യവോക്യം പ�രോക്ഷം.
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സൂക്തം 19.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�സോമ�മ, വിണ്ണിലും മന്നിലും വിചിത്രവുംസ്തുത്യവുമോയ യോ�തോരു ധനമു�ണ്ടോ,

അതു് അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു �കോണ്ടുവന്നോലും! (1)
�സോമ�മ, നിങ്ങൾ–അങ്ങും ഇന്ദ്രനും–വിണ്ണി�� �പരുമോക്കളും �ഗോപതിക

ളുമോണ�ല്ലോ! ഈശ്വരന്മോരോയ നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങ�ള തഴപ്പിച്ചോലും! (2)
പച്ചനിറമിയന്ന വൃഷോവു മനുഷ്യരു�ട ഇടയിൽ അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട്, ഒലി�ക്കോണ്ടു,

ദർഭവിരിയിൽ സ്വസ്ഥോനത്തിരിയ്ക്കുന്നു. (3)
കുടിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന തണ്ണീരുകൾ–മകനോയ കന്നി�� തള്ളമോർ–വൃഷഭ�ന സ്വ

കീയമോയ സത്തു�കോണ്ടു വീണ്ടും വീണ്ടും വളർത്തോൻ �നോക്കുന്നു! (4)
അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന �സോമം, വൃഷഭ�നഇച്ഛിച്ചു �വൺപോൽചുരത്തുന്നവ�യപല

വുരു ഗർഭം ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (5)
പവമോന�മ, അങ്ങ് ദൂരസ്ഥങ്ങ�ള അടുപ്പിച്ചോലും: കൂടല�ര �പടിപ്പിച്ചോലും;

ധനം �നടിയോലും! (6)
�സോമ�മ, അങ്ങു് ദൂര�ത്തോ ചോര�ത്തോ വർത്തിയ്ക്കുന്ന �വരിയു�ട �ക�ല്പോടു

ക്കുക, പ്രതോപ�മോടുക്കുക, �കോറ്റും ഒടുക്കുക! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
2. കർമ്മങ്ങ�ള–ഞങ്ങളു�ട.
3. പ�രോക്ഷം: വൃഷോവ്–�സോമം.
4. വസതീവരിക�ളന്ന തണ്ണീരുകൾ സ്വപുത്രനോയ വൃഷഭ�ന (�സോമ�ത്ത), തള്ള�പ്പ

ക്കൾകന്നി�ന�യന്ന�പോ�ല വളർത്തോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നു. സത്ത്–സോരോംശം, പോൽ.

5. വൃഷഭശബ്ദത്തിന്നു വർഷകനോയ �സോമം എന്നും വൃഷ�മന്നും രണ്ടർത്ഥം. ചുരത്തുന്ന

വ�യ–തണ്ണീരുക�ള, �പക്ക�ള. കോളയോൽ�പക്ക�ളന്ന�പോ�ല, �സോമത്തോൽ

ഗർഭിണികളോക്ക�പ്പട്ട തണ്ണീരുകൾസസ്യങ്ങ�ള പ്രസവിയ്ക്കുന്നുഎന്നുവ്യംഗ്യം.

6. ദൂരസ്ഥങ്ങൾ–ദൂരസ്ഥിതങ്ങളോയ ഞങ്ങളു�ട അഭീഷ്ടങ്ങൾ. ധനം–ശത്രുക്കളു�ട. �ന

ടിയോലും–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

7. �വരി–ഞങ്ങളു�ട ശത്രു.
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സൂക്തം 20.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അമിത്ര�ര�യല്ലോം �ചറുത്തുകീഴമർത്തുന്നകവി �ദവന്മോർക്കുകുടിപ്പോൻകമ്പി

ളിയരിപ്പയിൽ കടക്കുന്നു. (1)
ആപവമോനം �സ്തോതോക്കൾക്കുകിട്ടിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, വള�ര�ഗ്ഗോക്ക�ളയുംആയിരമ

ന്നവും! (2)
�സോമ�മ, അവിടുന്നു മന�സ്സോ�ട എല്ലോം കിട്ടിയ്ക്കുന്നു; സ്തുതിയോൽ നീ�രോഴുക്കു

ന്നു. ആ ഭവോൻഞങ്ങൾക്കു് അന്നം തന്നോലും! (3)
നിന്തിരുവടിഹവിർദ്ധന്മോർക്കു്അനല്പമോയയശസ്സുംഅക്ഷയമോയധനവുംകി

ട്ടിച്ചോലും; �സ്തോതോക്കൾക്കു് അന്നവും �കോണ്ടുവന്നോലും! (4)
�വോഢോവും മഹോനുമോയ �സോമ�മ, അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടസുകർമ്മോവോയ ഭവോൻ ഒരു

രോജോവി�ന�പ്പോ�ല സ്തുതികളിൽ പൂകുന്നു! (5)
ആ �വോഢോവും അന്തരിക്ഷസ്ഥവും ദുസ്തരവുമോയ �സോമം �കകളോൽ �വടു

പ്പുവരുത്ത�പ്പട്ടിട്ടു, പോത്രങ്ങളിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നു. (6)
�സോമ�മ, യജ്ഞം�പോ�ല ദോ�നച്ഛുവോയി വിളയോടുന്ന ഭവോൻ �സ്തോതോവിന്നു

നല്ല വീര്യം നല്കി�ക്കോണ്ടു്, അരിപ്പയിൽ �ചല്ലുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
1. കവി–�സോമം.
4. �സ്തോതോക്കൾക്കു്–സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കു്.

5. സ്തുതികളിൽ പൂകുന്നു–ചുറ്റും സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു.
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സൂക്തം 21.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

കീഴമർത്തുന്ന, മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന, സ്വർഗ്ഗം കിട്ടിയ്ക്കുന്നഈഇന്ദുക്കളോയ �സോ

മങ്ങൾ ഇന്ദ്രങ്ക�ലയ്ക്കു പോയുന്നു: (1)
�ചല്ലുന്നു, �ചർക്കുന്നു, പിഴിയുന്നവന്നു ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്നു, �സ്തോതോവിന്നു സ്വയം

അന്നമുളവോക്കുന്നു! (2)
അനോയോ�സന കളിയോടുന്ന ഇന്ദുക്കൾ ഒ�രസ്ഥലത്തുനീ�രോഴുക്കുന്നു; പുഴയ

ലയിൽ നീ�രോഴുക്കുന്നു. (3)
ഈപവമോനങ്ങൾ, �തരിന്നു പൂട്ടിയ കുതിരകൾ�പോ�ല എല്ലോദ്ധനവും �കോ

ണ്ടുവരുന്നു! (4)
ഇന്ദുക്ക�ള, നിങ്ങൾ പലതരം സ്പൃഹണീയം ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത കല്പി�ച്ചല്പിയ്ക്കുവിൻ:

ഇ�ല്ലങ്കിൽ ഇ�ദ്ദഹംഞങ്ങൾക്കുതരില്ല�ല്ലോ! (5)
ഒരു മഹോൻ മിടുക്കനോയസോരഥി�യ�യന്ന�പോ�ല, നിങ്ങൾഈനോഥങ്കൽ

പ്രജ്ഞോന�ത്തപ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുവിൻ; ജലത്തോ�ലോളിതിരണ്ടു നീ�രോഴുക്കുവിൻ! (6)
ഇതോ,ആബലിഷ്ഠർകോമിച്ചുപോർപ്പിടം നിർമ്മിച്ചു; നല്ലവ��സ്തുതിയുംതുടങ്ങി

ച്ചു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
2. �ചല്ലുന്നു–പിഴിയുന്നവ��അടുക്കൽ. �ചർക്കുന്നു–ഹവ്യോദിക�ള.
3. ഒ�രസ്ഥലത്തു–�ദ്രോണകലശത്തിൽ. പുഴയലയിൽ–�വള്ളത്തിൽ.

4. �കോണ്ടുവരുന്നു–ഞങ്ങൾക്കു്.
5. സ്പൃഹണീയം–ധനം. കല്പിച്ച്– ‘ഇവർക്കും �കോടുക്കണ’�മന്നുനിർ�ദ്ദശിച്ചു്. തരില്ല�ല്ലോ

–യജമോനന്നു മതിയോ�വോളം കിട്ടിയോ�ല, അ�ദ്ദഹം ഋത്വിക്കുകൾക്കു �കോടുക്കൂ.

6. സോരഥി�യ�യന്ന�പോ�ല–സോരഥി�യ �തരിൽ മുമ്പിലിരുത്തുന്നതു�പോ�ലഈനോ

ഥങ്കൽ (ഞങ്ങൾക്കു തരുന്നവനോയ യജമോനങ്കൽ) പ്രജ്ഞോന�ത്തപ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുവിൻ–

പ്രജ്ഞോനം നല്കുവിൻ എന്നർത്ഥം.

7. ബലിഷ്ഠർ–�സോമങ്ങൾ. കോമിച്ചു–യജ്ഞ�ത്ത; പോർപ്പിടം നിർമ്മിച്ചു–പോത്രങ്ങളിൽ

പൂകി. നല്ലവൻ–യഷ്ടോ�വോ, �സ്തോതോ�വോ.
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സൂക്തം 22.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഈ �സോമങ്ങൾ, �തളിയ്ക്ക�പ്പട്ട �തരുകൾ�പോ�ലയും, അഴിച്ചുവിട�പ്പട്ട കുതി

രകൾ�പോ�ലയും പോഞ്ഞു, ശബ്ദം മുതിർക്കുന്നു! (1)
ഇവ വൻകോറ്റുകൾ�പോ�ലയും, പർജ്ജന്യ�� മഴകൾ�പോ�ലയും, തിയ്യി��

പടർച്ചകൾ�പോ�ലയും അനോയോ�സന (ഒഴുകുന്നു)! (2)
അരിച്ചുതയിർ �ചർക്ക�പ്പട്ടഈവിജ്ഞരോയ �സോമങ്ങൾവിജ്ഞോനത്തോൽ

കർമ്മങ്ങളിൽ �പരുമോറുന്നു! (3)
ഈഅരിയ്ക്ക�പ്പട്ട അമർത്ത്യർ പുറ�പ്പട്ടു, വഴികളിലും ഉലകങ്ങളിലും തളരോ

�ത നടക്കുന്നു! (4)
ഇവ നോനോമട്ടിൽ നടന്നു�കോണ്ടു്, അന്തരിക്ഷത്തി�� മുകളിലും ഈ ഉത്തമ

�ലോകത്തിലും �ചല്ലുന്നു! (5)
യജ്ഞ�ത്ത പരത്തുന്ന ഉത്തമ�ന നദികൾ പുണർന്നു; ഇതു് ഉത്തമവുമോക്ക

�പ്പട്ടു! (6)
�സോമ�മ, അവിടുന്നു പിശുക്കന്മോരിൽനിന്നു ധന�ത്തയും �ഗോഗണ�ത്തയും

കയ്യടക്കുന്നു; യോഗത്തിൽ പര�ക്ക ഒച്ചയുമിടുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
3. കർമ്മങ്ങളിൽ–നമ്മു�ട.
4. അമർത്ത്യർ–അനശ്വര�സോമങ്ങൾ. പുറ�പ്പട്ടു–ഹവിർദ്ധോനത്തിൽ നിന്നു്.

5. ഉത്തമ�ലോകം–സ്വർഗ്ഗം.

6. ഉത്തമൻ–�ശ്രഷ്ഠ�സോമം. നദികൾ–ജലങ്ങൾ. ഇതു്–കർമ്മം.
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സൂക്തം 23.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ശീഘ്രഗോമികളോയ �സോമങ്ങൾ എല്ലോ�സ്തോത്രങ്ങളു�ടയും �നർക്കു, മത്തുണ്ടോ

ക്കുന്ന മധുധോര തൂകുന്നു! (1)
പഴയകുതിരകൾപുതിയനടനടക്കുന്നു; �വളിച്ചത്തിന്നുസൂര്യ�നഉദിപ്പിയ്ക്കുന്നു!

(2)
പവമോന�മ, അങ്ങ് പിശുക്കനോയ ശത്രുവി�� ധനം ഞങ്ങൾക്കു �കോണ്ടുവ

ന്നോലും; സന്തതി, അന്നം എന്നിവയും തന്നോലും! (3)
ആശുഗോമികളോയ �സോമങ്ങൾ മത്തുണ്ടോക്കുന്ന നീർ മധുസ്രോവിയോയ കലശ

ത്തി�ല�യ്ക്കോഴുക്കുന്നു. (4)
നല്ലവീര്യമുള്ള,അഭിശോപം �പോക്കുന്ന,ഇന്ദ്രിയ�പോഷകമോയനീർവഹിയ്ക്കുന്ന,

ഒരൂന്നോയ �സോമം (കലശത്തി�ലയ്ക്കു) �പോകുന്നു! (5)
ഇ�ന്ദോ, �സോമ�മ, യജ്ഞോർഹനോയ ഭവോൻ ഇന്ദ്രന്നും �ദവന്മോർക്കുമോയി നീ

�രോഴുക്കുന്നു; അന്നം തരോനും തുടങ്ങുന്നു! (6)
തു�ലോം മദകരമോയ ഇതു കുടിച്ചിട്ടോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രൻ എതിരില്ലോ�ത �വരിക

�ള വധിച്ചതു്; ഇനിയും �വക്കം വധിയ്ക്ക�ട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
1. സ്തുത്യവസരത്തിൽ മധു(മധുര)നീർ തൂകുന്നു.

2. പഴയ കുതിരകൾ–�സോമങ്ങൾ.
4. മധുസ്രോവി–�ത�നോഴുകുന്നതു്; ഈ ഗുണം കലശത്തിന്നു സിദ്ധിച്ചതു, �സോമരസസ

മ്പർക്കത്തോലോ�ണന്നുഹൃദയം.

5. അഭിശോപം–അപവോദം. ഒരൂന്നോയ–�ലോക�ത്തനിലനിർത്തുന്ന.

6. തരോൻ–ഞങ്ങൾക്ക്.
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സൂക്തം 24.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടഇന്ദുക്കളോയ �സോമങ്ങൾപോഞ്ഞു, �ഗോരസ�ത്തോടു �ചർന്നു, �വ

ള്ളത്തിൽ കഴുക�പ്പട്ടു. (1)
ഗന്തോക്കൾ, കീ�ഴ്പോ�ട്ടോഴുകുന്ന �വള്ളം�പോ�ല ഇറങ്ങി; അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ട്, ഇന്ദ്ര

ങ്കലണഞ്ഞു! (2)
പവമോന�സോമ�മ, ഇവിടുന്നു്, ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോൻനട�കോള്ളുന്നു–�നതോക്കളോൽ

എടുത്തു �കോണ്ടു�പോക�പ്പടുന്നു. (3)
�സോമ�മ, ആളുക�ള മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ അരിന്ദമന്നോയി നീ�രോഴുക്കി

യോലും: വിശുദ്ധനും സ്തുത്യനുമോണ�ല്ലോ, ഇവിടുന്ന് ! (4)
ഇ�ന്ദോ, അമ്മിക്കുഴ�കോണ്ടു പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ അരിപ്പയി�ല�യ്ക്കോടിയോൽ,

ഇന്ദ്രന്നുതിരുവയർ നിറയുകയോയി! (5)
വലിയ ശത്രുഹന്തോ�വ, ഉഥകങ്ങൾ�കോണ്ടു സ്തുത്യനും, വിശുദ്ധനും, പരിപോവ

നനും മഹോനുമോയ നിന്തിരുവടി നീ�രോഴുക്കിയോലും! (6)
മധുരനീരിയന്ന �സോമം വിശുദ്ധനും, പരിപോവനനും,അമരതർപ്പകനും,അസു

രമർദ്ദകനുമോ�ണന്നുപറയ�പ്പടുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
3. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
4. അരിന്ദമൻ–ഇന്ദ്രൻ.
7. അമരതർപ്പകൻ–�ദവന്മോർക്കുതൃപ്തി വരുത്തുന്നവൻ.
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സൂക്തം 25.

അഗസ്ത്യപുത്രൻ ദൃള്ഹച്യുതൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

(‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

നീ�രോഴുക്കു, �കല്പും മത്തു-

മോരചിയ്ക്കും ശ്യോമളൻ നീ

വോ�നോർക്കും, മരുത്തുക്കൾക്കും

വോയുവിന്നും കുടിയ്ക്കുവോൻ! (1)

�കവിരലിലുൾ�ച്ചർ�ന്നോലി

തോവിന നീ പൂകുകി, ടം-

പൂവുക, പവമോന�മ,

നീ വോയുവിൻ ഭോജനത്തിൽ! (2)

സ്വസ്ഥോനത്തു �ദവന്മോ�രോ-

�ടോത്തു വിളങ്ങുന്നൂപ്രിയൻ,

വൃത്രമോഥി, തു�ലോം �ദവ-

സക്തൻ, കവി, സുവർഷകൻ. (3)

നില്ക്കോ�തല്ലോരൂപത്തിലും

പുക്കരിയ്ക്ക�പ്പട്ട രമ്യൻ,

വോനവന്മോരു�ട വോസ-

സ്ഥോന�ത്തയ്ക്കോയ്ഗ്ഗമിയ്ക്കുന്നു. (4)

ഉന്നോദമോ�യോഴുക്കുന്നു

തൻനീർ നിരന്തരം �സോമം,

ഇന്ദ്രങ്കൽ�ച്ചന്നണയുവോ-

നു,ന്നിദ്രോഭനു,രുപ്രജ്ഞൻ. (5)

നീരരിപ്പയിങ്കൽനിന്നു

ധോരയോ�യോഴുക്കുക നീ,

ഇന്ദ്രനു�ട പദം പൂകോൻ,

നന്നോയ് മത്തുണ്ടോക്കും ക�വ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. ആരചിയ്ക്കും=ഉണ്ടോക്കുന്ന. ശ്യോമളൻ=പച്ചനിറൻ.
2. ഇടം–പോത്രം. വോയുവിൻ–വോയുവിന്നോയി �വച്ച.
3. പ്രഥമോന്തപദങ്ങ�ളല്ലോം �സോമവി�ശഷണങ്ങൾ. �ദവസക്തൻ–�ദവകോമൻ.

4. എല്ലോരൂപത്തിലും പുക്ക്–സർവരൂപവ്യോപിയോയി. രമ്യൻ–രമണീയ�സോമം.

5. ഉന്നോദമോയ്–ശബ്ദ�ത്തോ�ട.
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6. പദം–പോർപ്പിടം.



[മ. 9: അ. 2: സൂ. 26] ആറോം അഷ്ടകം 29

സൂക്തം 26.

ദൃള്ഹച്യുതപുത്രൻ ഇധ്മവോഹൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമ

ന്ദിരം’�പോ�ല.)

ഭൂവിൻമടിത്തടത്തിൽ�വ-

ച്ചോ വോജി�യത്തിരുമ്മിനോർ,

ധീവിലോസവിശിഷ്ടന്മോർ

�കവിരലോൽ,സ്തവനത്തോൽ. (1)

ആയിരം ധോരക�ളോലു-

മോ വിൺതോങ്ങോമിന്ദുവി�ന

വോഴ്ത്തുകയോയ്, വചനങ്ങൾ

വോട്ടം പിണയോത്തവ�ന. (2)

അപ്പവമോന�ന,ത്തോങ്ങോയ്-

നില്പവ�ന,ദ്ധോതോവി�ന

നോകത്തി�ലയ്ക്കയയ്ക്കുന്നു,

�നകകർമ്മോവി�ന പ്രോജ്ഞർ. (3)

ഹസ്തോംഗുലികളോൽ�സ്സവോ-

കർത്തോക്കന്മോരയയ്ക്കുന്നു,

സുസ്ഥിതനോയ്, സ്തുതീശനോയ്,-

ദുർദ്ധർഷനോമ�ദ്ദഹ�ത്ത! (4)

പച്ചനിറം പൂണ്ടപുരു-

ദൃശ്വോവോമസ്സുരമ്യ�ന

�വച്ചമ്മിയോൽപ്പിഴിയുന്നു-

ണ്ടു,ച്ചസ്ഥോ�ന വിരലുകൾ. (5)

ഇ�ന്ദോ, പവമോന, കർത്തോ-

വിന്ദ്രന്നോയിട്ടയയ്ക്കുന്നു,

മത്തുദിപ്പി�പ്പോനും സ്തുതി-

വർദ്ധിതനുമോയ നി�ന്ന. (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
1. വോജി�യ–�സോമമോക്കുന്ന കുതിര�യ. ധീവിലോസവിശിഷ്ടന്മോർ–�മധോവികളോയ

അധ്വര്യുക്കൾ. �കവിരലുകൾ�കോണ്ടുംസ്തുതി�കോണ്ടുംതിരുമ്മിനോർ–സംസ്കോര�പ്പടുത്തി.

2. വിൺതോങ്ങോ ം =സ്വർഗ്ഗത്തിന്നോധോരമോയ. വചനങ്ങൾ–സ്തുതികൾ; �സ്തോതോക്കൾ

എന്നർത്ഥം.

3. തോങ്ങോയ് നില്പവ�ന–ജഗദോധോരഭൂത�ന. ധോതോവ്–ഫലകർത്തോവു്. �നകകർ

മ്മോവു്=അ�നകകർമ്മകോരി.
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4. മുൻഋക്കി�ലപ്രതിപോദ്യംത�ന്ന: �സവോകർത്തോക്കന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ. സുസ്ഥിതൻ

–പോത്രസ്ഥൻ. സ്തുതീശൻ=സ്തുതികളു�ട ഉടമ. അ�ദ്ദഹ�ത്ത–പവമോന�സോമ�ത്ത.

5. പുരുദൃശ്വോവ്=ബഹുദർശി. ഉച്ചസ്ഥോ�ന=ഉയർന്നസ്ഥലത്തു്. അമ്മി�മൽ�വച്ചു പിഴി

യുന്നുണ്ടു്.

6. കർത്തോവു്=ഋത്വിക്ക്.
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സൂക്തം 27.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ നൃ�മധൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇതോ, മോറ്റോ�ര മണ്ടിയ്ക്കും പവമോനമഭിഷ്ടുതം

അരിപ്പയിലമർക്ക�പ്പട്ടരുളുന്നു, മഹോമതി, (1)

ഇതോ, വിണ്ണുലക�ത്തക്കീഴണച്ചബലകോരി�യ

അരിപ്പയി�ലോഴിയ്ക്കുന്നൂ, ശക്രന്നും വോയുവിന്നുമോയ് (2)

ഇതോ, വിൺതലയും വിശ്വവിത്തുമോയ വൃ�ഷന്ദു�വ

പിഴിഞ്ഞു, �വണ്ടിട�ത്തയ്ക്കു �കോണ്ടു�പോകുന്നു, കർമ്മികൾ (3)

ഇതോ, വമ്പ�ര �വല്ലുന്ന പവമോ�നന്ദു ദുർദ്ദമൻ

ഒരു ശബ്ദം മുതിർക്കുന്നു, �പോന്നും�പക്ക�ളയും തരോൻ! (4)

ഇതോ മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കും പവമോ�നന്ദുനീരി�ന

അരിപ്പയോം വിഹോയസ്സിൽപ്പകരുന്നു, പകൽപ്പുരോൻ! (5)

ഇതോ, പച്ചനിറം പൂണ്ട �കല്പോളും പവമോനനീർ

വോനിടത്തി�ലോലിയ്ക്കുന്നൂ; �ചല്വൂ വർഷകമിന്ദ്രനിൽ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. അമർക്കുക=�ഞക്കുക.
2. ബലകോരി�യ ബലമുണ്ടക്കുന്ന �സോമ�ത്ത. ഒഴിയ്ക്കുക=പകരുക.

3. വിൺതല–സ്വർഗ്ഗപ്രധോനഭൂതൻ. വിശ്വവിത്ത്=സർവജ്ഞൻ. വൃ�ഷന്ദു=അഭീഷ്ടവർഷിയോയ

�സോമം. കർമ്മികൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.

4. വമ്പ�ര–വലിയ ശത്രുക്ക�ളയും. തരോൻ–നമുക്കു്.
5. പകൽപ്പുരോൻ=ദിനോധിപൻ, സൂര്യൻ. അരിപ്പ�യ വിഹോയസ്സും (അന്തരീക്ഷവും),

അധ്വര്യു�വ സൂര്യനുമോക്കിയതു വീര്യോതിശയത്തിന്നോകുന്നു.

6. വർഷകം–അഭിഷ്ടങ്ങ�ള വർഷിയ്ക്കുന്നതു്; നീരി�� വി�ശഷണം.
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സൂക്തം 28.

പ്രിയ�മധൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇതോ, �നതോക്കൾസൂക്ഷിച്ച വോജി, സർവവിചക്ഷണൻ

തൃക്കമ്പിളിയരിപ്പിൻ�നർ�ക്കോടുന്നു, കരളിൻപുരോൻ! (1)

ഇതോ, �ദവഗണത്തിന്നോയ്പ്പിഴിയ�പ്പട്ട �സോമനീർ

അരിപ്പയിങ്ക�ലോഴുകീ, �മയ്യി�ലല്ലോം കടക്കുവോൻ! (2)

ഇതോ, വിളങ്ങുന്നുനിജസ്ഥോനത്തു മൃതിവർജ്ജിതൻ,

അതീവ �ദവപരനോം �ദവൻ, വിമതസൂദനൻ! (3)

ഇതോ, പത്തംഗുലികളോ�ലടുക്ക�പ്പട്ട വർഷകൻ

ഒലിയും കൂട്ടി�യോടുന്നു, മരപ്പോത്രങ്ങൾ പൂകുവോൻ. (4)

ഇതോ, വിളങ്ങിയ്ക്കുകയോയ്, പവമോനം ദി�നശ�ന;

സർവ�തജസ്സുക�ളയും സർവജ്ഞൻ, സോധുദർശനൻ ! (5)

ഇതോ, ബലിഷ്ഠനോം �സോമമസുരഘ്ന,നധർഷിതൻ

അരിയ്ക്ക�പ്പ�ട്ടോലിയ്ക്കുന്നു, വോ�നോ�രത്തൃപ്തരോക്കുവോൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. സൂക്ഷിച്ച–പോത്രത്തിൽ പകർന്നു�വച്ച. വോജി–�വഗവോനോയ �സോമം. കരളിൻപു

രോൻ=മനസ്സി��സ്വോമി: �സോമ(ചന്ദ്ര)�� മ�നോധിപത്വം പ്രസിദ്ധം.

2. �മയ്യ്–�ദവന്മോരു�ട ശരീരം. കടക്കുവോൻ–അവരോൽ കുടിയ്ക്ക�പ്പടോൻ.
3. മൃതിവർജ്ജിതൻ=മരണരഹിതൻ. �ദവപരൻ=�ദവകോമൻ. �ദവൻ–�സോമം. വിമ

തസൂദനൻ=ശത്രുനോശനൻ.

4. വർഷകൻ–�സോമം.
5. സൂര്യ�നമോത്രമല്ല, സർവ�തജസ്സുക�ളയും വിളങ്ങിയ്ക്കുകയോയ്. സോധുദർശനൻ=

വഴി�പോ�ല കോണുന്നവൻ.



[മ. 9: അ. 2: സൂ. 29] ആറോം അഷ്ടകം 33

സൂക്തം 29.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ നൃ�മധൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

ഇപ്പിഴിഞ്ഞവൃഷോവിൻനീർ

�കല്പി�നോ�ട �ദവന്മോർക്കോയ്

സ്വ�ല്പതര�മോഴുകുന്നു,

സുപ്രഭോവം ലഭിയ്ക്കുവോൻ! (1)

�മധകർമ്മകരർ നുതി-

ഗോഥ�കോണ്ടു തുടയ്ക്കുന്നു,

�ജ്യോതി�സ്സോ�ട തഴയ്ക്കുമീ

�സ്തോതവ്യമോം തുരഗ�ത്ത! (2)

ശ്രീ മുഴുത്തപവമോന-

�സോമ�മ, നിൻ�ത�ജോഭരം

എത്രയും ധർഷകമ�ല്ലോ:

സ്തുത്യമോഴി നിറയ്ക്ക, നീ! (3)

�സോമ�മ, സ്വ�ത്തല്ലോം �നടി,

നീർ മികവിൽ�പ്പോഴിച്ചോലും;

ആട്ടിപ്പോയിച്ചോലും ഭവോൻ

�ദ്വഷ്ടോക്ക�ള�യോപ്പംത�ന്ന. (4)

എല്ലോലുബ്ധ��യും �കടു-

�ചോല്ലു,�മ�തോരുത്ത��യും

�പോല്ലോപ്പും വിടുർ�ത്ത,ങ്ങ�ള

നല്ലവണ്ണം രക്ഷിയ്ക്ക, നീ! (5)

ഒന്നോ�യോഴുക്കീടുക, നീ-

രി;–�ന്ദോ, �കോണ്ടുവരിക, നീ

ഭൗമദിവ്യധന�ത്തയും,

ശ്രീമത്തോയബല�ത്തയും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. സുപ്രഭോവം ലഭിയ്ക്കുവോൻ–�ദവന്മോരു�ടയിടയിൽ �മന്മ �നടോൻ.
2. �മധകർമ്മകരർ–അധ്വര്യുപ്രഭൃതികൾ. നുതിഗോഥ=സ്തുതിഗോനം. തുടയ്ക്കുന്നു–

ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. തുരഗ�ത്ത–�സോമ�ത്ത.

3. ശ്രീ=സമ്പത്ത്. സ്തുത്യമോഴി–സ്തുത്യമോയ �ദ്രോണകലശം. കലശം നിറയുമോറു നീ�രോഴു

ക്കുക.

4. �നടി–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ. �ദ്വഷ്ടോക്കൾ–�ദ്രോഹികൾ.
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5. �കടു�ചോല്ല്=ദുർഭോഷണം. �പോല്ലോപ്പ്=വൃഥോ പഴിയ്ക്കൽ.
6. ഒന്നോയ്–ധോരമുറിയോ�ത. ശ്രീമത്ത്=�ശോഭ�യറിയതു്.



[മ. 9: അ. 2: സൂ. 30] ആറോം അഷ്ടകം 35

സൂക്തം 30.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ ബിന്ദു ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

ഇപ്പവമോനത്തി�� നീർ

നില്പു�പടോതരിപ്പയിൽ

നിഷ്പ്രയോസം �പോഴിയുന്നു;

�കല്പ�ന�ന്തോ �മോഴിയുന്നു! (1)

�സോതോക്കൾ�ക�ക്കോണ്ടരിയ്ക്കും-

�പോ�തോലി�ക്കോണ്ടരുളുന്നു-

ഇന്ദ്ര��തോം നിനോദ�ത്ത-

യുന്നമിപ്പിയ്ക്കുന്നു, �സോമം. (2)

�വരിക�ളക്കീഴമർത്തും

ഭൂരികോമ്യബല�ത്തയും

ധോരയോയ്ത്തൂകു�ക,ങ്ങൾക്കു

വീര�രയും �സോമ�മ, നീ! (3)

നിന്നിടോ�തയരിപ്പയിൽ-

നിന്നു പവമോന�സോമം

ധോരയോയി�ട്ടോഴുകുന്നു,

ദോരുപോത്രങ്ങളിൽപ്പൂകോൻ. (4)

പച്ചനിറ,മിനിപ്പി��

�മച്ചമിവ �ചർന്ന നി�ന്ന

�വൺനീരിലിടുന്നു, ചത-

ച്ചിന്ദ്രന്നു കുടിപ്പോനി�ന്ദോ. (5)

മത്തുണ്ടോക്കും മോധുര്യവോ-

�യ്പോത്ത മഞ്ജു�സോമം നിങ്ങൾ

�കല്പു കിട്ടോൻ പിഴിയുവിൻ,

വജ്രഭൃത്തോമിന്ദ്രന്നോയി! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
1. നില്പു�പടോ�ത–ധോരയോയി. �കല്പൻ–�സോമം. എ�ന്തോ �മോഴിയുന്നു–ഒ�രോച്ച പുറ
�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു.

2. ഉത്തരോർദ്ധത്തിൽഎടുത്തുപറയുന്നു: ഇന്ദ്ര��തോം–ഇന്ദ്ര�� ശബ്ദം�പോ�ല �ലോഭനീ

യമോയ.

3. വീരർ–പുത്രന്മോർ.
4. ദോരുപോത്രങ്ങൾ=മരപ്പോത്രങ്ങൾ.
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5. ചതച്ച്–അമ്മി�മൽ.
6. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: �കല്പു കിട്ടോൻ–നമുക്കു്.



[മ. 9: അ. 2: സൂ. 31] ആറോം അഷ്ടകം 37

സൂക്തം 31.

രഹൂഗണപുത്രൻ �ഗോതമൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

�പോവുകയോയ് �ന�ര സുക-

ർമ്മോവിപ്പവമോന�സോമം:

�കവരുത്തും, (നമുക്കി)തു,

�കൾവി�പ്പടത്തക്കധനം! (1)

മന്നിലും വിണ്ണിലുമി�ന്ദോ,

�പോന്നു�വള്ളി വളർത്തോലും-

അന്യൂനമോയ് വളർത്തോലു,-

മന്ന�പ്പരുമോളോം ഭവോൻ! (2)

അങ്ങ�യസ്സുഖിപ്പിപ്പൂ, കോ;-

റ്റങ്ങയ്ക്കോ�യോലിപ്പൂ, നദി;

�സോമ�മ, വളർത്തുന്നു, നിൻ

ഭൂമോവി�നയവരണ്ടും! (3)

വർദ്ധിയ്ക്കുക, �സോമ�മ, നീ:-

�യത്ത�ട്ട, �ക�ല്പല്ലോം നിങ്കൽ;

സംഗരത്തിലന്നങ്ങ�ള-

സ്സംഘടിപ്പിച്ചരുൾക, നീ! (4)

തുംഗവളർനിലത്തോളു-

മങ്ങയ്ക്കോയിബ്ബഭ്രുദ്യു�ത,

ധോരോളമോയ്ച്ചുരത്തുന്നൂ,

ക്ഷീരവും തൂ�നയ്യും �പക്കൾ! (5)

മംഗളോയുധനോയ്  �മവു-

മങ്ങയു�ട ചങ്ങോതിത്തം

കോമിച്ചു�പോരുന്നു, ഞങ്ങൾ

�സോമ�മ, വിശ്വോധിപ�ത! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
2. വളർത്തോലും–ഞങ്ങൾക്കോയി.

3. നദി–ജോ�ത്യകവചനം: നദികൾ. ഭൂമോവ്=മഹത്ത്വം. അവ രണ്ടും–കോറ്റും നദിയും.

4. സംഘടിപ്പിച്ചരുൾക–ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടിച്ചോലും.

5. തുംഗവളർനിലത്തോളും=ഉയർന്ന പ്രവൃദ്ധപ്ര�ദശത്തു വസിയ്ക്കുന്ന. ബ്  ബഭ്രുദ്യു�ത=

തവിട്ടുനിറ�മോത്തവ�ന.
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സൂക്തം 32.

അത്രിപുത്രൻ ശ്യോവോശ്വൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

സത്രത്തിൽപ്പിഴിയ�പ്പട്ട,

മത്തു �പോഴിയ്ക്കുന്ന �സോമം

അത്യന്ത�മോലിപ്പൂ, ഹവി-

�സ്സോത്തനമുക്കന്നത്തിന്നോയ് ! (1)

അങ്ങ�നതോൻ, ത്രിതനു�ട-

യംഗുലികൾ ചതയ്ക്കുന്നു,

പച്ചയോമി�സ്സോമ�ത്തഹ-

ര്യശ്വന്നുണ്ണോനരകല്ലോൽ. (2)

�ചല്വൂ, ഹംസം പരിഷയിൽ-

�പ്പോലി,�തവ��യുമുള്ളിൽ;

അശ്വത്തി�ന�പ്പോലിതി�ന-

യംഭസ്സിനോൽ നനയ്ക്കുന്നു. (3)

രണ്ടി�നയുമുറ്റു�നോക്കി-

�ക്കോ�ണ്ടോ,രു മോൻ�പോലി�ന്ദോ, നീ

�തപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട,ധ്വരത്തിൻ

പോർപ്പിട�ത്തയ്ക്കോഗമിപ്പൂ! (4)

നല്ലോർ �പോന്നുജോര�ന�പ്പോ-

ല�ല്ലോ വോഴ്ത്തീ, �ചോല്കൾ (നി�ന്ന;)

�ചല്ലുകയോ(യവിടുന്നു,)

നല്ല �പോരിൽശ്ശൂരൻ�പോ�ല! (5)

തന്നോലും നീ, ഹവിസ്സർപ്പി-

യ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കീ,�യനിയ്ക്കും

�ദ്യോതമോനമന്നം, ധനം,

�മധ, യശ�സ്സന്നിവ�യ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
1. സത്രം–യോഗം.
2. ത്രിതൻ–ഋഷി. ഹര്യശ്വന്നുണ്ണോൻ=ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോൻ.

3. ഇത്–�സോമം. ഏവ��യുമുള്ളിൽ �ചല്വൂ–എല്ലോവർക്കും പ്രിയമോയിത്തീരുന്നു.

4. രണ്ടി�നയും–വോനൂഴിക�ള. �തപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട്–�ഗോരസങ്ങൾ പുരട്ടിയ്ക്ക�പ്പട്ട്. ഒരു മോൻ
�പോ�ല–വളർത്തുമോനി�ന എണ്ണ�യോ മ�റ്റോ �തപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. അധ്വരത്തിൻ പോർപ്പി

ടം–യോഗശോല.
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5. �പോന്നുജോരൻ–പ്രിയ�പ്പട്ട ജോരൻ. �ചോല്കൾ–സ്തുതികൾ. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷക

ഥനം: നല്ല–ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്നഎന്നുതോൽപര്യം. �ചല്ലുകയോയ്–പോത്രത്തിൽ.

6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �ദ്യോതമോനം=ഉജ്ജ്വലം.
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സൂക്തം 33.

ത്രിതൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

സൂരികളോമി�സ്സോമങ്ങൾ

നീരലകൾ�പോ�ലോടുന്നു,

ആരണ്യപ്ര�ദശ�ത്തയ്ക്കു

�സരിഭങ്ങൾ�പോ�ലയു�മ! (1)

തൂമ പൂണ്ടകുരോൽനിറ-

(�സ്സോമം) കുടങ്ങളി�ലയ്ക്കോയ്

ധോരയോയി�ട്ടോഴുകുന്നു,

�ചോറും �ഗോക്ക�ളയും തരോൻ! (2)

�സോമം പിഴിഞ്ഞതിന്ദ്രന്നു,-

മോ മോരുതവരുണർക്കും,

വോയുവിന്നും, വിഷ്ണുവിന്നു-

മോ�യോഴുകിഗ്ഗമിയ്ക്കുന്നു! (3)

മു�ച്ചോല്ലുയരുന്നു; �മോദി-

പ്പിച്ചു �പക്കളുമ്പ �കോൾവൂ;

ഒച്ചയിട്ടുൾപ്പൂകീടുന്നു,

പച്ചനിറമോർന്ന (�സോമം). (4)

ബ്ര�ഹ്മരിതമോർ, മഖത്തി-

ന്നമ്മമോരോം മഹതികൾ

എമ്പോടും പുകഴ്ത്തുകയോയ്;

വിൺ�പത�ലത്തുടയ്ക്കയോയ് ! (5)

�സോമ, തിരു�മനി സമ്പൽ-

�സ്തോമത്തിൻ നോലോഴി�യയും,

ആയിരങ്ങ�ളയുംഞങ്ങൾ-

ക്കോ�യോഴുക്കു�ക,മ്പോടു�മ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. ഓടുന്നു–പോത്രങ്ങളി�ല�യ്ക്കോടുന്നു. �സരിഭങ്ങൾ=�പോത്തുകൾ.

2. തരോൻ–നമുക്കു്.
3. മോരുതർ–മരുത്തുക്കൾ.

4. മു�ച്ചോല്ല്–ഋഗ്യജുസ്സോമസ്തുതികൾ. ഉൾപ്പൂകിടുന്നു–കലശങ്ങളിൽ.
5. ബ്ര�ഹ്മരിതമോർ=ബ്രോഹ്മണരോൽ ഉച്ചരിയ്ക്ക�പ്പട്ട. മഖത്തിന്നമ്മമോരോം മഹതികൾ–

സ്തുതികൾ. വിൺ�പതൽ–�സോമം. അമ്മമോർ കുട്ടി�യ സ്തുതിയ്ക്കും, ശുശ്രൂഷിയ്ക്കും.



[മ. 9: അ. 2: സൂ. 33] ആറോം അഷ്ടകം 41

6. സമ്പൽ�സ്തോമം=ധനസമൂഹം. നോലോഴിഎന്നപദംചതുസ്സമുദ്രോന്തഭൂമി�യക്കുറിയ്ക്കുന്നു;
ഭുസ്വോമിത്വ�മന്നർത്ഥം. ആയിരങ്ങൾ–അ�നകോഭിമതങ്ങൾ.
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സൂക്തം 34.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

പുഷ്ടമോയ്പ്പിഴി�ഞ്ഞോഴുക്ക-

�പ്പട്ട,രിപ്പ പൂകും �സോമം

�കട്ടുറപ്പുള്ളവ�യയും

തട്ടിയുടയ്ക്കു�മ, �കല്പോൽ! (1)

ഇന്ദ്രന്നും, മരുത്തുക്കൾക്കും,

വോയുവിന്നും, വരുണന്നും,

വിഷ്ണുവിന്നുമോയ്�ച്ചല്ലുന്നി-

തി,പ്പിഴിയ�പ്പട്ട �സോമം! (2)

നീ�രോഴുക്കുമിന്ദുവി�ന

നീ�രോഴുക്കുമമ്മികളിൽ

�ന�ര കുത്തിപ്പിഴിയുന്നൂ;

ക്ഷീരം കറ�ന്നടുക്കുന്നു; (3)

�ശോധിതമോയ് ത്രിതർഷിയോൽ,-

പ്പീതമോയീ മഘവോവോൽ,

പോൽ–തയിർ �തപ്പിയ്ക്ക�പ്പടും

മോദകം, ശ്യോമളവർണ്ണം. (4)

യോഗത്തി�ന്നോരോസ്പദമീ-

യോകമ്രമം പ്രിയഹവ്യം

ആ�കക്കറ�ന്നടുക്കുന്നു,

നോകപ്പയ്യിൻ തനൂജന്മോർ. (5)

�ചന്നവിടു�ത്തോടു �ചർന്നീ-

ടുന്നു, സത്യപ്രി�യോക്തികൾ:

കോമ�മോലി�ക്കോണ്ടി,വ�യ-

ക്കോമിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട,�ദ്ദഹം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. �കട്ടുറപ്പുള്ളവ�യയും–സുദൃഢങ്ങളോയ ശത്രുപുരങ്ങ�ള�പ്പോലും.
3. ക്ഷീരം–രസം. അധ്വര്യുപ്രഭൃതികൾഎന്നധ്യോഹരിയ്ക്കണം.
4. �ശോധിതം=ശുദ്ധീകൃതം. പീതം–കുടിയ്ക്ക�പ്പട്ടതു്. മോദകം–�സോമം.
5. പ്രിയഹവ്യം–�സോമം. നോകപ്പയ്യിൻ തനൂജന്മോർ–പൃശ്നിപുത്രന്മോരോയ മരുത്തുക്കൾ.

6. അവിടു�ത്തോടു–�സോമ�ത്തോടു്. സത്യപ്രി�യോക്തികൾ–നമ്മു�ട സ്തുതികൾ. കോമം=

ഏറ്റവും.
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സൂക്തം 35.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ പ്രഭുവസു ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

ധോരയോയി�ട്ടോഴുക്കുക,

വോരോളും സ്വ�ത്തങ്ങൾക്കുനീ,

�ഹ പവമോന�മ, യജ്ഞ-

ലോഭ�മങ്ങൾക്കുണ്ടോകോനോയ് ! (1)

ആ�രയും വിറപ്പി�പ്പോ�ന,

മോരി�പയ്യി�പ്പോനോമി�ന്ദോ,

നീ�രോഴുക്കു�ക,ങ്ങൾക്കർത്ഥ-

പൂരം �കല്പോ�ലടുത്തുനീ! (2)

വീരനോം ഭവോ�ന�ക്കോണ്ടു

�വരിക�ള �വല്ലു�ക,ങ്ങൾ:

�ന�ര �പോഴിയ്ക്കുക ധനം,

വീരവോ�ന, ഞങ്ങൾക്കുനീ! (3)

അന്നദോതോവൃഷി �സോമ-

(മധ്വരി�യ) പ്രോപിപ്പോനോയ്

കല്പിച്ചയയ്ക്കു�മ, �ഭോജ്യം

കർമ്മോയുധവിചക്ഷണൻ! (4)

ഉൽപ്പോദിതവചനനോ-

മപ്പവമോ�നന്ദുവി�ന-

ആൾകളു�ട �ഗോപതി�യ-

�ച്ചോല്ക,ളുടുപ്പിപ്പൂ, ഞങ്ങൾ. (5)

ഇദ്ധധനൻ, ധർമ്മത്രോതോ-

വി, പ്പവമോനത്തിനു�ട

കർമ്മത്തിങ്കല�ല്ലോ �വപ്പൂ,

തന്മനസ്സോളുക�ളല്ലോം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
1. യജ്ഞലോഭം=യോഗസിദ്ധി.

2. ആ�രയും–ഏ�തോരു ശത്രുവി�നയും. അർത്ഥപൂരം–ധനസമൂഹം.

3. �വല്ലുക–ജയിയ്ക്കുമോറോക�ട്ട. വീരവോ�ന=വീരസ�മത.
4. അധ്വരി=യജമോനൻ. കർമ്മോയുധവിചക്ഷണൻ=കർമ്മങ്ങളും ആയുധങ്ങളും അറിയു
ന്നവൻ.
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5. ഉൽപ്പോദിതവചനൻ–വചനങ്ങ�ള (സ്തുതിക�ള) ഉളവോക്കുന്നവൻ, സ്തുതിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.
�ചോല്കൾ–�സ്തോത്രങ്ങൾ; �സ്തോത്രങ്ങൾ�കോണ്ടു മൂടുന്നു.

6. ഇദ്ധധനൻ–സമ്പ�ത്തറിയവൻ. ആളുകൾ–യജമോനർ.
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സൂക്തം 36.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

�തരശ്വം�പോലി,രുദോരു-

നീരരിപ്പിൽ വിട�പ്പട്ടൂ:

പോറുകയോയ,ത്തുരഗം

വീരോകർഷകത്തി�ലങ്ങും! (1)

�ദവകോമൻ, ജോഗരൂക-

നോവഹി�പ്പോനോ നീയി�ന്ദോ,

മട്ടുതിർക്കുമരിപ്പ�യ

വി�ട്ടോഴുകീടുക, �ന�ര! (2)

�ജ്യഷ്ഠ, പവമോന, കതിർ-

�ക്കോട്ടകളോ നീ�യങ്ങ�ള

കോട്ടുകി;–റക്കു�ക,ങ്ങ�ള

വോട്ടം �പോക്കും ക്രതുവിങ്കൽ! (3)

�കകളോ�ല ശുചിയോക്കി-

ശ്ശ്രീ കലർത്തി�ക്കോണ്ടിതി�ന

കർമ്മപരരരിയ്ക്കുന്നു,

കമ്പിളിയരിപ്പതന്നിൽ. (4)

അ�സ്സോമംതോ�നോഴുക്ക�ട്ട,-

യധ്വരകോരന്നു ധനം,

മന്നിലും വിണ്ണിലും വോനം-

തന്നിലുമുള്ള�തല്ലോ�മ! (5)

അന്നപോല, �സോമ�മ, നീ

വിണ്ണുലകിൽ�ക്കറീടുന്നു,

അശ്വ�ത്തയും �ഗോവി�നയും

പുത്ര�നയും �കോടുക്കുവോൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. ഇരുദോരുനീര്–രണ്ടു പലകകൾക്കിടയി�ല �സോമരസം. അരിപ്പയിൽ, ഒരു �തർക്കു

തിര�പോ�ലഅഴിച്ചുവിട�പ്പട്ടു;അ�പ്പോൾഅത്തുരഗം–�സോമം–വീരോകർഷകത്തി�ലങ്ങും

പോറുകയോയി. വീരോകർഷകത്തിന്നു രണ്ടർത്ഥം: വീരന്മോ�ര ആകർഷിയ്ക്കുന്ന യുദ്ധം;

�ദവന്മോ�രആകർഷിയ്ക്കുന്ന യജ്ഞം.

2. ആവഹി�പ്പോൻ–ചുമതല�യയ്ക്കുന്നവൻ. മട്ട്=�തൻ; അരിപ്പയിൽ നിന്നു �ചോരുന്ന

�സോമരസംത�ന്ന, �തൻ. �ന�ര–കലശത്തി�ലയ്ക്കു്.
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3. �ജ്യഷ്ഠ–പുരോതന. കതിർ�ക്കോട്ടകൾ–�ജ്യോതിർ�ഗ്ഗോളങ്ങൾ; �വളച്ചം. വോട്ടം �പോ
ക്കും–ബലകരമോയ. ക്രതുവിങ്കൽ ഇറക്കുക–യജ്ഞം �ചയ്യിച്ചോലും.

4. ശ്രീ കലർത്തി�ക്കോണ്ടു്–�മോടി�പ്പടുത്തി�ക്കോണ്ടു്. ഇതി�ന–�സോമ�ത്ത. കർമ്മപ

രർ–ഋത്വിക്കുകൾ.

5. അധ്വരകോരൻ–യജമോനൻ. വോനം–അന്തരിക്ഷം.
6. �കോടുക്കുവോൻ–�സ്തോതോക്കൾക്കു്.
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സൂക്തം 37.

രഹൂഗണൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

�ദവകോമൻ, പിഴിയ�പ്പ-

ട്ടോ, വൃഷോവോം �പയ�സോമം

പൂവുകയോയ,രക്കർതൻ

ജീവൻ കവർന്നരിപ്പയിൽ! (1)

സ്വച്ഛദ്രഷ്ടോവു,റ്റതോങ്ങോ-

പ്പച്ചനിറമോർന്ന �സോമം

ഉൾ�ച്ചരുന്നിതരിപ്പയി,-

�ലോച്ചയിട്ടു കുടത്തിലും! (2)

സ്വർപ്പദ�ത്ത�ശ്ശോഭിപ്പിയ്ക്കു-

മപ്പവമോനമോമശ്വം

കമ്പിളിയരിപ്പി�ലയ്ക്കു

�വമ്പി�ച്ചല്വൂ, ര�ക്ഷോഹരൻ! (3)

പോഥസ്സുതനു�ട �പരും-

�മധത്തിലപ്പവമോനം

ജോതപ്രഭനോക്കിയ�ല്ലോ,

ജ്ഞോതില�ളോ�ടോത്തർക്ക�ന! (4)

വൃത്രഘോതി, പിഴിയ�പ്പ-

ട്ട,ർത്ഥം കിട്ടിയ്ക്കുമ�സ്സോമം

യുദ്ധത്തിൽ�പ്പോലിറങ്ങിനോൻ,

ദുർദ്ധർഷൻ, വർഷണശീലൻ! (5)

ബുദ്ധിമോനോലയയ്ക്ക്�പ്പ-

ട്ടുത്തമനീ�സ്സോമ�ദവൻ

ഇന്ദ്രന്നോയി മരപ്പോത്ര-

വൃന്ദത്തി�ല�യ്ക്കോടീടുന്നു! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
1. �പയം–�ദവന്മോർക്കു കുടിപ്പോനുള്ള.

2. സ്വച്ഛദ്രഷ്ടോവു്–സ്പഷ്ടമോയി കോണുന്നവൻ.
3. സ്വർപ്പദം–സ്വർഗ്ഗം. �വമ്പി�ച്ചല്വൂ–പോയുന്നു. ര�ക്ഷോഹരൻ=രക്ഷസഘ്നൻ.
4. പോഥസ്സുതൻ–ത്രിത�നന്ന ഋഷി. ജോതപ്രഭനോക്കി–പ്രകോശിപ്പിച്ച ജ്ഞോതികൾ–

സ്വന്തം �തജസ്സുകൾഎന്നർത്ഥം.

5. അർത്ഥം=ധനം. ഇറങ്ങിനോൻ–കലശത്തിൽ.

6. ബുദ്ധിമോൻ–അധ്വര്യു.
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സൂക്തം 38.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

�തർ�ക്കോപ്പമോ വൃഷോവിതോ,

നൂൽക്കമ്പിളിയരിപ്പയിൽ

�കറി നട�കോണ്ടീടുന്നു,

നൂറുനൂറന്നങ്ങൾ �നടോൻ! (1)

പച്ചയോകുമി�സ്സോമ�ത്ത

വജ്രവോന്നു കുടിപ്പോനോയ്,

അമ്മികളോൽ ത്രിതനു�ട-

യംഗുലികൾ ചതയ്ക്കുന്നു! (2)

ആയതി�നയിതോ, ക്രിയ-

യ്ക്കോയിത്തുമ�പ്പടുത്തുന്നു,

മത്തുണ്ടോക്കോനരിയ്ക്കുന്ന

പത്തുകരവിരലുകൾ! (3)

ആയതിതോ, �പൺപക്ക�ല-

യ്ക്കോയി�പ്പോകും ജോരൻ�പോ�ല

�ചന്നു വസിയ്ക്കുന്നു, പരു-

�ന്തന്നവണ്ണമോളുകളിൽ (4)

നന്മോദകരസ�മോലും

വിൺമകന�സ്സോമമിതോ,

കമ്പിളിയരിപ്പയുൾപ്പു-

�ക്കമ്പോടും കൺനടത്തുന്നു! (5)

ആസ്വദിപ്പോൻ പിഴിയ�പ്പ- ട്ടോ, ശ്യോമനോം ധർത്തോവിതോ,

ഇഷ്ടസ്ഥോനത്തി�ല�യ്ക്കോലി-

യിട്ടു�കോണ്ടു ഗമിയ്ക്കുന്നു! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. �നടോൻ–യജമോനന്നോയി.
2. പച്ചയോകും–പച്ചനിറമിയന്ന. വജ്രവോൻ=ഇന്ദ്രൻ.
3. ക്രിയ–�ഹോമം. മത്തുണ്ടോക്കോൻ–ഇന്ദ്രന്ന്.

4. �പൺപക്ക�ലയ്ക്കോയി–സ�ങ്കതം കുറിച്ച കോമിനിയു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്കു്. പരു�ന്തന്നവ
ണ്ണം–ഒരു പരുന്തു പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിലിരിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല. ആളുകളിൽ–യഷ്ടോക്കളു�ട

ഇടയിൽ.

6. ആസ്വദിപ്പോൻ–�ദവന്മോർക്കു കുടിപ്പോൻ. ശ്യോമൻ=ഹരിദ്വർണ്ണൻ. ധർത്തോവ്–

ഭുവനധോരകൻ.
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സൂക്തം 39.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ ബൃഹന്മതി ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമ

ന്ദിരം’�പോ�ല.)

നീ �വഗത്തിൽ  ബ്  ബൃഹന്മ�ത,

�പോവു�കോമലുട�ലോ�ട,

‘�ദവന്മോർതൻ ചോര�ത്ത�യ്ക്ക’-

�ന്നവമുരിയോടി�ക്കോ�ണ്ട! (1)

ശുദ്ധി വന്നിട്ടില്ലോ�ത്തടം

ശുദ്ധമോക്കി�ക്കോണ്ടു ഭവോൻ

വോനിൽനിന്നു മഴ �പയ്ക,

മോനുഷർക്കു �കോറ്റു കിട്ടോൻ! (2)

ഉൾപ്പൂകുന്നു, പിഴിയ�പ്പ-

ട്ടുൽപ്രഭനോയ് വിചക്ഷണൻ

�കല്പി�നോ�ട വിളക്ക�മോ-

ന്നർപ്പിച്ചും�കോണ്ടരിപ്പയിൽ. (3)

വിണ്ണിൻമുകൾവശ�ത്തയ്ക്കു

തിണ്ണം �പോകുമവനിതോ,

�ചോരുമരിപ്പയിൽപ്പൂകി

നീരലയി�ല�യ്ക്കോഴുകീ! (4)

ദൂരത്തും ചോരത്തുമിരി-

�പ്പോ�രപ്പരിചരിയ്ക്കുവോൻ

സ്ഥോ�ന പിഴി�ഞ്ഞോരു �സോമ-

�ത്തനിന്ദ്രന്നോയ്പ്പകരുന്നു! (5)

അർച്ചിയ്ക്കുന്നൂ, സ�മതന്മോർ;

പച്ചവർണ്ണമോർന്നതി�ന

അമ്മികളോൽച്ചതയ്ക്കുന്നു-

സ�മ്മളിപ്പിൻ, മഖസ്ഥോ�ന! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
1. ബൃഹന്മ�ത–ബുദ്ധി�യറിയ �സോമ�മ. ഋഷിയു�ട �പരും വരുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഓമലു

ടൽ–�ദവന്മോർക്കുപ്രിയ�പ്പട്ട രസധോര. ‘ഞോൻ �ദവന്മോരു�ടഅടുക്ക�ലയ്ക്കു �പോവുക

യോ�ണ’ന്നു പറഞ്ഞും�കോണ്ടു �പോ�യ്ക്കോൾക.

3. പ�രോക്ഷകഥനം: ഉൽപ്രഭൻ=പ്രഭയുയർന്നവൻ. വിളക്ക�മോന്നർപ്പിച്ചും�കോണ്ടു്–ഒരു
പ്രകോശം വിരിച്ചും�കോണ്ടു്. അരിപ്പയിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നു.

4. തിണ്ണം=�വക്കം. അവൻ–�സോമം. നീരല–ജലസംഘോതം.
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5. ഇരി�പ്പോ�ര–വസിയ്ക്കുന്ന �ദവന്മോ�ര. സ്ഥോ�ന–നിശ്ചിതസ്ഥലത്തു�വച്ചു്. പകരുന്നു

–ഋത്വിക്കുകൾ.

6. �ദവന്മോ�രോടു്: അർച്ചിയ്ക്കുന്നു–സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. സ�മതന്മോർ–ഒ�ത്തോരുമിച്ച �സ്തോതോക്ക

ന്മോർ. മഖസ്ഥോ�നസ�മ്മളിപ്പിൻ–നിങ്ങൾ യജ്ഞസദനത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിയ്ക്കുവിൻ.
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സൂക്തം 40.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

�തർച്ചക്കോ�ര�യല്ലോം �വന്നോൻ,

കോഴ്ച�യറും പവമോനം;

ആ വിപ്ര�നസ്തുതികളോ-

ലോഡംബര�പ്പടുത്തുന്നു. (1)

ആരക്തോഭൻ, പിഴിയ�പ്പ-

ട്ടോസ്പദം പുക്കോ വർഷകൻ

ഇന്ദ്രങ്കൽ�ച്ചന്ന,നശ്വര-

മന്ദിരത്തിൽ മരുവുന്നു. (2)

ഇ�ന്ദോ, �സോമ, തിരുവടി

മന്ദിയോ�തഞങ്ങൾക്കോയി

ഒന്നി�ച്ചോഴുക്കു�ക,മ്പോടു-

മുന്നതസ്വ�ത്തോരോയിരം! (3)

ഇ�ന്ദോ, പവമോന, �കോണ്ടു-

വന്നോലും നീ നോനോധനം;

അഷ്ടി�ക്കോപ്പു�മോരോയിരം

കിട്ടിയ്ക്കുക, �സോമ�മ, നീ! (4)

ആനയിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തു�മങ്ങൾ-

ക്കോയ് നീ സുവീര്യമോം ധനം;

വോയ്പിച്ചോലും, സ്തുതി�പ്പോ��

വോക്യം പവമോന�മ, നീ! (5)

ഇ�ന്ദോ, പവമോന�സോമ,

സന്നുത്യർഹം ധനം–വർഷിൻ,

രണ്ടിടത്തുള്ളതും–ഭവോൻ,

�കോണ്ടുവരി,�കങ്ങൾക്കി�ന്ദോ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
1. �തർച്ചക്കോർ–എതിരോളികൾ. കോഴ്ച�യറും=സമ്യഗ്  ദ്രഷ്ടോവോയ. ആ വിപ്ര�ന–

�മധോവിയോയ �സോമ�ത്ത. ആഡംബര�പ്പടുത്തുന്നു–�സ്തോതോക്കൾഅലങ്കരിയ്ക്കുന്നു.

2. ആരക്തോഭൻ=അരുണവർണ്ണൻ. ആസ്പദം–കലശം. ആ വർഷകൻ–�സോമം. അന

ശ്വരമന്ദിരം–സ്വർഗ്ഗം.

3. ഉന്നതസ്വത്ത്=ഉത്തമധനം.

4. അഷ്ടി�ക്കോപ്പു്–അന്നങ്ങൾ.
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6. സന്നുത്യർഹം=സ്തുത്യം. രണ്ടിടം–�ദ്യോവും ഭൂവും. ഇന്ദുപദ�ത്തആർത്തിച്ചതു് ആദരോ

തിശയ�ത്ത �ദ്യോതിപ്പിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 41.

കണ്വ�ഗോത്രൻ �മധ്യോതിഥി ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

ക്ഷിപ്രഗതിശീലരോമി-

സ്സുപ്രകോശർ, �ഗോക്കൾ�പോ�ല

�വക്കം വന്നു�ചർന്നുവ�ല്ലോ,

ദുഷ്കരിം�തോലി�ന�പ്പോക്കി! (1)

ശിഷ്ട�� തുറുങ്കി�നയും,

ദുഷ്ടഹതിരതി�യയും

വോഴ്ത്തുന്നു, നിഷ്കർമ്മോവോയ

ശോത്രവ�നയമർ�ത്തങ്ങൾ. (2)

ശക്തപവമോനത്തി��

ശബ്ദം, മഴയു�ട�പോ�ല

ഉണ്ടു �കൾക്കോകുന്നു; �മയു-

ന്നുണ്ടു, വോനിൽ വോർമിന്നലും! (3)

ഇ�ന്ദോ, പിഴിയ�പ്പട്ട നീ-

�യോന്നോ�യോഴുക്കുക, �പോന്നും

അ�സ്കോകോന്നങ്ങളും �കല്പു-

മശ്വ�ത്തയും �ഗോവി�നയും! (4)

നീരുതിർക്ക: കോ�ണ്മോ�ന, നീ

പോരിച്ച വോനൂഴിക�ള

പൂരിപ്പിയ്ക്ക, കതിർകളോൽ

സ്സൂരൻ ദിനങ്ങ�ള�പ്പോ�ല! (5)

�സോമ�മ, നീ�യങ്ങൾ�ക്കറ്റം

�ക്ഷമ�മകും നീ�രോഴുക്കോൽ

പോയു�ക,മ്പോടു�മ തോന്ന

പോരി�ലയ്ക്കു പുഴ�പോ�ല! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
1. സുപ്രകോശർ–�സോമങ്ങൾ. ദുഷ്കരിം�തോലി�ന–�കട്ട രോക്ഷസവർഗ്ഗ�ത്ത.

2. ശിഷ്ടൻ–�ശോഭനമോയ �സോമം. തുറുങ്ക്–രോക്ഷസബന്ധന�മന്നർത്ഥം. ദുഷ്ടഹതിരതി

=ദുഷ്ടവധതോൽപര്യം. നിഷ്കർമ്മോവു്=കർമ്മരഹിതൻ. ശോത്രവൻ=ശത്രു.

3. ശക്തപവമോനത്തി��–ബലവോനോയ പവമോന�സോമത്തി��. �മയുന്നുണ്ടു്–

ചുറ്റിനടക്കുന്നുണ്ടു്. വോർമിന്നൽ–�സോമത്തി��ത�ന്ന തിളക്കങ്ങൾ.

4. അ�സ്തോകം=അനല്പം.
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5. കോ�ണ്മോ�ന–വിശ്വദ്രഷ്ടോ�വ. പൂരിപ്പിയ്ക്ക–നീരു�കോണ്ടു നിറച്ചോലും. ദിനങ്ങൾ=

പകലുകൾ.

6. പോരി�ലയ്ക്കു–നില�ത്തയ്ക്ക്.



[മ. 9: അ. 2: സൂ. 42] ആറോം അഷ്ടകം 55

സൂക്തം 42.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

തീർത്തൂ വിണ്ണിൽത്തിളക്കങ്ങൾ;

തീർത്തൂ വോനിൽപ്പക�ലോ�ന,

പോയും ജലച്ചോർത്തുടുത്തൂ,

പച്ചനിറം തോവു�മവൻ; (1)

അ�ദ്ദവൻ പുരോണസ്തവ-

�മോത്തുപിഴിയ�പ്പട്ടിതോ,

നീ�രോഴുക്കീടുന്നു, �ദവ-

ന്മോ�രയു�ദ്ദശി�ച്ചമ്പോടും! (2)

ധോരോളമോയന്നം �തല്ലും

പോരോ�ത�കവരുത്തോനോയ്

നീ�രോഴുക്കീടുന്നു, കരു-

�ത്തോരോയിരമുള്ള �സോമം! (3)

പ�ണ്ട�ത്തനീർതോൻ ചുരത്തി-

�ക്കോണ്ട,രിപ്പയുൾപ്പൂകുന്നു;

നോദം�കോണ്ടു �ദവന്മോ�ര-

പ്രോദുഷ്കരിയ്ക്കയും�ചയ്  വൂ! (4)

�സോമം പവമോനമിതു

കോമ�യോഗ്യങ്ങളി�ലല്ലോം

�ന�ര �ചല്  വൂ, സവന�ത്ത

പ്പോരിപ്പിയ്ക്കും സുരരിലും! (5)

�സോമ�മ, പിഴിയ�പ്പട്ട

നീ മഹത്തോം �കോറ്റും �കല്പും

�നർ�ക്കോഴുക്കു�ക,ങ്ങൾക്കശ്വ-

�ഗോക്ക�ളയും വീര�രയും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. തീർത്തൂ–നിർമ്മിച്ചു. തിളക്കങ്ങൾ–നക്ഷത്രങ്ങൾ. പോയും–കീ�ഴ്പോ�ട്ടോലിയ്ക്കുന്ന.

അവൻ–�സോമം.

2. പുരോണസ്തവം=പ�ണ്ട�ത്ത �സ്തോത്രം.

3. �തല്ലും പോരോ�ത=ഒട്ടും �വകോ�ത, അതി�വഗത്തിൽ. കരുത്ത്–ഗതി�വഗം.

4. പ്രോദുഷ്കരിയ്ക്ക–പ്രത്യക്ഷരോക്കുക. �സോമം പിഴിയു�ന്നടത്തുതീർച്ചയോയുംആവിർഭവിയ്ക്കു

മ�ല്ലോ, �ദവന്മോർ.
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5. കോമ�യോഗ്യങ്ങൾ–കോമ്യങ്ങൾ, ധനങ്ങൾ. സവനം=യോഗം. പോരിപ്പിയ്ക്കും=

വളർത്തുന്ന.
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സൂക്തം 43.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

ആ�ര മത്തിന്ന,ശ്വ�ത്ത�പ്പോ-

ലോജ്യോദികൾ �തപ്പിപ്പി�തോ;

ആ രമ്യ�ന സ്തുതികളോ-

ലോട ചോർത്തിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ. (1)

ആയിന്ദു�വപ്പുരന്ദര-

ന്നോസ്വദിപ്പോൻ മു�ന്ന�പ്പോ�ല

�മോടി�പ്പടുത്തു�മ, രക്ഷ

�തടുമസ്മൽസ്തുതി�യല്ലോം! (2)

ശ്രീമോനോയ പവമോന-

�സോമ�മഴുന്നള്ളീടുന്നു,

ധീ �മത്തും �മധ്യോതിഥിതൻ

�സ്തോമങ്ങളോലണി ചോർത്തി! (3)

ഇ�ന്ദോ, പവമോന�സോമ,

തന്നരുൾ�ക,ങ്ങൾക്കു ഭവോൻ,

ഓരോയിരം തിളക്കവും

ചോരുശ്രീയും �ചർന്ന ധനം! (4)

നീരരിപ്പി�ല�യ്ക്കോഴുകും-

�നരം; �ദ�വച്ഛുവോം �സോമം

പോര�മോലി കൂട്ടീടുന്നു,

�പോരിൽ�ച്ച�ന്നോരശ്വം�പോ�ല. (5)

പോടിവോഴ്ത്തും പ്രോജ്ഞന്നന്നം

�നടുവോനും വളരോനും

നീ�രോഴുക്കൂ; തരൂ, നല്ല

വീര�നയും �സോമ�മ, നീ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
1. മത്തിന്ന്–�ദവന്മോരു�ട മത്തിന്ന്. ആ രമ്യ�ന–�സോമ�ത്ത. സ്തുതികളോലോട ചോർ

ത്തിയ്ക്കുന്നു–�സ്തോത്രവസ്ത്രമുടുപ്പിയ്ക്കുന്നു.

3. ശ്രീമോൻ=സുന്ദരൻ. എഴുന്നള്ളീടുന്നു–കലശത്തി�ലയ്ക്ക്. ധീ �മത്തും–�മധോവിയോയ.

�സ്തോമങ്ങളോലണി ചോർത്തി–�സ്തോത്രമോകുന്നആഭരണമണിഞ്ഞ്.

5. �ദ�വച്ഛു=�ദവകോമം.
6. പ്രോജ്ഞന്ന്–എനിയ്ക്ക്.

എട്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം

ആറോമഷ്ടകം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: ഏഴോംഅഷ്ടകം
ഒന്നോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 9 അനുവോകം 2
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സൂക്തം 44.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻഅയോസ്യൻ ഋഷി; ഗോയത്രിഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

(�കക.)

നിയ്യി�ന്ദോ, ഗമിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കുവൻസ്വത്തിന്നോയ്;

നിന്നല�യടുത്തിന്നുമ്പരി�ലയ്ക്കയോസ്യനും. (1)

സൂരിയോൽസ്തുത്യോ �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു, ദൂര�ത്ത�യ്ക്ക

�പ്രരിതനോകുന്നു, നീർ തൂകിന കവി, �സോമം. (2)

ഉമ്പർക്കോയ്പ്പിഴിയ�പ്പ�ട്ടങ്ങും വോർന്ന,രിപ്പി�ല-

യ്ക്കിമ്പ�മോടിതോ, �ചല്വൂ കോഴ്ചകൂടിയ �സോമം. (3)

ഋത്വി�ക്സവിതനോ നീയന്ന�മങ്ങൾക്കുതരോ-

ന,ധ്വരം ശുഭമോക്കി�ക്കോണ്ടു നീർ �പോഴിച്ചോലും! (4)

�മധോഢ്യർ ഭഗവോയുക്കൾക്കയ�ച്ചോര�സ്സോമം

നോൾ�തോറും വളർ�ന്നങ്ങൾ�ക്കക�ട്ട, �ദവദ്രവ്യം! (5)

കർമ്മദൻ, വന്മോർഗ്ഗജ്ഞനബ്ഭവോനി�ന്നങ്ങൾക്കു

നന്മുതൽ കിട്ടോൻ �നടു�ക,റിയ �കോറ്റും �കല്പും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
1. അല–നീരു് അയോസ്യനും, ഞോനും.
2. സ്തുത്യോ=സ്തുതി�യോടുകൂടി. ദൂര�ത്ത�യ്ക്ക �പ്രരിതനോകുന്നു–അരിപ്പയിൽനിന്നു് അകല

�ത്തയ്ക്കുത�ന്നഅയയ്ക്ക�പ്പടുന്നു.

3. ഇമ്പം–ഉ�ന്മഷം.
5. �മധോഢ്യർ–ഋത്വിക്കുകൾ. �ദവദ്രവ്യം–�ദവന്മോരിലിരിയ്ക്കുന്നസമ്പത്ത്.

6. കർമ്മദൻ–കർമ്മം നിറ�വറ്റുന്നവൻ. വന്മോർഗ്ഗജ്ഞൻ–വലിയ, മികച്ച മോർഗ്ഗജ്ഞൻ.
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സൂക്തം 45.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

ഇ�ന്ദോ, നീ�രോഴുക്കുക, സുഖമോയ് മഖത്തിങ്ക-

ലിന്ദ്രന്നു കുടിച്ചു മത്തോടുവോൻ നൃദർശി, നീ! (1)

ദൂതനോ�ക,ങ്ങൾക്കോ നീ;–യിന്ദ്രന്നോയ് നി�ഷവ്യൻ നീ;-

യോദിത്യ�രോടർത്ഥിയ്ക്ക, നീ വരം സഖോക്കൾക്കോയ് ! (2)

തുടുത്തനിങ്കൽഗ്ഗവ്യം കൂട്ടുന്നു, മത്തി�ന്നങ്ങൾ:

തുറക്കു�ക,ങ്ങൾക്കർത്ഥലബ്ധിയ്ക്കബ്ഭവോൻ വോതിൽ! (3)

വഴിയിൽബ്ഭര�മോഴിഞ്ഞശ്വം�പോല,രിപ്പ വി-

�ട്ടോഴുകീടുന്നൂ, �സോമം �ദവപംക്തിയി�ലയ്ക്കോയ് ! (4)

കമ്പിളി വിട്ടംഭസ്സിൽക്കളിയ്ക്കുമി�സ്സോമ�ത്ത-

ത്തൻപ്രിയർ വോഴ്ത്തി�ക്കോണ്ടോർ; പുകഴ്ത്തീ, �മോഴികളും! (5)

യോ�തോന്നു കുടിയ്ക്കുകിൽസ്സദ്ദ്വീര്യം വിദഗ്ദ്ധനോം

�സ്തോതോവിനുണ്ടോ,മോ നീർ തൂകുക, ഭവോനി�ന്ദോ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.
1. നൃദർശി=�നതോക്കന്മോ�ര �നോക്കുന്നവൻ.
2. ഇന്ദ്രന്നോയ് നി�ഷവ്യനോണ്, കുടിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടവന്നോണു്, നീ. ആദിത്യർ=�ദവന്മോർ.
വരം=�ശ്രഷ്ഠവസ്തു, ധനം. സഖോക്കൾക്കോയ്–ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടി.

3. ആഭവോൻഅർത്ഥ (ധന)ലബ്ധിയ്ക്കു വോതിൽ തുറന്നോലും.

4. ഭര�മോഴിഞ്ഞ–അഴിച്ചുവിട�പ്പട്ട.

5. തൻപ്രിയർ–�സ്തോതോക്കൾ. �മോഴികളും–�സ്തോത്രങ്ങളും. ഭക്തന്മോർ സ്തുതിച്ചു; �സ്തോത്ര

ങ്ങളും �ചോല്ലി.
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സൂക്തം 46.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ (�കക.)

യോഗത്തിൽപ്പിഴിയുവോനയപ്പൂ, കർമ്മപ്രൗഢ-

മോകിയ ഹയ�ത്ത�പ്പോല,ചലപ്രഭൂത�ത്ത. (1)

അണിഞ്ഞകുളിർ�സോമ,മച്ഛനു�ള്ളോരു മങ്ക-

കണ�ക്ക നട�കോൾവൂ, വോയുവിൻചോര�ത്തയ്ക്കോയ് ! (2)

ഇയ്യിരുപലകയോൽപ്പിഴിഞ്ഞകുളിർ�സോമ-

മിന്ദ്ര�ന വളർത്തുന്നൂ, ക്രതുവോല�ന്നോ�പതം! (3)

പോഞ്ഞുവ�ന്നടുക്കുവി,നിന്ദുവും കട�കോലും:

പോൽ പകരുവിൻ, ശുഭഹസ്ത�ര, മധുവിങ്കൽ. (4)

�സോമ�മ, ധനഞ്ജയ, നീ�രോഴുക്കു�ക്ക,ങ്ങൾക്കു

വോർമുതലരുളു�വോൻ, വഴികോണി�പ്പോൻ ഭവോൻ! (5)

അരിച്ചു നന്നോക്കുന്നുപത്തു�കവിരൽ, മത്തു

�പറുമിപ്പവമോന�സോമ�ത്തയിന്ദ്രന്നോയി. (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
1. അചലപ്രഭൂതം–മലയിൽ വളർന്ന �സോമം.

2. മങ്കകണ�ക്ക–അച്ഛൻ വര��അടുക്ക�ലയ്ക്ക് അയച്ച കന്യക �പോ�ല.
3. അ�ന്നോ�പതം=അന്ന�ത്തോടുകൂടിയതു്; �സോമവി�ശഷണം.

4. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: മധു–മദകരമോയ �സോമനീരു്.
5. ധനജ്ഞയ–ശത്രുസമ്പത്തടക്കുന്നവ�ന. വോർമുതൽ=വിപുലമോയ ധനം.



62 ഋ�ഗ്വദം [അ. 7: അ. 1]

സൂക്തം 47.

ഭൃഗുപുത്രൻ കവി ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

വമ്പ�രയു�ദ്ദശിച്ചിശ്ശുഭകർമ്മത്തോൽ വള-

ർന്നിമ്പമോ�ണ്ടോരു കൂറ്റൻകോള�പോലോയീ, �സോമം! (1)

ദസ്യുനോശക  �മന്നു വിജ്ഞോത,മോർതൻകർമ്മ,-

മസ്സുധൃഷ്ടോത്മോവിവൻ വീട്ടുന്നു, കടങ്ങളും! (2)

ഇന്ദ്ര�നസ്തുതിപ്പ�തോ�ടോത്തു തൽപ്രിയം, വജ്ര-

സന്നിഭം, ബലി �സോമമോയിരം തരുമ�ല്ലോ! (3)

വിരൽ�കോണ്ടരിയ്ക്കുന്ന വിപ്രന്നിക്കവി തോൻതോൻ

വരധോരി�യ�ക്കോ�ണ്ടകിയ്ക്കുവോൻ�നോക്കും, രത്നം! (4)

�പോരിങ്കൽക്കുതിരകൾ�ക്കന്ന�പോല,ടർ�വ�ല്പോർ-

�ക്കറിയ വിത്തം വീതിച്ചരുളോനിച്ഛി�പ്പോൻ, നീ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. വമ്പർ–വലിയവർ, �ദവന്മോർ. ശുഭകർമ്മം–പിഴിയലും മറ്റും. കൂറ്റൻകോള�പോലോയീ–
കോള മുക്രയിടുന്നതു�പോ�ല, ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിച്ചു.

2. കടങ്ങളും വീട്ടുന്നു–യജമോനർക്കു ഫലം നല്കുക എന്ന കടം �കോടുത്തു തീർക്കുന്നു. സു

ധൃഷ്ടോത്മോവു്–�തല്ലും കൂസലില്ലോത്തഹൃദയ�ത്തോടുകൂടിയവൻ.

3. തൽപ്രിയം–ഇന്ദ്രന്നു പ്രിയ�പ്പട്ട. വജ്രസന്നിഭം–അ�ജയം എന്നർത്ഥം. ബലി=

ബലവോൻ. ആയിരം–വള�രദ്ധനം.

4. വിപ്രൻ=�മധോവി. ഇക്കവി–�സോമം. വരധോരി–ഇന്ദ്രൻ. രത്നം–രമ്യധനം.
5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: കുതിരകൾക്കു തീറ്റ �കോടുക്കുന്നതു�പോ�ല, ഭവോൻ യുദ്ധവിജയികൾ

ക്കുധോരോളം ധനം വീതിച്ചു�കോടുക്കും.
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സൂക്തം 48.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

�പരുവിൺപ്ര�ദശത്തു, ഭദ്രനോയ്  ദ്ധനം �ക�ക്കോ-

ണ്ടരുളും നി�ന്നോടർത്ഥിയ്ക്കുന്നു, സുവ്രത�രങ്ങൾ: (1)

എതിർക്കു�ന്നോ�ര�ക്കോയ്  �വോൻ, മഹിതബഹുവ്രതൻ

മദദൻ, സ്തുത്യൻ, നൂറുപുരികൾ തകർ�പ്പോൻ, നീ! (2)

�കോണ്ടുവന്നോനോ വിണ്ണിൽനിന്നുസുക്ര�തോ, പരു-

ന്തിണ്ട�ലശോ�ത സമ്പൽത്തമ്പുരോനോകും നി�ന്ന– (3)

സർവവി�ണ്ണോർക്കും സോധോരണ�ന, നീർ �പയ്  �വോ�ന,-

സ്സത്രപോല�ന�ക്കോണ്ടുവന്നോനി,�ങ്ങോരു പക്ഷി! (4)

പില്പോടു, പുക�ഴ്ത്തണ്ടും �പരുമയോർജ്ജിയ്ക്കയോയ്,

�കല്പു കോണിച്ചീ,ക്കോഴ്ച�യറിയ ഫലപ്രദൻ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഭദ്രൻ=മംഗളരൂപൻ. അർത്ഥിയ്ക്കുന്നു–ധനം യോചിയ്ക്കുന്നു. സുവ്രതർ=

�ശോഭനകർമ്മോക്കൾ.

2. �സോമത്തി�� ധനപ്രദോനസോമർത്ഥ്യം പ്രതിപോദിയ്ക്കുന്നു: �കോയ്  �വോൻ–തലവീശി

�ക്കോല്ലുന്നവൻ. പുരികൾ–ശത്രുനഗരങ്ങൾ.

3. സുക്ര�തോ=�ശോഭനകർമ്മൻ. ഇണ്ട�ലശോ�ത–നിരപോയം. സമ്പൽത്തമ്പുരോൻ=

ധനങ്ങളു�ട രോജോവു്.

4. സോധോരണൻ=�പോതുവിലുള്ളആൾ. സത്രപോലൻ=യജ്ഞരക്ഷകൻ.

5. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ഈഫലപ്രദൻ–�സോമം.
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സൂക്തം 49.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

തൂകുക, മഴ–വോനിൽനിന്നു നീരല–നീ�ള,

�രോഗഹീനമോമനല്പോന്നവു�മങ്ങൾക്കുനീ! (1)

എതിർനോട്ടി�ല�ഗ്ഗോക്കളി�ങ്ങങ്ങളു�ടയില്ല-

�ത്തതിനോ�ലത്തി�ച്ചരു; മോ നീരു �പോഴിയ്ക്ക, നീ! (2)

യോഗത്തിൽത്തു�ലോം �ദവകോമനോം നീ�യങ്ങൾക്കു

തൂകുക, ജലധോര–�പയ്യുക, മഴ�യങ്ങും! (3)

ഞങ്ങൾക്കു �കോറ്റിന്നോ നീ കമ്പിളിയരിപ്പയിൽ-

ബ്ഭംഗമ�റ്റോടി�ച്ചല്ലൂ: �കൾക്ക�ട്ട, ഗോനം വോ�നോർ! (4)

അരക്കന്മോ�ര വധി�ച്ചോ,ളിയും മു�ന്ന�പ്പോ�ല

പരത്തി,പ്പവമോനം നീ�രോഴുക്കുകയോയി! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �രോഗഹീനം–�രോഗജനകമല്ലോത്ത,ആ�രോഗ്യകരമോയ.

2. എതിനോൽ (യോ�തോന്നു�കോണ്ടു) ശത്രുക്കളു�ട �ഗോക്ക�ള പിടിച്ചു �കോണ്ടു�പോരോ�മോ,
ആ നീരു്.

4. ഭംഗമറ്റ്–മുറിയോ�ത, ധോരയോയി. ഗോനം–ഭവോ�� ശബ്ദം.
5. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ഒളി–സ്വന്തം �തജസ്സ്.
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സൂക്തം 50.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ ഉചത്ഥ്യൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

�പോങ്ങുന്നുനിന്നൂക്കോ,ഴിത്തിരതന്നിരമ്പം�പോ-

ല;–ങ്ങുന്നുപുറ�പ്പടുവിയ്ക്കു�കോ,രമ്പിൻചീറ്റം! (1)

ഉയർകമ്പിളിയിങ്കൽപ്പുക്കുനീ നീർ തൂകു�മ്പോൾ-

സ്സയജ്ഞനു�ട മൂന്നു �ചോല്ലുകൾ മുതിരുന്നു! (2)

ഓമലോം പച്ചപ്പവമോന�ത്തച്ചതകല്ലോൽ-

ത്തൂമധു തൂകിച്ചോ,ട്ടിൻ�രോമത്തിൽപ്പകരുന്നു. (3)

നീരരിപ്പയിൽനിന്നു ധോരയോയ്�പ്പോഴിയ്ക്ക, നീ-

�യ�റ മ�ത്തകും ക�വ, പൂജ്യ�� പദം പൂകോൻ! (4)

ന�ന്ന മ�ത്തകു�ന്നോ�ന, ഗവ്യങ്ങൾ പൂശിയ്ക്ക�പ്പ-

ട്ടി,ന്ദ്രന്നു കുടിപ്പോനോയ് നീ�രോഴുക്കുകി,�ന്ദോ, നീ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഊക്ക്=�വഗം. അമ്പിൻചീറ്റം–ഒഴുകു�മ്പോഴ�ത്ത ശബ്ദം. �വ�ഗന

പ്രവഹിയ്ക്കുകഎന്നർത്ഥം.

2. ഉയർകമ്പിളി–ഉയർന്ന കമ്പിളിയരിപ്പ. സയജ്ഞൻ=യജമോനൻ. മൂന്നു �ചോല്ലുകൾ–

ഋഗ്യജുസ്സോമസ്തുതികൾ.

3. പ�രോക്ഷം; ഓമലോം പച്ചപ്പവമോന�ത്ത–�ദവന്മോർക്കരുമ�പ്പട്ട പച്ചനിറ�സ്സോമ�ത്ത.

തൂമധു തൂകിച്ചു്–പിഴിഞ്ഞ്. ആട്ടിൻ�രോമത്തിൽ–കമ്പിളിയരിപ്പയിൽ. പകരുന്നു–

ഋത്വിക്കുകൾ.

4. പ്രത്യക്ഷം: പൂജ്യൻ–ഇന്ദ്രൻ. പദം–വോസസ്ഥോനം.

5. ന�ന്ന=ഏറ്റവും.
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സൂക്തം 51.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

അമ്മിയോൽപ്പിഴിഞ്ഞ �സോമ�ത്ത �നർക്കരിപ്പയി-

ലധ്വ�ര്യോ, പകർന്നരിയ്ക്കുക, നീയിന്ദ്രന്നുണ്മോൻ! (1)

എത്രയുമിനി�പ്പോത്ത, വിണ്ണമൃതോകും �സോമ-

മുത്തമം പിഴിയുവിൻ, വജ്രിയോമിന്ദ്രന്നോയി! (2)

�സോമ�മ, പവമോനമോയ നിൻ മധുനീരി-

ലോ മരുത്തുക്ക�ളോടും വന്നു�ചരുന്നൂ, വോ�നോർ! (3)

പിഴിയ�പ്പട്ടു വളർത്തി�ന്ദോ, നീ സ്തുതി�പ്പോനിൽ-

�പ്പോഴിപ്പൂ, രക്ഷിയ്ക്കുന്നൂ,ക്ഷിപ്രമോം മ�ത്തറ്റുന്നു! (4)

പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ നീർദ്ധോരയരിപ്പയിൽ-

�പ്പോഴിയ്ക്ക, പുകളന്നമിവയും കണ്ണു�ള്ളോ�ന. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
2. അധ്വര്യുക്ക�ളോടു്:
3. മധുനീർ=മദകരമോയ രസം.
4. വളർത്ത്–�ദവന്മോ�ര തൃപ്തരോക്കി. �പോഴിപ്പൂ–അഭീഷ്ടം വർഷിയ്ക്കുന്നു. ക്ഷിപ്രം–

സദ്യഃഫലം

5. ഇവയും �പോഴിയ്ക്ക. കണ്ണു�ള്ളോ�ന–സമ്യഗ്  ദ്രഷ്ടോ�വ.
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സൂക്തം 52.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

�കല്പു�കോ�റ്റങ്ങൾ�ക്കകു,ദ്ദീപ്തൻ ദ്രവിണദൻ;

ഉൾപ്പൂകുക,രിപ്പയിൽപ്പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ! (1)

അൻ�പകിപ്പരന്നു നിന്ന�നകരസധോര

കമ്പിളിയരിപ്പ പൂകുന്നു, മുൻമോർഗ്ഗത്തൂ�ട. (2)

ചരു�പോലു�ള്ളോ�ന്നത്തി�യ്ക്ക,ത്തിയ്ക്കുകി�ന്ദോ, ദോനം-

ചതയ്ക്ക�പ്പ�ട്ടത്തിയ്ക്ക, ചതച്ചോ�ലോലി�പ്പോ�ന! (3)

ഞങ്ങ�ള വലയ്ക്കുവോൻ വിളിയ്ക്കു�മതിർ�കല്പി-

ന്നിങ്ങിടിവരു�ളണ,മി�ന്ദോ, നീ പുരുഹുത! (4)

നൂറുമോയിരവും തൂനീ�രോഴുക്കുക, സമ്പൽ-

പൂരകനവിടുന്നുഞങ്ങൾക്കു രക്ഷയ്ക്കി�ന്ദോ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. �കല്പു�കോറ്റ്=ബലവുംഅന്നവും. ദ്രവിണദൻ–ധനദോതോവോയ �സോമം. ഉത്തരോർദ്ധം

പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

2. അൻ�പകി–�ദവന്മോ�ര പ്രീതരോക്കി�ക്കോണ്ടു്. മുൻമോർഗ്ഗം–പതിവു വഴി.
3. ചരു�പോലു�ള്ളോന്ന്–അന്നപൂർണ്ണപോത്രം. ദോനം–�ദയവസ്തു.
4. ഞങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിയ്ക്കുന്ന ശത്രുക്കളു�ട ബലത്തിന്ന് ഇവി�ട ഇടിവ് (നോശം) വരുത്ത

ണം. പുരുഹൂത=വള�രയളുകളോൽ വിളിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവ�ന.

5. സമ്പൽപൂരകൻ–�സ്തോതോക്ക�ള സമ്പത്തു�കോണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നവൻ.
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സൂക്തം 53.

കശ്യപ�ഗോത്രൻഅവത്സോരൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

�പോങ്ങിനില്ക്കുന്നൂ, ര�ക്ഷോ�ഭദികൾ നിൻ�വഗങ്ങ;

ളങ്ങോട്ടി�യോടിച്ചോലു,മശ്മവൻ, വിപക്ഷ�ര! (1)

ഇബ്  ബലോൽ�ക്കോല്ലു�ന്നോനോമങ്ങ�യപ്പുകഴ്ത്തു�ന്നൻ

നിർഭയനോയ് ഞോൻ, �തർ പൂട്ടോനും സ്വത്തടക്കോനും! (2)

ദുർദ്ധർഷമ�ല്ലോ, പവമോനവിക്രമം ദുഷ്ട-

ർക്ക;–ത്തിരുവടി തുലച്ചരുളു�ക,തിർ�പ്പോ�ന! (3)

ആമധുസ്രവോൽ മ�ത്തകുന്ന �കല്പോളും പച്ച-

�സ്സോമ�ത്തയിന്ദ്രന്നോയിത്തണ്ണീരിൽപ്പകരുന്നു. (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
1. ര�ക്ഷോ�ഭദികൾ=രോക്ഷസ�രപിളർത്തുന്നവ. അശ്മവൻ–കല്ലി�നോടുഅമ്മി�യോടു, കൂ

ടിയവ�ന; അമ്മി�മൽ ചതയ്ക്ക�പ്പടുന്നവ�ന. വിപക്ഷ�ര=ശത്രുക്ക�ള.

2. �കോല്ലു�ന്നോനോം–ശത്രുക്ക�ള. �തർ പൂട്ടോനും–ഞങ്ങൾ �തർ പൂട്ടി യുദ്ധത്തിലിറങ്ങോ

നും. സ്വത്ത്–ശത്രുധനം.

4. മധുസ്രവോൽ–മധുരനീ�രോഴുക്കിനോൽ. പച്ച–പച്ചനിറം പൂണ്ട. കരുന്നൂ–

ഋത്വിക്കുകൾ.
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സൂക്തം 54.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ (�കക.)

കറന്നോരി,തിൻ പൂർവദീപ്ത�മനിയിൽനിന്നു

�പരി�കത്തരുമൃഷി�ത്തളിനീരനൂചോനർ! (1)

ഇവനീക്ഷി�പ്പോന,ർക്കൻ�പോ;–ലിവൻസ�രോഗോമി;

നിവസിപ്പവൻ, വിണ്ണിന്നോ�യഴുനദികളിൽ! (2)

�മവുന്നൂ, പവമോനമി�സ്സോമം, പക�ലോനോം

�ദവ�ന�പ്പോ�ല സർവവിഷ്ടപങ്ങൾക്കും മീ�ത. (3)

ഇ�ന്ദ്രച്ഛു പവമോനം നീ മഖത്തിനോയ് ഞങ്ങൾ-

ക്കിന്ദു�വ, ചുറ്റും തുകുക,ന്നവും �ഗോക്ക�ളയും! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. ഇതിൻ–�സോമത്തി��. പൂർവ്വദീപ്ത�മനി=പുരോതനവും ഉജ്ജ്വലവുമോയ �ദഹം. �പ

രി�കത്തരുമൃഷി�ത്തളിനീർ=ഭൂരിദോതോവും ഋഷിയും (അതീന്ദ്രീയദ്രഷ്ടോവും)ആയവിശു

ദ്ധരസം. അനൂചോനർ=�വദ�വദോംഗജ്ഞർ.

2. ഇവൻ–�സോമം. അർക്കൻ�പോ�ല (�ലോക�ത്ത)ഈക്ഷിയ്ക്കുന്നവനോണു്; കർമ്മസോ

ക്ഷിയോണു്. സ�രോഗോമി–സരസ്സുകളിൽ, ജലങ്ങളിൽ, �ചല്ലുന്നവൻ. വിണ്ണിന്നോയി–

സ്വർഗ്ഗ�ത്ത (�ദവന്മോ�ര) ഊട്ടോൻ. ഏഴുനദികളിൽ നിവസിയ്ക്കുന്നവനോണു്: നദീതീര

ങ്ങളിലോണ�ല്ലോ, �സോമം തഴച്ചുനില്ലുക.

3. വിഷ്ടപങ്ങൾ=�ലോകങ്ങൾ.
4. ഇന്ദു�വ=�സോമ�മ.
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സൂക്തം 55.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

തൂകുക, ബഹുബഹു �ചർന്ന�ചർന്നന്നംഞങ്ങൾ-

ക്കോകമോനമോം സ്വത്തും �സോമ�മ, തിരുവടി! (1)

നി�ന്ന വോഴ്ത്തുന്നുണ്ട�ല്ലോ, �ഭോജ്യവുമുണ്ടോയ�ല്ലോ,

നിന്നിൽനിന്നി–�ന്ദോ, വോഴ്കീ,യരുമക്രതുവിൽ നീ! (2)

ഞങ്ങൾക്കു �ഗോദോതോവു വോജിദോതോവു ഭവോ-

നിങ്ങന്നം �പോഴിയ്ക്കി,�ന്ദോ: പോഞ്ഞു�പോമ�ല്ലോ, പകൽ! (3)

�കോല്ലും–�ചന്നരോതി�യജ്ജയിയ്ക്കും–�തോല്മ�പ്പടു-

കി�ല്ലോ;–ഴുകുകി,ത്രയ്ക്കുസഹസ്രജിത്തോം ഭവോൻ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. ബഹു എന്നും �ചർന്ന എന്നും ആവർത്തിച്ചതു �സ്തോതോവി�� തൃഷ്ണോധിക്യത്തോല�ത്ര.

�ചർന്ന–ഭവോങ്കൽ വന്നണഞ്ഞ. ആകമോനമോം സ്വത്തും=സമസ്തസമ്പത്തും തൂകുക.

2. നീ വോഴ്ത്ത�പ്പടുന്നവനോണു്, അ�ന്നോൽപോദകനുമോണു്. അതിനോൽ, നീ ഈഅരുമക്ര

തുവിൽ (പ്രിയയഞ്ജത്തിൽ) വോഴ്ക, ഇരുന്നോലും.

3. പറഞ്ഞു�പോമ�ല്ലോ, പകൽ–സമയം കളഞ്ഞുകൂടോ.

4. സഹസ്രജിത്ത്–ഒരോയിരം ശത്രുക്ക�ള ജയിച്ചവൻ.
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സൂക്തം 56.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

�ദ�വച്ഛു, �വക്കം�ചയ്  �വോനി�സ്സോമമരിപ്പയിൽ

�മവി, രോക്ഷസ�ര�ക്കോ�ന്നോ,ഴുക്കും, �പരുതന്നം! (1)

നൂറുധോരകൾ കർമ്മത്തിന്നിന്ദ്രസഖികളോയ്-

ത്തീരു�മ്പോളന്നം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കു�മ, �സോമം! (2)

ഈരഞ്ചുവിരൽ നി�ന്ന�ക്കോഞ്ചി�ക്കോണ്ടരിയ്ക്കുന്നു,

ജോര�ന�പ്പൺ�ത�പോ�ല �സോമ�മ, �നട്ടത്തിന്നോയ് ! (3)

ഉതിർക്ക, നൽ�ത്തനി�ന്ദോ, വിഷ്ണുവിന്നിന്ദ്രന്നും നീ;

സ്തുതിയ്ക്കും �നതോക്ക�ളപ്പോലിയ്ക്ക, പോപം �പോക്കി! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. �വക്കം�ചയ്  �വോൻ=ക്ഷിപ്രകോരി.
2. പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കു�മ–നമുക്കു്.
3. �പൺ�ത (കന്യക) �കോഞ്ചി�ക്കോണ്ടു ജോര�ന ശുശ്രൂഷിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല, പത്തു

�കവിരൽ നി�ന്ന ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. �കോഞ്ചുക–ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുക. �നട്ടം–

ഞങ്ങൾക്കുധനം കിട്ടോൻ.

4. നൽ�ത്തൻ–�തൻ�പോ�ല മധുരമോയ നീർ.



72 ഋ�ഗ്വദം [അ. 7: അ. 1]

സൂക്തം 57.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

നിന്നു�ട തടവില്ലോദ്ധോരക�ളോരോയിര-

മന്നമിങ്ങുണ്ടോക്കുന്നു, വോനിൽ വൃഷ്ടികൾ�പോ�ല! (1)

�പ്രയസ്സോകിയ കർമ്മ�മോക്ക�വ �നോക്കി�ക്കോണ്ടു,-

മോയുധം ചോട്ടി�ക്കോണ്ടു�മത്തുന്നൂ, ഹരിദ്വർണ്ണൻ! (2)

നരരോലരിയ്ക്ക�പ്പട്ട, രചൻ�പോലംഭസ്സിൽ-

ച്ചരിപ്പൂ, പരു�ന്തന്ന�പോ�ലയുമസ്സദ്വൃത്തൻ! (3)

വോനൂഴികളിലുള്ളസർവസമ്പത്തും പവ-

മോനമോമോ നീ �കോണ്ടുവന്നോലു,�മങ്ങൾക്കി�ന്ദോ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
2. �പ്രയസ്സ്=പ്രിയം. ചോട്ടി�ക്കോണ്ടും–രക്ഷസ്സുകളു�ട�ന�ര. ഹരിദ്വർണ്ണൻ–�സോമം.
3. നരർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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സൂക്തം 58.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

തൂകുന്നൂ, കടത്തോനോ മോദകനഭിഷുതൻ-

തൂകുന്നൂ, കടത്തോനോ മോദകനിര�യറ്റം. (1)

സ്വത്തുറവോമ�ദ്ദവി മർത്ത്യരക്ഷോഭിജ്ഞതോൻ-

തൂകുന്നൂ, കടത്തോനോ മോദകനിര�യറ്റം! (2)

നൂറുനൂ�റങ്ങൾ�ക്കകീ, സധ്വസ്രൻ പുരുഷന്തി-

തൂകുന്നൂ, കടത്തോനോ മോദകനിര�യറ്റം! (3)

മുപ്പതോയിരം തന്നൂ, വസ്ത്രവു�മങ്ങൾക്കവർ-

തൂകുന്നൂ, കടത്തോനോ മോദകനിര�യറ്റം! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. മോദകനഭിഷുതൻ–പിഴിയ�പ്പട്ട �സോമം. കടത്തോൻ–�സ്തോതോക്ക�ള പോപം കടത്തി

യയപ്പോൻ. ഇര (അന്നം) ഏറ്റം തൂകുന്നു.

2. സ്വത്തുറവോമ�ദ്ദവി–സമ്പത്തി�� ഉറവോയ �സോമരസധോര. മർത്ത്യരക്ഷോഭിജ്ഞ

തോൻ–മനുഷ്യ�ര രക്ഷിപ്പോൻ അറിയുന്നവൾത�ന്ന; ആ �ദവിയ്ക്കറിയോം, മനുഷ്യ�ര

രക്ഷിപ്പോൻ.

3. സധ്വസ്രൻ പുരുഷന്തി–ധ്വസ്ര�നോടുകൂടിയ പുരുഷന്തി; ഇവരിരുവരും �സ്നഹിതന്മോ

രോയ രോജോക്കന്മോരോണു് രണ്ടു�പരും വള�ര വള�ര ധനം ഞങ്ങൾക്കുതന്നു.
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സൂക്തം 59.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

തൂവുക, ഗവോശ്വ�ത്ത, വിത്ത�ത്ത, വിശ്വ�ത്തയും

കീ�ഴ്വച്ച നീ;–�യത്തിയ്ക്ക, രത്നപുത്ര�രയി�ന്ദോ! (1)

ഒഴുകൂ ജലത്തിൽനിന്ന,ങ്ങു നോർകളിൽനിന്നു,-

�മോഴുകൂ സസ്യത്തിൽനി�ന്നോ,ഴുകൂ ക�ല്മൽനിന്നും! (2)

കവി നീ പവമോന�സോമ�മ, ദുരിതങ്ങൾ

കടത്തിവിടു�കല്ലോ;–മിരിയ്ക്ക, ദർഭപുല്ലിൽ! (3)

പവമോ�ന�ന്ദോ, നല്കു�കോക്കയും, പിറപ്പി�ല

ഭുവനങ്ങ�ളക്കീഴിലോക്കിയ മഹോനോം നീ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 59.
1. തൂവുക–നീ�രോഴുക്കിയോലും. ശത്രുക്കളു�ട �ഗോക്ക�ളയും അശ്വങ്ങ�ളയും ധന�ത്തയും,

വിശ്വ�ത്തയും കീ�ഴ്വച്ച, കീഴടക്കിയ, നീ ഞങ്ങൾക്കു പുത്ര�ര (രമ്യധന�ത്തയും പുത്ര

�നയും) എത്തിയ്ക്ക, �കോണ്ടുവന്നോലും.

2. അങ്ങു–ഭവോൻ. നോർകൾ–ലതയു�ടസൂക്ഷ്മതന്തുക്കൾ. ക�ല്മൽനിന്നും–അമ്മി�മൽനിന്നും.
4. ഒക്കയും നല്കുക–യജമോനന്ന് എല്ലോ അഭീഷ്ടവും �കോടുത്തോലും.
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സൂക്തം 60.

അവത്സരൻഋഷി; ഗോയത്രിയുംപുരഉഷ്ണിക്കുംഛന്ദസ്സുകൾ;പവമോന�സോമം �ദവത.

(�കക.)

ആയിരം കണ്ണോൽകോണുമപ്പവമോ�നന്ദുവി-

ന്നോയിട്ടു ഗോനം�ചയ്  വിൻ, ഗോയത്രസോമം നിങ്ങൾ! (1)

ആയിരം ഭരണവുമോയിരം കണ്ണും �ചർ�ന്നോ-

നോയ നീയരിപ്പയിലരിയ്ക്ക�പ്പട്ടീടുന്നു. (2)

അപ്പവമോനമരിപ്പയിൽനി�ന്നോഴുകി,പ്പോ

ഞ്ഞുൾപ്പൂകിടുന്നൂ �ദ്രോണ,മിന്ദ്ര��യുള്ളിൽ�ച്ചല്ലോൻ! (3)

ഇന്ദ്ര�നക്കിട്ടോനി�ന്ദോ, തൂകുക, സുഖം; �കോണ്ടു-

വന്നോലും, പ്രജ�യയുമന്നവും കണ്ണു�ള്ളോ�ന! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 60.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോട്:
2. ആയിരം ഭരണം–വള�രയോളുക�ള ഭരിയ്ക്കൽ.
3. �ദ്രോണം–കലശം. ഉള്ളിൽ–വയറ്റിൽ.
4. കിട്ടോൻ–വശത്തോക്കോൻ. സുഖം–സുഖകരമോയനീര്. �കോണ്ടുവന്നോലും–ഞങ്ങൾക്ക്

പ്രജ=സന്തതി.
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സൂക്തം 61.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ അമഹീയു ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

(�കക.)

�തോണ്ണൂ�റ്റോമ്പതുപുരി തകർത്തുവ�ല്ലോ, �പോരിൽ;

നിന്നു�ടയോ നീർ തൂകുകി�ന്ദോ, നീയമീത്തിന്നോയ് ! (1)

സത്യകർമ്മോവോം ദി�വോദോസന്നോയ്പ്പുരികളും

ശംബര�നയു�മോപ്പം യദുതുർവശ�രയും! (2)

അശ്വ�ത്ത,പ്പശുവി�ന�പ്പോഴിയ്ക്ക, �പോന്നുംഞങ്ങൾ-

ക്കശ്വദൻ ഭവോനി�ന്ദോ, നൂറുനൂറന്നങ്ങളും! (3)

അരിപ്പ കുതിർക്കുന്നപവമോനമോം നി��-

യരികില�പക്ഷിച്ചീടുന്നു, ചങ്ങോതംഞങ്ങൾ! (4)

ധോരയോയരിപ്പതന്നുള്ളി�ല�യ്ക്കോഴുകും നിൻ-

നീരലകളോൽ�സ്സോമ, നല്കു�ക,ങ്ങൾക്കുസുഖം! (5)

അപ്പവമോനം, പോരിൻതമ്പുരോൻ ഭവോൻ �സോമ,

സൽപുത്ര�നയു�മങ്ങൾ�ക്കത്തിയ്ക്ക, �കോറ്റും സ്വത്തും! (6)

പത്തു�കവിരലിനോലരിയ്ക്ക�പ്പടും നദീ-

പുത്രനോമിവൻ �ചന്നു�ചരുന്നു, �ദവന്മോരിൽ: (7)

�ചരുന്നു, പിഴിയ�പ്പട്ടരിപ്പിലിന്ദ്ര�നോടും,

സൂരരശ്മിക�ളോടും, വോയുവി�നോടും �ച�മ്മ; (8)

അഴ�കോത്തിനിയ നീ�യങ്ങൾതന്നനിലന്നോ-

�യോഴുകൂ, ഭഗപൂഷവരുണമിത്രക്കോയും! (9)

നിൻനീർതന്നുയർജന്മം, വിണ്ണി�ല�പ്പരുംശർമ്മം,

കുന്നി�ച്ചോരന്നമിവ �കക്കലോക്കുന്നൂ, ഭൂമി! (10)

ഇവനോൽ മനുഷ്യർതൻസർവോന്നങ്ങളിലും �ച-

ന്ന,വ�കവരുത്തുവോൻ ഭജിച്ചീടുന്നൂ, ഞങ്ങൾ. (11)

പര�ക്ക�യോഴുകു�ക,ങ്ങൾക്കീജ്യനോമിന്ദ്രന്നും,

മരുത്തുക്കൾക്കും, വരുണന്നുമോയ്ദ്ധനദ, നീ! (12)

സുഷ്ഠുജോതമോയ്ത്തണ്ണീർ വിട്ടതോയ്ഗ്ഗവ്യം �ചർക്ക-

�പ്പട്ടതോയ്, പ്രഹർത്തോവോം �സോമത്തി�ലത്തും, വോ�നോർ! (13)

ഇന്ദ്ര��യുള്ളിൽ�ച്ചലുമതി�ന വളർത്ത�ട്ട,

കന്നി�നക്കറക്കോ�പ്പ�പോ�ല, നമ്മു�ട ഗീതി! (14)

ഒഴുക്കൂസുഖം �സോമ, ഞങ്ങൾതൻ �ഗോവിന്നു നീ;

�പോഴിയ്ക്ക, �പരുതന്നം; വോയ്പിയ്ക്ക, വർണ്ണ്യം തണ്ണീർ! (15)
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പവമോനത്തോല�ത്ര, വൻ�വശ്വോനര�ജ്യോതി-

സ്സവക്ലപ്തമോയ്, വോനിൽ വിചിത്രോശനി�പോ�ല! (16)

പവമോനമോം നി�� മധുനീരരക്ക�ര-

ക്കവിച്ചു �പരുമോ�ള, കമ്പിളിയുൾപ്പൂകുന്നു! (17)

പവമോന�മ, വളർ�ന്നോളിമിന്നുന്നൂ, നിൻനീർ;

പരന്ന �തജസ്സി�ന�യോക്കയും �തളിയിപ്പൂ! (18)

�ദവകോമവും ര�ക്ഷോഘോതിയുമ�ല്ലോ, നിൻനീ;-

രോ വ�രണ്യമോമന്നമി�ങ്ങോഴുക്കുക, ഭവോൻ! (19)

നീ �കോല്ലു,മമിത്രനോം വൃത്ര�ന;–ദ്ദി�നദി�ന

�പോർകളിൽ�ച്ചല്ലും; �ഗോ�വത്തരു,മശ്വ�ത്തത്തരും! (20)

അദ്യ �ശോഭനങ്ങളോം ഗവ്യങ്ങൾ �ചർന്ന ഭവോൻ

സ്വസ്ഥോ�ന പരുന്തു�പോലണഞ്ഞു�ശോഭിച്ചോലും! (21)

ഒഴുകൂ: ഭവോന�ല്ലോ വജ്രി�യസ്സഹോയിച്ചൂ,

മുഴുതണ്ണീർകൾ നി�രോധിച്ച വൃത്ര�ന�ക്കോല്  വോൻ! (22)

സ്വത്തടക്കോവൂ, വർഷിൻ, �സോമ, സത്സുത�രങ്ങൾ:

�മത്തിയ്ക്ക, പവമോനമോയ നീയസ്മൽ�സ്തോത്രം! (23)

�ചന്നു �കോല്ലോവൂ, നിന്നോൽത്രോതർ, നിൻത്രോണോ�ലങ്ങൾ;

നിർന്നിദ്രനോക, ഭവോൻ �സോമ�മ, കർമ്മങ്ങളിൽ! (24)

അഴൽ �ചർ�പ്പോ�ര�ക്കോന്നും, പിശുക്കന്മോ�ര�ക്കോന്നു-

�മോഴുകീടുന്നൂ, �സോമമിന്ദ്ര�� പദം പൂകോൻ! (25)

പവമോ�ന�ന്ദോ, ഞങ്ങൾ�ക്കത്തിയ്ക്കൂ, �പരുംമുതൽ;

പര�ര�ക്കോല്ലൂ; നൽകൂ, വീരവദ്യശസ്സും നീ! (26)

ദോനതൽപരനോയ് സ്വ�ത്തടുക്കോൻ�നോക്കും പവ-

മോനമോം നി�ന്നത്തടുക്കില്ല, നൂ�റതിരോളും! (27)

നീർ �പോഴിയ്ക്കുക വർഷിൻ, പിഴിയ�പ്പട്ടി�ന്ദോ, നീ:

�പർ പോകു�ക,ങ്ങൾക്കൂരിൽ; �ക്കോല്ക, മോറ്റ�ര�യല്ലോം! (28)

ഇന്നി��സഖ്യംമൂലം നിന്നുത്തമോന്നം �നടി

�വന്നമർത്തോവൂ, ഞങ്ങ�ളതിരോള�രയി�ന്ദോ! (29)

വീക്കുവോൻ നിനക്കുള്ളതീ�ക്ഷ്ണോഗ്രോയുധങ്ങളോൽ-

ക്കോക്കു�ക,ങ്ങ�ള നീ�യവ��യും പഴി �പോക്കി! (30)



78 ഋ�ഗ്വദം [അ. 7: അ. 1]

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 61.
1. ഇന്ദ്രൻ �ചയ്ത പുരഭഞ്ജനം നീരിൽ ഉപചരിച്ചിരിയ്ക്കയോണു്. അമീത്തിന്നോയ്–ഇന്ദ്രന്നു

കുടിപ്പോൻ.

2. മുൻപദ്യത്തി�ല തകർത്തുഎന്നക്രിയോപദം ഇതിലും �ചർക്കണം.

4. ചങ്ങോതം=സഖ്യം.
7. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: ഇവൻ–�സോമം.

9. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഞങ്ങൾതൻ–ഞങ്ങളു�ടയോണു്, അനിലനും(=വോയുവും) മറ്റും.

10. ഉയർജന്മം=ഉൽക്കൃഷ്ടജനനം. വിണ്ണി�ല–ഇ�തോ�ക്ക സ്വർഗ്ഗത്തിലോണിരിയ്ക്കുന്ന�ത

ങ്കിലും, ഭൂമി �കക്കലോക്കുന്നു.

11. ഇവനോൽ–�സോമ�ത്ത�ക്കോണ്ടുഞങ്ങൾ മനുഷ്യ�ഭോജ്യങ്ങ�ളല്ലോം �നടുമോറോകണം.

12. എങ്ങൾക്കീജ്യൻ–ഞങ്ങളോൽ യജിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടവൻ.
13. തണ്ണീർ വിട്ടതു്–�വള്ളത്തിൽനി�ന്നടുക്ക�പ്പട്ടതു്. പ്രഹർത്തോവോം–ശത്രുക്ക�ള പരി

�ക്കല്പിയ്ക്കുന്നതു്. �സോമത്തി�ലത്തും–�സോമത്തി�� പക്കൽ വന്നു�ചരും.

14. അതി�ന–�സോമ�ത്ത. കറക്കോ�പ്പ–കറക്കോഞ്ഞതിനോൽ കിട്ടിൽ പോൽ �കട്ടിനി

ല്ക്കുന്ന പയ്യ്. ഗീതി–സ്തുതി.

15. വർണ്ണ്യം=വർണ്ണി�യ്ക്കണ്ടുന്ന.
16. അവക്ലപ്തമോയ്=ഉണ്ടോക്ക�പ്പട്ട. അശനി=ഇടിവോൾ.
17. കവിച്ചു–പിന്നീട്ട്.
18. �തളിയിപ്പൂ–കോണുമോറോക്കുന്നു.
20. അമിത്രനോം വൃത്ര�ന–�ദ്രോഹിയ്ക്കുന്ന ശത്രുവി�ന.

21. അദ്യ=ഇ�പ്പോൾ. പരുന്തു�പോ�ല–പരുന്തു്, അതി�� കൂട്ടി�ലന്ന�പോ�ല.
23. സത്സുതർ–നല്ല പുത്ര�രോടുകൂടിയവരോയഎങ്ങൾസ്വത്ത് (ശത്രുധനം) അടക്കോവൂ. �മ

ത്തിയ്ക്ക–വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും.

24. �ചന്നു�കോല്ലോവൂ–ശത്രുക്ക�ള�ചറുത്തുവധിയ്ക്കുമോറോകണം. നിർന്നിദ്രൻ–ഉണർവുറ്റവൻ.

കർമ്മങ്ങളിൽ–ഞങ്ങളു�ട.

25. അഴൽ �ചർ�പ്പോർ–ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നവർ.
26. പരർ=ശത്രുക്കൾ. വീരവദ്യശസ്സ്=വീര�രോടുകൂടിയ യശസ്സ്; പുത്ര�രയും യശസ്സും.
27. ദോനതൽപരനോയ്–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ�വണ്ടി. നൂ�റതിരോളുംഅ�നകവി�രോധികളും

28. എങ്ങൾക്കു്ഊരിൽ (നോട്ടിൽ) �പർ പോകുക–യശസ്സുണ്ടോക്കിയത്.
29. ഇന്നി��=ഈനി��.

30. വീക്കുവോൻ–ശത്രുക്ക�ള പ്രഹരിപ്പോൻ, �കോല്ലോൻ. ഏവ�� പഴി �പോക്കി–

ഏ�തോരുത്ത��യും നിന്ദനത്തിൽനിന്നു കോക്കുക, രക്ഷിച്ച.
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സൂക്തം 62.

ഭൃഗുപുത്രൻ ജമദഗ്നി ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

ശീഘ്രമോം പവമോനനീരിതോ, ധന�മല്ലോം

�നോക്കി�ക്കോണ്ടരിപ്പയിൽ നിറ�യത്തൂക�പ്പട്ടൂ: (1)

വിസ്തീർണ്ണദുരിതഘ്നം, കുഞ്ഞിന്നും കുതിരയ്ക്കും

വിത്തവും സുഖങ്ങളും നല്കു�വോ�ന്നോ,�ജോയുക്തം! (2)

�ഗോവിനും നമുക്കും കീഴ്  നിർത്തുന്ന �കോറ്റും സ്വത്തും

�കവരുത്തോനോയ് വന്നു�ചരുന്നു, നൽ�സ്തോത്രത്തിൽ! (3)

മത്തിനോയ്പ്പിഴിയ�പ്പട്ടം,ഭസ്സോൽത്തഴപ്പിയ-

ന്ന,ദ്രിജം �സോമം, പരു�ന്തന്ന�പോ�ലത്തീ,സ്ഥോ�ന! (4)

�ഗോവുകൾ പോലോലിനിപ്പിപ്പതോം ശുഭമോയ

�ദവോന്നം നരർ പിഴിഞ്ഞംഭസ്സിലരിയ്ക്കുന്നു; (5)

പിന്നീ�ടോരശ്വ�ത്ത�പ്പോലണിയിയ്ക്കുന്നൂ, യജ്ഞം-

തന്നിലീ മധുവി�ന �ഹോതോക്കളമൃതോർത്ഥം! (6)

ഇ�ന്ദോ, �ത�നോഴുക്കുന്ന, രക്ഷയ്ക്കോയ്പ്പിഴിയുന്ന

നിൻനീർദ്ധോരകളോൽ നീ പുക്കോലുമരിപ്പയിൽ! (7)

കമ്പിളിയരിപ്പ വിട്ടോ,സ്പ�ദ പോത്രങ്ങളിൽ-

സ്സമ്പതിച്ചരു�ളണ,മിന്ദ്രന്നു കുടിപ്പോൻ നീ! (8)

മുഴുമോധുരിയു�ള്ളോൻ മുതൽ കിട്ടി�പ്പോൻ ഭവോൻ

�പോഴിയ്ക്ക, പോലും �നയ്യുമംഗിരസ്സുകൾക്കി�ന്ദോ! (9)

ശരിയോയ്  ക്കോ�ണ്മോനോമീ നിഹിതം പവമോന-

മറിയ�പ്പടുന്നുണ്ടു, പുരുനീർ �പോഴിയ്ക്കയോൽ! (10)

വൃഷകർമ്മോവോം വൃഷോവിപ്പവമോനം സമ്പ-

ത്ത,ശുഭന്മോ�ര�ക്കോന്നുഹവ്യദന്നരുളുന്നു! (11)

നീ�യോഴുക്കുക, �ഗോക്ക�ളോടുമശ്വങ്ങ�ളോടു-

മോയിരം വിത്തം, പുരുഹർഷകം, പുരുകോമ്യം! (12)

ആളുകളിതോ, ശരിയ്ക്കരിച്ചു പകരുന്നൂ,

നീളമുള്ളറിവോളുമപ്പുരുഗോതവ്യ�ന! (13)

നൂർ ധന,�മോരോയിരം രക്ഷയുമിയ�ന്നോനോം

പോർ തീർത്തകവി �സോമമിന്ദ്രന്നോ�യോഴുകുന്നു! (14)

ദൃഷ്ടമോയ് സ്തുതം �സോമമിവി�ടസ്ഥോ�ന �വയ്ക്ക-

�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നൂ, കൂട്ടിൽപ്പക്ഷി�പോലിന്ദ്രന്നോയി! (15)
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നരന്മോർ പിഴി�ഞ്ഞോരു പവമോനമോം �സോമ-

മിറങ്ങീ, �പോരിൽ�പ്പോ�ല, പോത്രത്തിൽബ്ബലോൽ വോഴ്വോൻ (16)

അതി�നച്ഛന്ദ�സ്സഴോൽ�ക്കറ്റുന്നു �പോകോൻ, മൂന്നു

മുതുകും മൂന്നു നുകത്തണ്ടുമുള്ളൃഷി�ത്തരിൽ! (17)

കരുത്തു, ഗതി�വഗം, സമ്പ�ത്തന്നിവയുള്ളോ

ഹരി�യ�പ്പോരിൽ�ച്ചല്ലോൻ �തളിപ്പിൻ, പിഴി�വോ�ര! (18)

പിഴിയ�പ്പട്ടു കുടമുൾപ്പുക്കു, ധന�മോട്ടു-

�ക്കോഴുകി നില�ക്കോൾവൂ, �ഗോക്കളിൽശ്ശൂരൻ�പോ�ല! (19)

�സോമ�മ, നറു�തനോം നിൻനീരു കറക്കുന്നൂ,

�സ്തോമകോരികൾ നരർ വോ�നോർക്കു മത്തിന്നോയി! (20)

അരിപ്പിൽപ്പകരുവിനമരർക്ക,മരരോൽ-

�പ്പരി�ക�ക്കൾക്ക�പ്പടും നമ്മു�ട നൽ�ത്തൻ�സോമം! (21)

ഏ�റ മത്തുളവോക്കും സ്തുതമോം �സോമമിതോ,

ധോരയോയ്പ്പകരുന്നൂ, �പരുതോമന്നത്തിന്നോയ് ! (22)

ഭുക്തിയ്ക്കു �ഗോസമ്പത്തിൽ�ച്ച�ന്നത്തിയ�ല്ലോ, ഭവോൻ:

സ്വ�ത്തകോ�നോഴികീടുക,പ്പവമോനം ഭവോൻ! (23)

ജമദഗ്നിയോൽസ്തുയമോനൻ നീ സുശ്ലോഘ്യമോം

സമസ്തോന്നവു�മങ്ങൾ�ക്കകുക, �ഗോക്ക�ളയും! (24)

വോക്കി�ല�യ്ക്ക–ല്ലോക്കോവ്യത്തി�ലയ്ക്കും–മുമ്പൻ ഭവോൻ

�നർ�ക്കോഴു�കണം, �സോമ, ചിത്രരക്ഷക�ളോടും! (25)

വോക്കുകൾ പുറ�പ്പടുവിച്ചു, വോനി�ല �വള്ളം

�നർ�ക്കോഴുക്കുക, വിശ്വം കുലുക്കും മുമ്പൻ ഭവോൻ! (26)

നിന്മഹിമ�യ്ക്ക നില്പൂ, �ലോകമിതി�ന്ദോ; ക്രോന്ത-

കർമ്മോ�വ, സരിത്തുകളങ്ങയ്ക്കോ�യോഴുകുന്നു! (27)

നിൻനീർദ്ധോരക ൾ, വോനിൽനിന്നു മോരികൾ�പോ�ല

നിന്നിടോ�തോഴുകുന്നു, ശുഭ്രമോമരിപ്പയിൽ! (28)

ഇന്ദ്രന്നോയരിയ്ക്കുവിൻ നിങ്ങൾ, �കല്പുളവോക്കു-

മിന്ദു�വ,സ്സുതീവ്ര�ന, സ്വ�ത്തകും �പരുമോ�ള! (29)

സദ്വീര്യം സ്തുതികൃത്തി�ന്നകി�ക്കോണ്ടരിപ്പയിൽ

വർത്തിപ്പൂ, യഥോർത്ഥനോം പവമോ�നന്ദു, കവി! (30)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 62.

1. ധന�മല്ലം �നോക്കി�ക്കോണ്ടു്–സർവധ�നച്ഛ�യോ�ട. ഋത്വക്കളോൽ എന്നു, കർത്തൃപ

ദം അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

2. നീരി�� വി�ശഷണങ്ങൾ: കുഞ്ഞ്–നമ്മു�ട മകൻ.

3. കീഴ്  നിർത്തുന്ന–ന�മ്മ അടക്കിബ്ഭരിയ്ക്കുന്ന. നൽ�സ്തോത്രത്തിൽ–നമ്മു�ട നല്ല സ്തുതി

യിൽ. കർത്തൃപദം, പവമോനനീർത�ന്ന.

4. തഴപ്പിയന്ന്=വർദ്ധിച്ച്. അദ്രിജം=മലയിലുണ്ടോയതു്.
5. ഇനിപ്പിപ്പതോം=മധുരിപ്പിയ്ക്കുന്നതോയ. �ദവോന്നം–�സോമം. നരർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
6. അമൃതോർത്ഥം=മരണമില്ലോയ്മയ്ക്കു�വണ്ടി, അമർത്ത്യത്വം ലഭിപ്പോൻ.

7. പിഴിയുന്ന–ഋത്വിക്കുകൾ.
8. ആസ്പ�ദ=സ്വസ്ഥോനത്ത്. പോത്രങ്ങളിൽ സമ്പതിച്ചരു�ളണം–പോത്രങ്ങളി�ലയ്ക്ക് ഒഴു

കിയോലും.

9. മുഴുമോധുരി=പൂർണ്ണമോധുര്യം.
10. നിഹിതം–പോത്രങ്ങളിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ട. അറിയ�പ്പടുന്നുണ്ടു–സർവ്വരോലും: മറ്റോർ ഇത്ര

നീർ �പോഴിയ്ക്കും?

11. വൃഷകർമ്മോവു്–വർഷണശീലൻ. അശുഭന്മോർ–അരക്കന്മോർ. ഹവ്യദന്ന്–യജമോനന്ന്.
അരുളുന്നു–കല്പിച്ചു�കോടുക്കുന്നു.

13. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: പകരുന്നൂ–പോത്രങ്ങളിൽ. അപ്പുരുഗോതവ്യ�ന ബഹുസ്തുത്യനോയ

�സോമ�ത്ത.

14. പോർ തീർത്ത=വിശ്വവിധോതോവോയ.

15. ദൃഷ്ടം–ആവിർഭൂതം. ഇവി�ട–യജ്ഞത്തിൽ.

17. �പോകോൻ–�ദവന്മോരു�ടഅടുക്ക�ലയ്ക്ക്. മൂന്നു മുതുക്–സവനത്രയം. മൂന്നു നുകത്തണ്ടു്

–�വദത്രയം. ഋഷി�ത്തരിൽ–യജ്ഞമോകുന്ന �തരു �കറ്റുന്നു.

18. ഹരി–�സോമമോകുന്നഅശ്വം. �പോരിൽ–യജ്ഞമോകുന്നയുദ്ധത്തിൽ.

19. ഒഴുക്കി–നമുക്കോയി. �ഗോക്കളിൽ–ശത്രുക്കളു�ട �ഗോക്ക�ള പിടിച്ചടക്കോൻ,അവയു�ട
യിടയിൽ.

20. �സ്തോമകോരികൾ=�സ്തോതോക്കൾ.
21. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: നൽ�ത്തൻ�സോമം–അതിമധുരമോയ �സോമരസം.

22. പകരുന്നൂ–ഋത്വിക്കുകൾ.

23. �ഗോസമ്പത്ത്–ക്ഷീരോദി.

24. ജമഗ്നിയോൽ–എന്നോൽ.
25. വോക്കി�ലയ്ക്ക്–ഞങ്ങളു�ട സ്തുതിയി�ലയ്ക്കു്; കോവ്യവും സ്തുതിത�ന്ന. ഞങ്ങളു�ട സ്തുതിക

ളിൽ സന്നിഹിതനോവുകഎന്നർത്ഥം.

26. വോക്കുകൾ–ശബ്ദം.
27. നിന്മഹിമ�യ്ക്ക നില്പൂ–അങ്ങ�യത്ത�ന്നപുരസ്ക്കരിയ്ക്കുന്നു.

28. നിന്നിടോ�ത–തടവു �പടോ�ത.
29. ഋത്വിക്കുക�ളോട്:
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30. സ്തുതികൃത്ത്=�സ്തോതോവു്. യഥോർത്ഥൻ=സത്യഭൂതൻ
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സൂക്തം 63.

കശ്യപ�ഗോത്രൻ നിധ്രുവി ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

ആയിര�മോഴുക്കുക, സദ്വീര്യമോയ ധനം;

നീയരു�ളണം, �സോമ, ഞങ്ങളിലന്നങ്ങളും! (1)

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുക്കുന്നൂ, രസവുമന്നങ്ങളും;

�ചന്നു �മവുന്നൂചമസങ്ങളിൽ, മ�ത്തറ്റും നീ! (2)

ഇന്ദ്രവിഷ്ണ്വനിലർക്കോയ്പ്പിഴിയ�പ്പട്ടു കുടം

�ചന്നു പൂകിയ �സോമനീ�രറ്റമിനിയ്ക്ക�ട്ട! (3)

ഇക്കുരോൽ�സ്സോമം രസധോരകളുതിർക്കുന്നു;

�വക്കം �ച�ന്നതിർക്കുന്നു, രോക്ഷസപ്പരിഷ�യ! (4)

ഇന്ദ്ര�ന വളർത്തുന്നു; തൂകുന്നു, തണ്ണീ�ര;–ല്ലോം

നന്നോക്കി�വച്ചീടുന്നു; �കോല്ലുന്നു, ലുബ്ധന്മോ�ര! (5)

പിഴിയ�പ്പട്ട കുരോൽ�സ്സോമങ്ങളിന്ദ്രങ്കൽ�ച്ച-

�ന്ന,ഴുനള്ളുന്നൂ, പി�ന്നസ്വന്തമോംസ്ഥോന�ത്തയ്ക്കോയ് ! (6)

മർത്ത്യർക്കോയ് മഴ �പയ്തു, യോ�തോന്നോൽക്കതി�രോ�ന

പ്രത്യക്ഷനോക്കീ ഭവോ,നോ നീരു �പോഴിച്ചോലും! (7)

ഭോനുവിൽ കുതിര�യപ്പൂട്ടുന്നൂ, പവമോനം

മോനുഷർക്കോയിട്ടന്തരിക്ഷത്തിലൂ�ട �പോകോൻ– (8)

‘ഇന്ദ്ര’�നന്നുര�ചയ്തും�കോണ്ടു പൂട്ടുന്നൂ, പത്തോ-

കുന്ന ദിക്കിലും �പോകോൻ�വണ്ടിയർക്കനു �സോമം! (9)

വോയുവിന്നിന്ദ്രന്നുമോയ്പ്പിഴിഞ്ഞ മധു�വടു-

ത്തീയോട്ടു�രോമച്ചോർത്തി�ലോഴിപ്പിൻ, �സ്തോതോക്ക�ള. (10)

തരിക, പവമോന�സോമ�മ, ഞങ്ങൾക്കുനീ

പരനു �പോക്കോവതല്ലോത്ത ദുസ്തരവിത്തം! (11)

നീയിങ്ങു കിട്ടിച്ചോലും, �ഗോക്ക�ളോത്തശ്വങ്ങ�ളോ-

ത്തോയിരം ധന�ത്തയും, �കല്പ,ന്നമിവ�യയും! (12)

അമ്മിയോൽപ്പിഴിയ�പ്പട്ടമരപ്രഭം �സോമം,

തൻമധു�വോരു കുടത്തിങ്ക�ല�യ്ക്കോഴുക്കുന്നു. (13)

ന�ല്ലോളി�പറുമിതു നീർദ്ധോര�കോണ്ടോര്യ��-

യില്ല�ത്ത�യ്ക്കോഴുക്കുന്നൂ, �ഗോസ�മതമോമന്നം! (14)

വജ്രിയോമിന്ദ്രന്നോയിപ്പിഴിഞ്ഞു, തയിർ �ചർത്തു-

�വച്ചതോം �സോമമരിപ്പയിൽനി�ന്നോഴുകുന്നു. (15)
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�സോമ�മ, സ്വത്തിന്നോയ് നീ �പോഴിയ്ക്ക, തു�ലോം �ദവ-

കോമവും മധുരവുമോയ നീരരിപ്പയിൽ! (16)

മ�ത്തറ്റും കരുത്തുള്ളോപ്പച്ചയിന്ദു�വയിതോ,

മർത്ത്യരിന്ദ്രനു�വണ്ടി �വള്ളത്തിൽക്കഴുകുന്നു. (17)

�സോമ�മ, �പോഴിയ്ക്കുക,ശ്വ�ത്ത, വീര�ന,�പ്പോന്നും;

�ഗോമണ്ഡലോന്നങ്ങളും �കോണ്ടുവന്നോലും, ഭവോൻ! (18)

ഇന്ദ്രന്നോയ്പ്പകരുവിൻ കമ്പിളിയിങ്കൽ,�പ്പോരി-

�ലന്ന�പോലി,നി�പ്പറും �പോർ�ക്കോതിയ�ന നിങ്ങൾ! (19)

അവ�നഷികൾ വിപ്രർ വിരലോൽ �വടു�പ്പറ്റും

കവിയോം വൃഷോ�വോച്ചയിട്ടു�കോ�ണ്ടോഴുകുന്നു! (20)

നീർ തൂകും വൃഷോവോയ �സോമ�ത്തജ്ജലധോരോ-

ധൗതമോക്കുന്നൂ, ധീരർ വിരലോൽസ്തുതിപൂർവ്വം. (21)

നീ�യോഴുകുകി:–ന്ദ്രങ്കൽ�ച്ചല്ല�ട്ട, �മ�ന്മൽ നിൻനീർ;

വോയുവിങ്കലും �ദവ, �കറുക, ധർമ്മത്തോൽ നീ! (22)

�പർ �കട്ട ധന�ത്ത �നോവി�പ്പോനോം ഭവോൻ പ്രീത്യോ

പൂകുക, പവമോന�സോമ�മ, സമുദ്രത്തിൽ! (23)

മോറ്റ�ര�ക്കോന്നും�കോണ്ടുബുദ്ധി ത�ന്നോഴുകുന്ന

മോദകൻ ഭവോൻ �സോമ, മണ്ടിയ്ക്കുക,രക്ക�ര! (24)

എല്ലോ �സ്തോത്രങ്ങളിലുമിണക്ക�പ്പടുന്നുണ്ടു,

ന�ല്ലോളി�യോ�ട മിന്നും പവമോനമോം �സോമം. (25)

ദ്രുതഗോമിയോയ് മിന്നും പവമോനമോം �സോമം

പ്രതിപക്ഷ�ര�യല്ലോം �കോന്നു�കോ�ണ്ടോഴുകുന്നു! (26)

ഉന്നതസ്ഥോനത്തങ്ങു�മോലിപ്പൂ, പവമോനം

വിൺനോട്ടിൽനിന്നും, വോനിൽനിന്നു, മൂഴിയിൽനിന്നും! (27)

നീർ �പോഴിച്ചരിയ്ക്ക�പ്പട്ടി�ന്ദോ, നീ സുകർമ്മോ�വ,

പോപ�ര�യല്ലോം �കോല്ക, രോക്ഷസ�രയും �സോമ! (28)

അരക്കന്മോ�രത്തുല�ച്ചോലി�ക്കോ�ണ്ടോഴുക്കുക,

�പരി�കത്തിളങ്ങുന്നനൽബ്ബലം ഭവോൻ �സോമ! (29)

എത്തിച്ചുതരികി�ന്ദോ, �സോമ�മ, നീ�യങ്ങൾക്കു

പൃത്ഥ്വി, വിണ്ണിവയി�ലക്കോമ്യമോം ധന�മല്ലോം! (30)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 63.
1. സദ്വീര്യം=നല്ല വീര്യ�ത്തോടുകൂടിയതു്.

3. ഇനിയ്ക്ക�ട്ട–മധുരീഭവിയ്ക്ക�ട്ട.
5. എല്ലോം–കർമ്മത്തിനുള്ളതു്.

8. ഭോനു=സൂര്യൻ.
9. ആവർത്തനമോണു്: അർക്കനുപൂട്ടുന്നു–സൂര്യരഥത്തിൽകുതിര�യപൂട്ടുന്നു. ഇന്ദ്ര�നന്നു

ര�ചയ്തും�കോണ്ടു്– ‘ഇന്ദ്രൻആജ്ഞോപിയ്ക്കുന്നു: പുറ�പ്പടുക’എന്നുപറഞ്ഞും�കോണ്ട്.

10. ആട്ടു�രോമച്ചോർത്തിൽ–കമ്പിളിയരിപ്പയിൽ. ഒഴിപ്പിൻ=പകരുവിൻ.

13. അമരപ്രഭം=ഒരു �ദവ�ന്നോത്ത �ശോഭയുള്ളത്. മധു–മധുരനീർ.

14. ആര്യ��–യജമോന��. �ഗോസ�മതമോമന്നം–�ഗോക്ക�ളയും അന്നവും.
16. സ്വത്തിന്നോയ്–ഞങ്ങൾക്കുസമ്പത്തുണ്ടോകോൻ.

18. �ഗോമണ്ഡലോന്നങ്ങളും–�ഗോവൃന്ദം, അന്നം എന്നിവയും.

19. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: �പോർ�ക്കോതിയ�ന–യുദ്ധമിച്ഛിയ്ക്കുന്ന �സോമ�ത്ത.

20. അവ�നഷികൾ=രക്ഷ �തടുന്നവർ. വിപ്രർ–ഋത്വിക്കുകൾ. �വടു�പ്പറ്റും =

ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന

21. ജലധോരോധൗതമോക്കുന്നൂ–�വള്ളം പകർന്നു കഴുകുന്നു. ധീരർ=ബുദ്ധിമോന്മോർ, ഋത്വി

ക്കുകൾ.

22. ധർമ്മത്തോൽ–ധോരകമോയ നീർ�കോണ്ടു്. വോയുവിങ്കലും �ചല്ല�ട്ട, നിൻനീ�രന്നർ

ത്ഥം.

23. ധന�ത്ത �നോവി�പ്പോനോം–ശത്രുധന�ത്ത പീഡിപ്പിയ്ക്കുന്ന (പിടി�ച്ചടുക്കുന്ന)വനോയ.

സമുദ്രം–കു�ണ്ടറിയ കലശം.

25. ഇണക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്–ഋത്വിക്കുകളോൽ.
26. പ്രതിപക്ഷർ=ശത്രുക്കൾ.
27. വോന്–അന്തരിക്ഷം.
28. പോപർ–�ദ്രോഹികൾ.
29. ഒഴുക്കുക–ഞങ്ങൾക്ക്.
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സൂക്തം 64.

മരീചിപുത്രൻ കശ്യപൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

ധോമവോൻ, വൃഷോവോം നീ; വർഷണൻ, വൃഷോവോം നീ;

�സോമ�മ, വൃഷോവോം നീ ധർമ്മധോരകൻ, �ദവ! (1)

വർഷണം, വൃഷോവോം നിൻ�കല്പു; വർഷണം, �സവ;

വർഷണം, നീരും–�നർതോൻ: വർഷണൻ, വൃഷോ�വ, നീ! (2)

അശ്വം�പോ�ലോലിയിടും, വർഷി നീ;–യി�ന്ദോ, �ഗോദ-

നശ്വദൻ തുറക്കു�കങ്ങൾക്കുനീ സ്വത്തിൻവോതിൽ! (3)

�വക്കവും �കല്പും പൂണ്ട �സോമ�ത്തത്തിളങ്ങിച്ചു-

�വയ്ക്കുന്നു, �ഗോകോമോശ്വകോമസത്സുതകോമർ. (4)

ഇഷ്ടികോമർതൻകയ്യോൽ നന്നോക്കിച്ചമയിയ്ക്ക-

�പ്പട്ടു, കമ്പിളിയരിപ്പയി�ല�യ്ക്കോഴുകുന്നൂ (5)

അ�സ്സോമം ഹവിർദ്ദതോവി�ന്നോഴുക്ക�ട്ട, �ദ്യോവി

ല,ന്തരിക്ഷത്തിൽ, ബ്ഭൂവിങ്കലുമു�ള്ളല്ലോസ്വത്തും! (6)

സർവജ്ഞ, പവമോനമോയ നിൻ നീർദ്ധോരകൾ

സമ്പ്രതി �പോഴിയുന്നു, സൂര്യരശ്മികൾ�പോ�ല. (7)

�കോടി കോട്ടി�ക്കോണ്ടോകോശത്തിൽനിന്നു നീ നോനോ-

വടിവി�ലോഴുകുന്നൂ; നല്കുന്നൂ, പ�യോധി നീ! (8)

ഉന്നദിയ്ക്കുന്നൂ, പവമോന�മ, രവി�ദവ-

�നന്ന�പോല�വ, നിൻനീരരിപ്പിൽപ്പൂകു�മ്പോൾ നീ. (9)

സൂരീന്ദ്രസ്തുതികളോൽ,ജ്ഞോപക�നോമൽ�സ്സോമം

�തരി�ന രഥി�പോ�ല, നീരി�ന�യോഴുക്കുന്നു: (10)

വ�നോ�ര�ക്കോതിയ്ക്കുമീത്തവ നീരല യജ്ഞ-

സ്ഥോനത്തിലണഞ്ഞരിപ്പയി�ല�യ്ക്കോഴുകുന്നു. (11)

അങ്ങി�ന്ദോ, മദകൃത്തോ�ണ,ത്രയും �ദ�വച്ഛുവോ-

�ണ;-ങ്ങൾതന്നരിപ്പയി�ലോഴുകുകി,ന്ദ്രന്നുണ്മോൻ! (12)

സ്തൂരികളരിയ്ക്കും നീ�യോഴുക്കു�കങ്ങൾക്കന്നം;

ധോരയോൽപ്പശുക്കൾക്കും �സോമ�മ, നല്കോ,ഹോരം! (13)

ആളിനു �കോറ്റും സ്വത്തും നല്കുക, നുതി�സവ്യ,

പോലി�ലയ്ക്കരിയ്ക്ക�പ്പട്ടീടും നീ ഹരിദ്വർണ്ണ! (14)

അധ്വരത്തിനോ�യ്ക്കല്പന്മോ�രടുത്തരിയ്ക്കുന്ന

സുദ്യുതിയോയ ഭവോൻ �ച�ന്നത്തുകി�ന്ദ്രോപോ�ന്ത! (15)
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വിരലോൽ �ഞക്കിപ്പിടി�ച്ചോഴുകിയ്ക്കുന്നൂ, �വഗം

തിരളുമി�സ്സോമ�ത്ത വോനി�ലയ്ക്കയയ്ക്കുവോൻ. (16)

അരിയ്ക്ക�പ്പടും �സോമം �ചന്നു�ചരുന്നൂ, നട-

ന്നരിപ്പം കൂടോതന്തരിക്ഷത്തിൽ,ജ്ജലസ്ഥോ�ന! (17)

എങ്ങൾതൻസ്വത്തിൻചുറ്റും ലോത്തു�ക;-ങ്ങളിൽക്കൂറു-

ള്ളങ്ങുകോക്കു�ക,ങ്ങൾതൻ പുത്രവദ്  �ഗഹം �കല്പോൽ! (18)

ഒച്ചയിട്ടൃ,ത്വിക്  �സ്തോത്രത്തി�ന്നത്തും ധുരീണമോ-

മശ്വമങ്ങിറക്ക�പ്പട്ടീടുന്നു, തണ്ണീരിങ്കൽ! (19)

യോഗത്തിൻഹിരണ്മയസ്ഥോനത്തി�ലഴുന്നള്ളും;

�വഗവോൻ �വടിയു�മ, വിജ്ഞോനഹീനന്മോ�ര! (20)

�വണ്ടു�വോർ പുകഴ്ത്തീടും; യജിപ്പോൻ �നോക്കും, ശിഷ്ട;-

രോണ്ടുമുങ്ങി�പ്പോമ�ല്ലോ, സദ്  ബുദ്ധിരഹിതന്മോർ! (21)

�സോമ�മ, മരുത്ത്വോനോമിന്ദ്രന്നോ�യോഴുകുക,

തൂമധു തഴച്ച നീ യജ്ഞത്തിൻപ�ദ വോഴ്വോൻ! (22)

ആനി�ന്നസ്തുതികൾ�കോണ്ടണിയിയ്ക്കുന്നൂ, പ്രോജ്ഞ-

രോയ കർമ്മികൾ; നി�ന്നയോളുകളരിയ്ക്കുന്നു. (23)

ക്രോന്തകർമ്മോ�വ, പവമോനമോകിയ നിൻ നീർ

�മോന്തുന്നൂ, വരുണമിത്രോര്യമമരുത്തുക്കൾ! (24)

നീയി�ന്ദോ, പവമോന�സോമ�മ, കിളിർത്തോറു

ണ്ടോ,യിരം�പ�രബ്ഭരിയ്ക്കു�ന്നോരോര്യമോം ശബ്ദം; (25)

ആയിരം�പ�രബ്  ഭരിയ്ക്കു�ന്നോരർ�ത്ഥഷിവച-

സ്സോനയിച്ചോലും, �സോമ, പവമോ�ന�ന്ദോ, ഭവോൻ! (26)

ഈയോളുകൾക്കോ�രോമലോയ്ത്തീർന്നു, പവമോന-

മോയ നീ പുരുഹൂത, പൂകുക, കലശത്തിൽ! (27)

വോ�രോളി മിന്നി,ച്ചുറ്റു�മോലി�ക്കോ�ണ്ടോലിയ്ക്കുന്ന

നീരുമോയ് ക്ഷീര�ത്തോടു �ചരുന്നൂ, �തളി�സോമം! (28)

വോഴ്ത്തുമോളുകൾ വശ�പ്പടുത്തി�ത്തളിയ്ക്കുന്ന

വോജി യുദ്ധത്തിൽ�ക്കറീ, ഭടർ �ചല്വതു�പോ�ല! (29)

വോയ്പിപ്പോനനഞ്ഞുസദ്വീര്യൻ നീ ക�വ, �സോമ,

വോനിൽനി�ന്നോഴുകുക, നന്മയ്ക്കു, കോഴ്ചയ്ക്കോയും! (30)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 64.
1. ധോമവോൻ–�തജസ്വിയോകുന്നു. ധർമ്മധോരകൻ–�ദവ–മനുഷ്യഹിതങ്ങളോയ കർമ്മ
ങ്ങ�ള തോങ്ങുന്നവനോകുന്നു.

2. �നർതോൻ വർഷണൻ–വോസ്തവത്തിൽ വർഷണൻത�ന്ന.

4. �ഗോകോമരും അശ്വകോമരും സൽപുത്രകോമരും �സോമ�ത്തശുദ്ധീകരിച്ചു�വയ്ക്കുന്നു.

5. ഇഷ്ടികോമർ=യജ്ഞതൽപരർ. നന്നോക്കി–�വടുപ്പു വരുത്തി. �സോമം എന്ന പദം

അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

8. �കോടി–നീർദ്ധോര�യ �കോടിയോക്കിയിരിയ്ക്കയോണു്. പ�യോധി=പയസ്സി�� (നീരി��)
ഇരിപ്പിടം. നല്കുന്നൂ–ഞങ്ങൾക്കുനോനോധനങ്ങൾ തരുന്നു.

9. രവി�ദവൻഅന്തരിക്ഷത്തി�ലന്ന�പോ�ല, നി��നീർഅരിപ്പയിൽകടക്കു�മ്പോൾ, നീ

ഉന്നദിയ്ക്കുന്നു, ഒച്ച പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു.

10. സൂരീന്ദ്രർ=മികച്ച �സ്തോതോക്കൾ. �തരി�ന രഥി�പോ�ല–ഒരു �തരോളി �തരി�നഓടി
യ്ക്കുന്നതു�പോ�ല.

11. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

12. മദകൃത്ത്=മത്തുണ്ടോക്കുന്നവൻ.

13. സൂരികൾ–ഋത്വിക്കുകൾ.
14. ആളിനു–യജമോനന്ന്.
15. �കല്പന്മോർ–യജമോനന്മോർ. സുദ്യുതി=�ശോഭനപ്രഭൻ.
16. കർത്തൃപദം, ഋത്വിക്കുകൾ; അധ്യോഹരിയ്ക്കണം.

17. അരിപ്പം=പ്രയോസം.
18. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: സ്വത്തിൻചുറ്റും ലോത്തുക–തദ്രക്ഷയ്ക്ക്. അങ്ങ്=ഭവോൻ. പുത്രവദ്  �ഗ

ഹം=പുത്ര�നോടുകൂടിയ ഗൃഹം.

19. ഋത്വിക്  �സ്തോത്രത്തിന്ന്–ഋത്വിക്കുകളു�ട സ്തുതി �കൾപ്പോൻ. ധുരീണം=ഭോരവോഹി.

അശ്വം–അശ്വസദൃശമോയ �സോമം.

20. ഹിരണ്മയസ്ഥോനത്തിൽ–�പോ�ന്മോതിരമിട്ട�ക�കോണ്ടുകുഴിച്ചസ്ഥലത്ത്. വിജ്ഞോ

നഹീനന്മോ�ര �വടിയു�മ–കഥയില്ലോത്തവരു�ട യോഗത്തിൽ �പോകില്ല.

21. �വണ്ടു�വോർ–�വണ�മന്നുള്ള �സ്തോതോക്കൾ. ശിഷ്ടർ=സജ്ജനങ്ങൾ. ആണ്ടുമുങ്ങി

�പ്പോം–നരകത്തിൽ.

24. �മോന്തുന്നു–കുടിയ്ക്കുന്നു.
25. ഭരിയ്ക്കുന്ന–�പോറ്റുന്ന. ആര്യം–പരിശുദ്ധം. ശബ്ദം കിളിർത്തോറുണ്ടു്–ഒച്ച പുറ�പ്പടുവി

യ്ക്കോറുണ്ടു്.

26. അർ�ത്ഥഷിവചസ്സ്=ധനകോമമോയ ശബ്ദം. ആനയിച്ചോലും–ഞങ്ങൾക്കു �കോണ്ടുവ

രിക. അങ്ങയു�ട ശബ്ദംഅ�നകമോളുക�ളപ്പുലർത്തോനുള്ളധനം തരു�മന്നർത്ഥം.

27. ഈയോളുകൾക്ക്–യജ്ഞപ്രവൃത്തർക്കു്.

29. വോജി–�സോമമോകുന്നഅശ്വം. യുദ്ധം–യോഗമോകുന്ന യുദ്ധം.

30. വോയ്പിപ്പോൻ–ഞങ്ങ�ള വളർത്തോൻ.

ഒന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം
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സൂക്തം 65.

വരുണപുത്രൻ ഭൃഗു�വോ, ജമദഗ്നി�യോ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം

�ദവത.

പണി�യടുക്കുന്ന ചോർച്ചക്കോരോയ വിരലുകൾ അഭിലോഷം പൂണ്ടു സുവീര്യനും

മഹോനും സ്വോമിയുമോയ �സോമ�ത്തപിഴിയുന്നു. (1)
പവമോന�മ, ഓ�രോ പ്രഭ�കോണ്ടും തിളങ്ങുന്ന ഭവോൻ �ദവകൾക്കോയി പോത്ര

ങ്ങളി�ലല്ലോം പ്ര�വശിച്ചോലും! (2)
പവമോന�മ, �ദവക�ള പരിചരിപ്പോൻ നല്ലസ്തുതിയും, അന്നത്തിന്ന് അച്ചടക്ക

മുള്ള മഴയും ഭവോൻ �പോഴിച്ചോലും! (3)
പവമോന�മ, വൃഷോവോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്: �തജസ്സോൽ തിളങ്ങുന്ന നിന്തിരുവ

ടി�യഞങ്ങൾ വഴി�പോ�ല ധ്യോനിച്ചു വിളിയ്ക്കുന്നു. (4)
�ശോഭനോയുധ, ഭവോൻ സന്തുഷ്ടനോയി നല്ല വീര്യ�ത്ത ഒഴുക്കിയോലും; ഇ�ന്ദോ,

ഇ�ങ്ങോട്ടുത�ന്നഎഴുനള്ളിയോലും! (5)
�കകൾഅങ്ങ�യ �മൽ�ത്തപ്പിച്ചു �വള്ളം പകരുന്നു; ഉട�ന അങ്ങു് മരപ്പോ

ത്രത്തിലൂ�ട സ്വസ്ഥോനം പ്രോപിയ്ക്കും. (6)
ആയിരം കണ്ണുകളുള്ള മഹോനോയ പവമോന�സോമ�ത്തകുറിച്ചു നിങ്ങൾ വ്യശ്വ

�ന�പ്പോ�ല പോടുവിൻ: (7)
ഇതോ, നിവോരകനോയ, മധു തൂകുന്ന, പച്ചനിറം പൂണ്ട �സോമ�ത്ത, ഇന്ദ്രന്നു കു

ടിപ്പോൻ, അമ്മിക്കുഴ�കോണ്ടു ചതയ്ക്കുന്നു. (8)
അന്നവോന്മോരോയഞങ്ങൾആസമ്പ�ത്തല്ലോം കീഴടക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയു�ട

സഖ്യം വരിച്ചു�കോള്ളുന്നു! (9)
എല്ലോം ബലത്തോൽ നല്കി�പ്പോരുന്ന വൃഷോവോയ ഭവോൻ നീ�രോഴുക്കുക; മരു

ത്ത്വോ�ന മത്തും പിടിപ്പിയ്ക്കുക! (10)
പവമോന�മ, സർവദ്രഷ്ടോവോയ, വോനൂഴിക�ളത്തോങ്ങുന്ന, ബലവോനോയ ഭവോ

�നഞോൻഅന്നത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (11)
ഈനടക്കുന്ന വിരലുകളോൽ പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ നീർ ധോരയോയി ഒഴുക്കുക;

സഖോവി�ന സമരത്തിന്നിറക്കുക! (12)
ഇ�ന്ദോ, ഏവർക്കും ദർശനീയനോയ ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു ധോരോളം അന്ന�മോഴു

ക്കുക; �സോമ�മ, അങ്ങു് ഞങ്ങൾക്കുവഴി കോട്ടിത്തരിക! (13)
ഇ�ന്ദോ, ബലവോനോയ ഭവോ�� നീർ നിറച്ച കലശം സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു: ഭവോൻ

ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോൻ �ചന്നോലും! (14)
അങ്ങയു�ട മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നകടുംനീർഅമ്മികൾ�കോണ്ടുകറക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട

�ല്ലോ; ആ ഭവോൻ ശത്രുക്ക�ള ഹനിപ്പോൻ ഒഴുകിയോലും! (15)
പോമോന�സോമം യജ്ഞത്തിൽ, അന്തരിക്ഷത്തിലൂ�ട �പോകോൻ, സ്തുതിക�ളോ

ടുകൂടി നടക്കുന്നു. (16)
ഇ�ന്ദോ, അവിടുന്നു നൂറു�ഗോക്ക�ളയും തീറ്റയും, നല്ല അശ്വങ്ങ�ളയും, ധനവും

ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷയ്ക്കോയി �കോണ്ടുവന്നോലും! (17)
�സോമ�മ, �ദവകൾക്കു കുടിപ്പോൻ പിഴിയ�പ്പടുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു തടവി

ല്ലോത്തബലവും ഒളിവീശുന്ന വടിവും �കോണ്ടുവന്നോലും! (18)
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�സോമ�മ, മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഭവോൻ, ഒരു പരുന്തു കുട്ടി�ലയ്ക്കു�പോകുന്നതു�പോ

�ല, ഒച്ച പുറ�പ്പടുവിച്ചു�കോണ്ടു കലശത്തി�ല�യ്ക്കോഴുകിയോലും! (19)
�വള്ളമുൾപ്പുക്ക �സോമം ഇന്ദ്രന്നും വോയുവിന്നും വരുണന്നും മരുത്തുക്കൾക്കും

വിഷ്ണുവിന്നുമോയി ഒഴുകുന്നു. (20)
�സോമ�മ, അവിടുന്നു ഞങ്ങളു�ട മകന്ന് അന്നം തന്നു�കോണ്ടു, ഞങ്ങൾക്കും

നീ�ളആയിര�മോഴുക്കുക! (21)
യോ�തോരു �സോമം അകലത്തും, യോ�തോന്നരികത്തും, യോ�തോന്ന് ആ ശര്യ

ണോവത്തിലും പിഴിയ�പ്പടുന്നു�വോ; (22)
യോ�തോന്ന് ആർജ്ജീകത്തും, കൃത്വോവിലും, യോ�തോന്നു നദികൾക്കിടയിലും,

യോ�തോന്നു പഞ്ചജനങ്ങളിലും പിഴിയ�പ്പടുന്നു�വോ; (23)
ആപിഴിയ�പ്പടുന്ന സമുജ്ജ്വലമോയ ഇന്ദു നമുക്ക് അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നു മഴ

യും സുവീര്യവും ഒഴുക�ട്ട! (24)
കോമിയ്ക്കുന്നഹരിതവർണ്ണൻ കോള�ത്തോലിലോക്ക�പ്പട്ടു, ജമദഗ്നിയോൽസ്തുതിയ്ക്ക

�പ്പട്ട്, ഒഴുകുന്നു. (25)
അന്നമയയ്ക്കുന്ന ഇന്ദുക്കൾ (ക്ഷീരോദിക�ളോടു)�ചർന്നു, �തളിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന കുതിര

കൾ�പോ�ല �വള്ളത്തിൽ കഴുക�പ്പടുന്നു. (26)
അങ്ങ�യസവനത്തിൽഋത്വിക്കുകൾ�ദവന്മോർക്കോയിപിഴിയുന്നു;ആഭവോൻ

ഈ �ശോഭ�യോ�ട ഒഴുകിയോലും! (27)
സുഖകരവും, �കോണ്ടുവരുന്നതും, രക്ഷകവും, പുരുകോമ്യവുമോയ അങ്ങയു�ട

ബല�ത്തഇന്നുഞങ്ങൾ വരിയ്ക്കുന്നു– (28)
മദകര�ന, വരണീയ�ന, �മധോവി�യ, മനീഷി�യ, രക്ഷക�ന,പുരുകോമ്യ�ന

(ഞങ്ങൾ വരിയ്ക്കുന്നു). (29)
സുകർമ്മോ�വ, പുത്രന്മോർക്കോയി ധന�ത്തയുംനല്ലജ്ഞോന�ത്തയും (ഞങ്ങൾ

വരിയ്ക്കുന്നു); രക്ഷക�ന, പുരുകോമ്യ�ന (ഞങ്ങൾ വരിയ്ക്കുന്നു). (30)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 65.
1. ചോർച്ചക്കോർ–ഒ�രകയ്യി�ന്മൽ ജനിച്ചവർ.
3. അച്ചടക്കം–ഒതുങ്ങിനില്ക്കൽ.
6. �മൽ�ത്തപ്പിച്ചു–�വടുപ്പു വരുത്തോൻ.

7. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: വ്യശ്വൻ–ഋഷി.
8. നിവോരകൻ–ശത്രുക്ക�ള തടുക്കുന്നവൻ.
9. അന്നവോന്മോർ–ഹവിസ്സ�മതർ. സമ്പത്ത്–ശത്രുധനം.

10. എല്ലോം–സമസ്തസമ്പത്തും. നല്കി�പ്പോരുന്ന–�സ്തോതോക്കൾക്ക്. മരുത്ത്വോൻ=ഇന്ദ്രൻ.

11. അന്നത്തിന്നു �പ്രരിപിയ്ക്കുന്നു–എനിയ്ക്കന്നം തന്നോലും.

12. നടക്കുന്ന–കർമ്മങ്ങളിൽ �പരുമോറുന്ന. സഖോവ്–ഇന്ദ്രൻ.
14. �ചന്നോലും–ചമസങ്ങളിൽ.
16. �പോകോൻ–കലശത്തി�ലയ്ക്ക്. സ്തുതിക�ളോടുകൂടി–സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടു�കോണ്ടു്.

18. ഒളിവീശുന്ന വടിവ്–ഉജ്ജ്വലമോയആകൃതി.
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21. ആയിരം–വള�രദ്ധനം.
23. ആർജ്ജീകവും കൃത്വോവും �ദശനോമങ്ങള�ത്ര.

25. കോമിയ്ക്കുന്ന–�ദവന്മോ�ര. ജമദഗ്നി–ഞോൻ.
27. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: സവനം–�സോമയോഗം. ഒഴുകിയോലും–കലശത്തി�ലയ്ക്ക്.

28. �കോണ്ടുവരുന്നതും–ധനോദിക�ള.
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സൂക്തം 66.

നൂറു�വഖോനസന്മോർ ഋഷികൾ; ഗോയത്രിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന

�സോമവും പവമോനോഗ്നിയും �ദവതകൾ.

എല്ലോം കോണുന്നവ�ന, സഖോവോയ ഭവോൻ സ്തുത്യനോയിട്ടു, സഖോക്കളോയ

ഞങ്ങൾക്കോയി സർവ�സ്തോത്രങ്ങളിലും സമോഗമിച്ചോലും! (1)
പവമോന�സോമ�മ, ഇരു�പരുകളുണ്ട�ല്ലോ, തിരുമുമ്പിൽ വന്നുനില്ക്കുന്നു;അവമൂ

ലം ഉലകി�ന്നോ�ക്കഅരചനോണ്, നിന്തിരുവടി! (2)
ക�വ, പവമോന�സോമ�മ,എങ്ങുമുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോ�� �തജസ്സുകൾ;അതിനോൽ

ഭവോൻ ഋതുക്ക�ളോടുകൂടി എല്ലോടത്തും വർത്തിയ്ക്കുന്നു. (3)
സഖോവോയ ഭവോൻ സഖോക്കൾക്കു ജീവിപ്പോൻ അന്നമുളവോക്കി�ക്കോണ്ടു്,

എല്ലോ സ്തുതികളിലും സമോഗമിച്ചോലും! (4)
�സോമ�മ, �തജസ്വിയോയ ഭവോ�� �തളിരശ്മികൾ �ദ്യോവിന്നുതോ�ഴ തണ്ണീർ

പരത്തുന്നു! (5)
�സോമ�മ, ഈ സപ്തനദികൾ അങ്ങയു�ട ശോസനം അനുസരിച്ചു�പോരുന്നു;

കറവ�പ്പക്കൾഅങ്ങയ്ക്കോയി പോഞ്ഞണയുന്നു! (6)
�സോമ�മ, പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ ഇന്ദ്രന്നു മത്തുളവോക്കോനും, (ഞങ്ങൾക്ക്)

അക്ഷയമോയഅന്നം തരോനും ധോരയോ�യോഴുകുക! (7)
�മധോവിയോയഅങ്ങ�യത്ത�ന്നയോണ�ല്ലോ, �സവക��യജ്ഞത്തിൽഏഴു

ചോർച്ചക്കോർ �സ്തോത്രങ്ങൾ �ചോല്ലി സ്തുതിയ്ക്കുന്നതു് ! (8)
അങ്ങ് ഒച്ചയിട്ടു �വള്ളത്തിൽ നനയുന്ന�തോ�ട, ഭവോ�ന വിരലുകൾ തു�ലോം

ഒലി�ക്കോള്ളുന്ന, കല്മഷഘ്നമോയ കമ്പിളിയിൽ വഴി�പോ�ലഅരിയ്ക്കുന്നു. (9)
ക�വ, അന്നവോ�ന, അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഭവോ�� നീരുകൾ അന്നം നല്കോനോയി,

കുതിരകൾ�പോ�ല പുറ�പ്പടുന്നു! (10)
�തൻ തൂകുന്ന (�സോമ�ത്ത) കലശത്തിലോക്കോൻ കമ്പിളിയിൽ പകരുന്നു;

�കവിരലുകൾ �കോതിയ്ക്കുന്നു! (11)
�സോമനീരുകൾകലശത്തി�ലയ്ക്കു, കറവ�പ്പക്കൾ �തോഴുത്തി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ

�ല ഗമിയ്ക്കുന്നു; യജ്ഞസ്ഥോനത്തു�മത്തുന്നു. (12)
ഇ�ന്ദോ, ഭവോ�ന �ഗോരസങ്ങളുടുപ്പിയ്ക്കു�മ്പോ�ഴയ്ക്കും, ഞങ്ങളു�ട �പരിയ യജ്ഞ

ത്തിന്ന്, ഒഴുകുന്ന തണ്ണീരുകൾ വരികയോയി! (13)
ഇ�ന്ദോ, യജിപ്പോൻ�വണ്ടി ഈ ഭവോ�� സഖ്യത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഭവോ

�� രക്ഷണത്തോൽസഖ്യം കോംക്ഷിയ്ക്കുന്നു. (14)
�സോമ�മ, ഭവോൻ �ഗോക്ക�ള തിരഞ്ഞുപിടിച്ച മനുഷ്യദ്രഷ്ടോവോയ മഹോന്നോയി

ഒഴുകിയോലും; എന്നിട്ട് ഇന്ദ്ര�� തിരുവയറ്റിൽ പ്ര�വശിച്ചോലും! (15)
�സോമ�മ, ഇ�ന്ദോ,അവിടുന്നു മഹോനോണു്, മുതിർന്നവനോണു്, ബലിഷ്ഠരിൽ�വ

ച്ചുബലിഷ്ഠനോണു്: അവിടുന്നു യുദ്ധം�ചയ്ത് എന്നും ജയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (16)
കരുത്ത�രക്കോൾ �പരുംകരുത്തനും, ശൂര�രക്കോൾ തു�ലോം ശൂരനും, വള�ര

�ക്കോടുക്കുന്നവ�രക്കോൾഅത്യുദോരനുമ�ത്ര, അവിടുന്നു് ! (17)
�സോമ�മ, സുവീര്യനോയ ഭവോൻ അന്നങ്ങൾ �കോണ്ടുവന്നോലും; പുത്രപൗത്ര

ന്മോർക്കുംതന്നോലും: ഞങ്ങൾ (അങ്ങ�യ)സഖ്യത്തിനുവരിയ്ക്കുന്നു;സോഹോയ്യത്തിന്നു

വരിയ്ക്കുന്നു! (18)
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അ�ഗ്ന, അവിടുന്നുഞങ്ങൾക്കുജീവ�ന രക്ഷിപ്പോൻഅന്നരസങ്ങൾഅയച്ചോ

ലും; രക്ഷസ്സുക�ള ദൂരത്തു�വച്ചുത�ന്ന പീഡിപ്പിച്ചോലും! (19)
ഋഷിയും, പഞ്ചജനഹിതനും പു�രോഹിതനുമോണു്, പവമോനോഗ്നി: ആ മഹൽ

സ്തുത്യ�നോടു ഞങ്ങൾയോചിയ്ക്കുന്നു! (20)
അ�ഗ്ന, സുകർമ്മോവോയ ഭവോൻഞങ്ങൾക്കുനല്ല വിര്യമുള്ള �തജസ്സു കിട്ടിച്ചോ

ലും; എനിയ്ക്കു ധനവും പുഷ്ടിയും തന്നോലും! (21)
പവമോനം പരിപന്ഥിക�ളപിൻതള്ളുന്നു; നല്ലസ്തുതിയി�ല�യ്ക്കഴുന്നള്ളുന്നു. സൂ

ര്യൻ�പോ�ലഎല്ലോം കോണുന്നു! (22)
മനുഷ്യരോൽ �വടുപ്പുവരുത്ത�പ്പടുന്ന, അന്നവോനോയ, ഹവിസ്സിന്നുഹിതനോയ,

വിചക്ഷണനോയആഇന്ദു �പോയി�ക്കോണ്ടിരിയ്കും! (23)
പവമോനം കറുത്ത ഇരുട്ടി�ന അറുത്തു, യഥോർത്ഥ്യവും മഹത്തുമോയ �വളുത്ത

�തജസ്സി�ന ഉൽപോദിപ്പിച്ചു! (24)
അറുത്തുവിടുന്ന, ഒളി വിതറുന്ന പച്ചപ്പവമോനത്തി�� ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്ന നീരു

കൾ �തരു�ത�ര ഒഴുകുന്നു! (25)
മുന്തിയ �തരോളിയും, നിർമ്മലങ്ങ�ളക്കോൾനിർമ്മലതരവും, പച്ചനിറം തിളങ്ങു

ന്നതും, മരുത്തുക്കളു�ട മിത്രവുമോണു്, പവമോനം; (26)
ആമികച്ചഅന്നദോതോവോയപവമോനം �സ്തോതോവിന്നുസുവീര്യം നല്കി�ക്കോണ്ടു,

രശ്മികൾ പരത്ത�ട്ട! (27)
പിഴിയ�പ്പട്ട �സോമം കമ്പിളിയരിപ്പയിൽനിന്നു നിർഗ്ഗളിയ്ക്കുന്നു; അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട

�സോമം ഇന്ദ്രങ്കലണയുന്നു! (28)
ഇതോ, �സോമം ഇന്ദ്ര�ന മത്തിന്നു വിളിച്ചു�കോണ്ടു, കോള�ത്തോലിൽ അമ്മിക്കു

ഴയുമോയി കളിയോടുന്നു! (29)
പവമോന�മ, അങ്ങയു�ടതോണ�ല്ലോ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ആഹൃതമോയ കീർ

ത്തി�പ്പട്ട പോൽ; അതു ദീർഘോയുസ്സിന്നോയിത്തന്നുഞങ്ങ�ളസുഖിപ്പിച്ചോലും! (30)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 66.
2. ഇരു�പരുകൾ–അംശു(ലത), �സോമൻ; അങ്ങ് ലതയോയി ഭൂമി�യയും, �സോമ
(ചന്ദ്ര)നോയി ആകോശ�ത്തയും ഭരിയ്ക്കുന്നു.

4. സഖോക്കൾക്കു–ഞങ്ങൾക്ക്.
5. തണ്ണീർ പരത്തുന്നു–മഴ �പയ്യിയ്ക്കുന്നു.

6. അങ്ങയ്ക്കോയി–അങ്ങയു�ട നീരിൽ പോൽ പകരോൻ.
8. �സവകൻ–യജമോനൻ. ഏഴുചോർച്ചക്കോർ–സപ്ത�ഹോത്രകന്മോർ.
10. നല്കോനോയി–യഷ്ടോക്കൾക്ക്. കുതിരകൾ�പോ�ല–കുതിരകൾ ലോയത്തിൽനി�ന്നന്ന

�പോ�ല.

11. �കോതിയ്ക്കുന്നു–വീണ്ടും വീണ്ടും ശുദ്ധീകരിപ്പോൻ.
16. മഹോൻ–ഇന്ദ്രൻ.
18. തന്നോലും–അന്നോദികൾ.
20. മഹൽസ്തുത്യൻ–മഹോന്മോരോയ �ദവന്മോരോൽ�പ്പോലും സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടവൻ. യോചിയ്ക്കു

ന്നു–ധനവും മറ്റും.
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23. �പോയി�ക്കോണ്ടിരിയ്ക്കും–�ദവന്മോരു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്ക്.
25. അറുത്തുവിടുന്ന–ഇരുട്ടി�ന നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന. പച്ച–പച്ചനിറം. ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്ന–

�ദവന്മോ�ര.

30. ആഹൃതമോയ–പരുന്തിനോൽ �കോണ്ടുവര�പ്പട്ട. പോൽ–�സോമരസം.



96 ഋ�ഗ്വദം [അ. 7: അ. 2]

സൂക്തം 67.

ഭരദ്വോജൻ, കശ്യപൻ, �ഗോമതൻ, അത്രി, വിശ്വോമിത്രൻ, ജമദഗ്നി, വസിഷ്ഠൻ, അം

ഗിരഃപുത്രൻ പവിത്രൻ എന്നിവർ ഋഷികൾ; ഗോയത്രിയും ദ്വിപദോഗോയത്രിയും അനു

ഷ്ടുപ്പും പുരഉഷ്ണിക്കുംഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന�സോമവും പവമോനോഗ്നിയും പവമോനസ

വിതോവും വി�ശ്വ�ദവകളും പവമോനമണ്ഡലോ�ധ്യതൃസ്തുതിയും �ദവതകൾ.

�സോമ�മ, തു�ലോം മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നവനും, തു�ലോം ബലിഷ്ഠനും, അധ്വര

ത്തിൽ ഒഴുകോനിച്ഛയ്ക്കുന്നവനുമോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ; അവിടുന്നു ധനം നല്കി�ക്കോണ്ടു്

അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടോലും! (1)
�നതോക്ക�ളഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്ന, ദോതോവോയ, പ്രോജ്ഞനോയ ഭവോൻപിഴിയ�പ്പ

ട്ട്, ഇന്ദ്ര�നഅന്നം�കോണ്ടു് അത്യന്തം മത്തുപിടിപ്പിച്ചോലും! (2)
അമ്മിക്കുഴ�കോണ്ടു പിഴിയ�പ്പടുന്ന ഭവോൻ ഒച്ചമുഴക്കി�ക്കോണ്ട് തിളങ്ങുന്ന മി

കച്ച �ക�ല്പടുത്തോലും! (3)
പിഴിയ�പ്പടുന്ന പച്ച�സ്സോമം കമ്പിളിയിൽനിന്നു നിർഗ്ഗളിയ്ക്കുന്നു; അന്ന�ത്ത

ശബ്ദിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (4)
ഇ�ന്ദോ, �സോമ�മ, ഭവോൻ കമ്പിളിയിലണയുന്നു; അന്നങ്ങളിലണയുന്നു; ധന

ങ്ങളിലണയുന്നു; പശുക്കളിലും ബലങ്ങളിലുമണയുന്നു! (5)
ഇന്ദു�വ, �സോമ�മ, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കു നൂറു�ഗോക്ക�ളോടും മോടുക�ളോടും

അശ്വങ്ങ�ളോടുംകൂടിയആയിരം ധനം �കോണ്ടുവന്നോലും! (6)
പവമോന�സോമം അരിപ്പയിൽനിന്നു ചി�ക്ക�ന്നോഴുകി, ഇന്ദ്രങ്കൽ �ച�ന്നത്തു

ന്നു! (7)
സർ�വോൽക്കൃഷ്ടമോയഇന്ദു–പ�ണ്ടഉള്ള�സോമരസം–സഞ്ചരിഷ്ണുവോയഇന്ദ്ര

ങ്കൽ �ചല്ലോൻഅരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു! (8)
മധു തൂകുന്നസുവീര്യമോയ പവമോന�ത്ത വിരലുകൾ പിഴിയുന്നു; �സ്തോതോക്കൾ

വഴി�പോ�ല സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (9)
�മഷവോഹനനോയ പൂഷോവു യോത്രയിൽ ഞങ്ങ�ള രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട; കന്യകന്മോർ

ഞങ്ങ�ളോടു �ചരുമോറോക�ട്ട! (10)
ഇതോ, �സോമം കപർദ്ദിയ്ക്കോയി, മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �നയ്യു�പോ�ല ഒഴുകുന്നു. കന്യ

കന്മോർഞങ്ങ�ളോടു �ചരുമോറോക�ട്ട! (11)
എങ്ങും വിളങ്ങുന്നവ�ന, ഇതോ, അങ്ങയ്ക്കയി പിഴിഞ്ഞതു, പരിശുദ്ധമോയ �നയ്യു

�പോ�ല ഒഴുകുന്നു. കന്യകമോർ ഞങ്ങ�ളോടു �ചരുമോറോക�ട്ട! (12)
�സോമ�മ, കവികൾക്കുവോക്കുളവോക്കുന്ന ഭവോൻ ധോരയോ�യോഴുകിയോലും: �ദ

വന്മോർക്കു രത്നം �കോടുക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്നു് ! (13)
കലശങ്ങലി�ലയ്ക്കു പോയുന്നു: പരുന്തുകൂട്ടിൽ കടക്കുന്നു–ഒച്ച മുഴക്കി�ക്കോണ്ടു

�ദ്രോണത്തിൽ പൂകുന്നു! (14)
�സോമ�മ, കലശത്തിൽപിഴിഞ്ഞഭവോ��നീരു്പകർന്നു�വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു;

ഇതു പരുന്തു�പോ�ല പറന്നു�ചല്ല�ട്ട! (15)
�സോമ�മ, ഇനി�പ്പറിയ ഭവോൻ ഇന്ദ്രന്നോയി, ഇമ്പ�പ്പടുത്തി�ക്കോ�ണ്ടോഴുകി

യോലും! (16)
അന്നദോനപരം �ദവകൾക്കുകുടിപ്പോൻ, �തർ�പോ�ലഅയയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (17)
ആപിഴിയ�പ്പട്ടു തിളങ്ങുന്നഅതിമോദകം ഒച്ച പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു! (18)
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�സോമ�മ, അമ്മിക്കുഴ�കോണ്ടു ചതയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻസ്തുതനോയി, �സ്തോതോവിന്നു

സുവീര്യം നല്കോൻ, അരിപ്പയി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നു. (19)
ഇതോ, ചതച്ചു സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട ര�ക്ഷോഹന്തോവു കമ്പിളിയരിപ്പവിട്ട് ഉൾപ്പൂകുന്നു.

(20)
ഇവി�ട അരിക�ത്തോ, അകല�ത്തോ യോ�തോരു ഭയം എ�ന്ന ബോധിയ്ക്കു�മോ;

പവമോന�മ, അതി�ന ഭവോൻ നശിപ്പിയ്ക്കണം! (21)
സർവദ്രഷ്ടോവോയ നമ്മു�ട പവമോനൻ �തജസ്സു�കോണ്ടു ന�മ്മ ഇ�പ്പോൾത്ത

�ന്ന വിശുദ്ധി�പ്പടുത്ത�ട്ട: പരിശുദ്ധനോണ�ല്ലോ, തോൻ! (22)
അ�ഗ്ന,അങ്ങയു�ടയോ�തോരു �തജസ്സു �ജ്യോതിസ്സുകളു�ടഇടയിൽപരന്നിരി

യ്ക്കുന്നു�വോ; അതു�കോണ്ടു ഭവോൻഞങ്ങളു�ട �ദഹം വിശുദ്ധി�പ്പടുത്തിയോലും! (23)
അ�ഗ്ന, അങ്ങയു�ട യോ�തോരു �തജസ്സു �ജ്യോതിസ്സുകളിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്നു�വോ;

അതു�കോണ്ടുഭവോൻഞങ്ങ�ളവിശുദ്ധി�പ്പടുത്തിയോലും–�സോമോഭിഷവങ്ങൾ�കോണ്ടു

ഞങ്ങ�ള വിശുദ്ധി�പ്പടുത്തിയോലും! (24)
സവിതോ�വ, �ദവ, നിന്തിരുവടി �തജസ്സു�കോണ്ടും സവനം �കോണ്ടും–രണ്ടു

�കോണ്ടും–എ�ന്നഎങ്ങും വിശുദ്ധി�പ്പടുത്തിയോലും! (25)
�ദവ, സവിതോ�വ, �സോമ�മ, അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു ത്രോണിയുള്ള തടിച്ച, മൂന്നു

ശരീരങ്ങൾ�കോണ്ടുഞങ്ങ�ള വിശുദ്ധി�പ്പടുത്തിയോലും! (26)
�ദവന്മോർ എ�ന്ന വിശുദ്ധനോക്ക�ട്ട; വസുക്കൾ കർമ്മത്തോൽ വിശുദ്ധനോക്ക

�ട്ട; വി�ശ്വ�ദവക�ള, നിങ്ങൾ എ�ന്ന വിശുദ്ധനോക്കുവിൻ; ജോത�വദ�സ്സ, ഭവോൻ

എ�ന്ന വിശുദ്ധനോക്കുക! (27)
�സോമ�മ, അവിടുന്നു തു�ലോം വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും–എല്ലോ ലതകൾ�ക്കോണ്ടും �ദ

വന്മോർക്കു് ഉത്തമഹവിസ്സ് ഒഴുക്കിയോലും! (28)
ഒച്ചമുഴക്കുന്ന, ആഹുതിവർദ്ധനീയനോയ പ്രിയയുവോവി�ന നോം നമ�സ്സോ�ട

സമീപിയ്ക്കുക! (29)
�ദവ, �സോമ�മ, എതിരിടുന്നവന്ന് ഒരു �കോടോലിയോയ ഭവോൻ അവ�നത്ത

�ന്ന–�ദവ, �സോമ�മ,ആ �ദ്രോഹി�യത്ത�ന്ന–നശിപ്പിച്ചോലും; ഇ�ങ്ങോ�ട്ടഴുനള്ളി

യോലും! (30)
ഋഷിമോർ സംഭരിച്ച സത്തോയ പോവമോനസൂക്തം യോവചിലർ ജപിയ്ക്കു�മോ,

അവർ�ക്കല്ലോം വോയുവിനോൽ മധുരിതമോയ പരിശുദ്ധോന്നം കിട്ടും! (31)
ഋഷിമോർ സംഭരിച്ച സത്തോയ പോവമോനസൂക്തം ആർ ജപിയ്ക്കു�മോ, അവന്നു

പോലും �നയ്യും മധുരസവും സരസ്വതി കറന്നു�കോടുക്കും! (32)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 67.
2. അന്നം–നീരോകുന്നഹവിസ്സ്.

4. അന്ന�ത്ത–ത�� നീരി�ന.

5. അന്നോദികൾഞങ്ങൾക്കുകിട്ടിച്ചോലു�മന്നുഹൃദയം.

10. �ചരുമോറോക�ട്ട–ഞങ്ങൾക്കുനല്ല കന്യകമോ�രയും തരിക എന്നർത്ഥം.

11. കപർദ്ദി–പൂഷോവ്.
12. പൂഷോവി�നോടു്: പിഴിഞ്ഞതു–�സോമരസം.
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13. കവികൾ–�സ്തോത്രകോരർ. �ദവന്മോർ–കർമ്മികൾ.
14. �സോമംകലശങ്ങളി�ലയ്ക്കുപോയുന്നതു,പരുന്തുകൂട്ടിൽക്കടക്കുന്നതു�പോ�ലയോ�ണന്നു,

ലു�പ്തോപമ. �ദ്രോണം–മൂന്നു പോത്രങ്ങളി�ലോന്ന്.

15. �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു–ചമസങ്ങളിൽ. പറന്നു�ചല്ല�ട്ട–�ദവന്മോരു�ട അടുക്കൽ.
17. അന്നദോനപരം–�സോമം. അയയ്ക്ക�പ്പടുന്നു–ഋത്വിക്കുകളോൽ.
18. അതിമോദകം–�സോമം.
20. ര�ക്ഷോഹന്തോവ്–�സോമം. ഉൾപ്പൂകുന്നു–കലശത്തിൽ.

23. പവമോനോഗ്നി�യോടു്:
25. സവിതോ�വ, �ദവ–സർവ�പ്രരകനോയ �സോമ�മ.
28. വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും–ഞങ്ങ�ള ഹവിസ്സ്–നീര്.
29. പ്രിയയുവോവ്–�സോമം.
30. �കോടോലിയോയ–�കോടോലി�പോ�ല ശത്രുവി�ന �വട്ടിവീഴ്ത്തുന്ന അവ�നത്ത�ന്ന–

അനപരോധരോയഞങ്ങ�ളയല്ല.

31. സത്ത്–�വദങ്ങളു�ട സോരം. വോയു–അരിപ്പ. മധുരിതം=സ്വോദൂകൃതം.

32. മധുരസം–മദകരമോയ �സോമനീർ.
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സൂക്തം 68.

ഭലന്ദനപുത്രൻ വത്സപ്രി ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന�സോമം

�ദവത.

�സോമങ്ങൾഇന്ദ്രന്നോയി, മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നനീർ, കറവ�പ്പക്കൾ�പോ�ലഒഴു

കുന്നു; ദർഭയിൽ നില്ക്കുന്ന �ഗോക്കൾ ഉമ്പയിട്ടു�കോണ്ടു്, അകിടുകളിൽ പരിശുദ്ധമോയ

രസം വഹിയ്ക്കുന്നു. (1)
ആ ഒച്ചമുഴക്കുന്ന, പച്ചനിറം പൂണ്ട �ദവൻ മുഖ്യസ്തുതിക�ളക്കുറിച്ചു ശബ്ദം പു

റ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു; മുളച്ചു�പോന്തിയവ�യ വിടർത്തി സ്വോദുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നു; അരിപ്പ വിട്ട്,

അതി�വഗത്തിൽ ഒഴുകുന്നു; ഹന്തവ്യ�ര തട്ടിനീക്കുന്നു; വരം നല്കുന്നു. (2)
ഈ�സോമം തമ്മിൽ�ച്ചർന്ന ഇരുവ�ര വിനിർമ്മിച്ചു; ഒപ്പം വളർന്ന അവ�ര,

ശക്തകളോക്കോൻ പോൽ�കോണ്ടുനനച്ചു; അറ്റമില്ലോത്തവലുപ്പമുള്ളഈദ്യോവോപൃഥി

വിക�ള �വർതിരിച്ചു, ചുറ്റും നടന്ന്, അക്ഷയമോയബലം�ക�ക്കോണ്ടു! (3)
ആ �മധോവിയോയ �സോമം ഇരുമോതോക്കളിൽ സഞ്ചരിച്ചു, ജലം �പോഴിച്ച്,

അന്ന�ത്തോടുകൂടി സ്വസ്ഥോനം തടിപ്പിയ്ക്കുന്നു; �നതോക്കളോൽ എടുത്തു യവ�ത്തോടു

�ചർക്ക�പ്പടുന്നു; വിരലുക�ളോടു �ചരുന്നു; ശിഥിലങ്ങ�ള രക്ഷിയ്ക്കുന്നു! (4)
വളർന്ന മന�സ്സോ�ട. പിറന്ന കവി, തണ്ണീരി�� ഗർഭമോയി മുകളിൽ നിയമ

പൂർവം നിർത്ത�പ്പട്ടു. യുവോക്കളോയ രണ്ടു �പരും മുമ്പു ത�ന്നഅറിയ�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു:

പകുതി ജനനം ഒളിവിലും പകുതി �വളിയിലുമോക്കുന്നു. (5)
മനീഷികൾക്കറിയോം, മോദകമോയ �സോമത്തി��രൂപം: പരുന്തു ദൂരത്തുനിന്നു

യോ�തോരന്നം �കോണ്ടുവന്നു�വോ, അതി�ന–വഴി�പോ�ല വളർന്ന, �ദവകോമമോയ,

ചുറ്റും നടക്കുന്ന, സ്തുത്യമോയ �സോമ�ത്ത–തണ്ണീരുകളിൽ കഴുകുന്നു. (6)
�സോമ�മ, ഋഷിമോർ പിഴിഞ്ഞു�വച്ചഅങ്ങ�യസ്തുതി�യോടും കർമ്മ�ത്തോടുംകൂ

ടി പത്തുവിരലുകൾ കമ്പിളിയിൽ അരിയ്ക്കുന്നു; �ദവന്മോ�ര വിളിയ്ക്കുന്ന �നതോക്കന്മോ

രോൽഎടുക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ ദോനത്തിന്ന് അന്നം തുറക്കുകയും �ചയ്യുന്നു! (7)
ചുറ്റും നടക്കുന്ന, കോമ്യമോനമോയ, �ശോഭനോഗമമോയ �സോമ�ത്ത മനീഷികൾ

സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഈ മധുമോൻ തണ്ണീരല�യോടുകൂടി വോനിൽനിന്നു �പോഴിയുന്നു; സമ്പ

ത്തടക്കുന്നഈഅമർത്ത്യൻ ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു! (8)
ഈ �സോമം വോനിൽനിന്നു �വള്ള�മല്ലോം ഇ�ങ്ങോട്ടയയ്ക്കുന്നു; അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു

കലശങ്ങളിൽ കടക്കുന്നു. അമ്മികളിൽ പിഴിഞ്ഞ് അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഇന്ദു തന്നീരുകൾ

�കോണ്ടും �ഗോരസങ്ങൾ�കോണ്ടും ചമയിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; അരിയ ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്നു! (9)
�സോമ�മ, കയ്യി�ലടുത്തിട്ടുള്ളഭവോൻ, �സചിയ്ക്ക�പ്പടു�മ്പോൾത്ത�ന്ന,ഞങ്ങൾ

ക്കു വിചിത്രമോയ ധനം ഒഴുക്കിയോലും! ഞങ്ങൾ �ദ്വഷമില്ലോത്ത ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള

വിളിയ്ക്കോം. �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങളുംഞങ്ങൾക്കുധനവുംനല്ലവീര�രയും തരുവിൻ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 68.
1. കറവ�പ്പക്കൾ�പോ�ല–�പക്കൾ കുട്ടിയ്ക്കു പോൽ ഒഴുക്കുന്നതു�പോ�ല. രസം–

പോലോയിത്തീർന്ന �സോമരസം. വഹിയ്ക്കുന്നു–ഇന്ദ്രന്നോയി.

2. ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു–സ്തുതി നന്നോയി എന്നു പറകയോ�ണന്നു �തോന്നും. മുളച്ചു

�പോന്തിയവ�യ–യ്സസ്യങ്ങ�ള. ഹന്തവ്യർ–രോക്ഷസർ. വരം–ധനം. നല്കുന്നു–

യജമോനന്മോർക്കു.
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3. ഇരുവർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. വിനിർമ്മിയ്ക്കുക–വി�ശ�ഷണനിർമ്മിയ്ക്കുക. ശക്തകൾ=

ത്രോണിയുള്ളവർ. പോൽ–സ്വന്തം നീര്.

4. ഇരുമോതോക്കൾ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. യവം–യവമലർ�പ്പോടി. ശിഥിലങ്ങ�ള രക്ഷിയ്ക്കു
ന്നു–ന്തളർച്ച �പട്ടവയ്ക്കുസ്വന്തം നീരു�കോണ്ടു വളർച്ച വരുത്തുന്നു.

5. മുകളിൽ–അന്തരിക്ഷത്തിൽ. നിർത്ത�പ്പട്ടു–�ദവന്മോരോൽ. രണ്ടു�പരും–�സോമസൂര്യന്മോർ.

ഒളിവിലും–രോത്രിയിലും. �വളിവിലും–പകലിലും. �സോമൻ രോത്രിയിൽ; സൂര്യൻ പക

ലിൽ.

8. കോമ്യമോനം–�ദവന്മോരോൽ കോംക്ഷിയ്ക്ക�പ്പടുന്നതു്. �പോഴിയുന്നു–കലശത്തി�ലയ്ക്ക്.

സമ്പത്ത്–ശത്രുധനം.

10. കയ്യി�ലടുത്തിട്ടുള്ള–ധനം.



[മ. 9: അ. 4: സൂ. 69] ഏഴോം അഷ്ടകം 101

സൂക്തം 69.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻഹിരണ്യസ്തൂപൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

സ്തുതി, വില്ലി�ന്മൽ അമ്പു�പോ�ല �വയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; തള്ളയു�ട അകിട്ടി�ലയ്ക്കു

ക�ന്നന്ന�പോ�ല അയയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. തന്തിരുവടി, ഒരു പയസ്വിനി�പോ�ല, മുമ്പിൽ

�ച്ചന്നു ചുരത്തും. തനിയ്ക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളിലും �വണമ�ല്ലോ, �സോമം. (1)
സ്തുതി �ചർക്ക�പ്പടുന്നു; മധു �സചിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന നീര് തിരു

വോയിൽ വീഴ്ത്ത�പ്പടുന്നു. മത്തുണ്ടോക്കുന്ന പവമോനം, �യോദ്ധോക്കളു�ട ശരം�പോ�ല,

പോഞ്ഞുകമ്പിളിയിലണയുന്നു. (2)
പച്ചനിറം പൂണ്ടയഷ്ടവ്യനോയ �സോമം വധൂക്ക�ളോടുകൂടി കമ്പിളിയിൽ ചുറ്റി നട

ക്കുന്നു; പൃഥിവിയിൽപിറന്ന മക്ക�ളയഷ്ടോവിന്നോയി വിടർത്തുന്നു;എടുക്ക�പ്പട്ടു �ക

റുന്നു; �കല്പു മൂർച്ച�പ്പടുത്തി, ഒരു മഹോൻ�പോ�ല �ശോഭിയ്ക്കുന്നു! (3)
കൂറ്റൻ മുക്രയിടുന്നു, �പക്കൾ പിറ�ക �ചല്ലുന്നു–അതു�പോ�ല �ദവിമോർ �ദ

വ�ന സമീപിയ്ക്കുന്നു. ആ �സോമം �വള്ളക്കമ്പിളി വിട്ടിറങ്ങി, ഒരു കവച�മന്ന�പോ

�ല കൂട്ടുപദോർത്ഥം ധരിയ്ക്കുന്നു! (4)
പച്ചവർണ്ണമിയന്ന അമർത്ത്യൻ നീരോടിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ട്, അലക്കോഞ്ഞോലും നിറ

�പ്പോലിമയുള്ള പുടവ�കോണ്ടു പുതയ്ക്കുന്നു. പോപങ്ങ�ള കഴുകോൻ ആദിത്യ�നയും,

ദ്യോവോപൃഥിവികൾക്കുടുക്കോൻ ത�ത്തജസ്സി�നയും തോൻ നിർമ്മിച്ചു! (5)
സൂര്യരശ്മികൾ�പോ�ല ഒഴുകുന്ന, മത്തുണ്ടോക്കുന്ന, ഉറക്കുന്ന, വ്യോപിയ്ക്കുന്ന �സോ

മനീരുകൾവസ്ത്രംഒപ്പമുടുക്കുന്നു: ഇന്ദ്ര�നോഴിച്ചു മ�റ്റോരുശരീരത്തി�ലയ്ക്കുംഅവ�പോ

കോറില്ല! (6)
ഋത്വിക്കുകളോൽ ഒഴുക്ക�പ്പട്ട മദകരങ്ങൾ, നദീജലങ്ങൾ നിമ്നസ്ഥല�ത്ത�യ്ക്ക

ന്ന�പോ�ല നട�കോള്ളുന്നു; �സോമ�മ, അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി, ഇരുകോലി

കൾക്കും നോല്ക്കോലികൾക്കും സുഖം വരുത്തുക; അന്നങ്ങളും ആളുകളും ഞങ്ങളു�ട

അടുക്കൽസ്ഥിതി�ചയ്യ�ട്ട! (7)
അങ്ങ്ഞങ്ങൾക്കുസ്വർണ്ണവും,അശ്വവും, �ഗോവും, യവവുമോകുന്നസുവീര്യമോയ

ധനം ഒഴുക്കിയോലും: �സോമ�മ,സ്വർഗ്ഗത്തി��തലകളുംകർ�മ്മകതോനരുംഹവി

സ്സുണ്ടോക്കുന്നവരുമോയഎ��അച്ഛന്മോരോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (8)
ഈപവമോന�സോമങ്ങൾ ഇന്ദ്രങ്ക�ലയ്ക്കു, �തരുകൾ �പോരി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ല

പോയുന്നു; പിഴിയ�പ്പട്ടു, കമ്പിളിയരിപ്പയിൽ �കറിയിറങ്ങുന്നു; ജര �വടിഞ്ഞു, പച്ച

ക്കുതിരകളോയിച്ചമഞ്ഞു മഴയ്ക്കു �ചല്ലുന്നു! (9)
ഇ�ന്ദോ, അതീവ സുഖകരനും അനവദ്യനും അരിന്ദമനുമോയ ഭവോൻ �പരിയ

ഇന്ദ്രന്നോയി ഒഴുകിയോലും; �സ്തോതോവിന്ന് ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്നസമ്പത്തു�കോണ്ടുവന്നോ

ലും. ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, നിങ്ങളും ഞങ്ങ�ള ധനം�കോണ്ടു കോത്തരുളുവിൻ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 69.
1. �വയ്ക്ക�പ്പടുന്നു–പവമോനരൂപനോയ ഇന്ദ്രങ്കൽ. അയയ്ക്ക�പ്പടുന്നു–ഇന്ദ്രങ്ക�ലയ്ക്ക്. പയ
സ്വിനി�പോ�ല–പോ�ലറിയ പയ്യു കുട്ടിയ്ക്കു പോൽ ചുരത്തി�ക്കോടുക്കുന്നതു�പോ�ല, തന്തി

രുവടി (ഇന്ദ്രൻ) �സ്തോതോക്കളു�ട മുമ്പിൽ �ചന്ന് അഭീഷ്ടങ്ങൾ നല്കും തനിയ്ക്ക്–ഇന്ദ്രന്ന്.

2. �ചർക്ക�പ്പടുന്നു–പവമോനരൂപനോയ ഇന്ദ്രങ്കൽ. മധു–മദകരമോയ �സോമം. തിരുവോ
യിൽ–ഇന്ദ്ര��.
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3. വധൂക്കൾ–തണ്ണീരുകൾ. മക്ക�ള–ഓഷധിക�ള. വിടർത്തുന്നു–ഫലവതികളോക്കോൻ

തുമ്പത്ത് വിടർത്തുന്നു. �കറുന്നു–പോത്രങ്ങളിൽ.

4. �ദവിമോർ–സ്തുതികൾ. �ദവ�ന–�സോമ�ത്ത. കൂട്ടുപദോർത്ഥം–ക്ഷീരോദി.

5. നീരോടിയ്ക്ക–കഴുകുക. പുടവ–പോൽ. തോൻ–�സോമം.
6. ഉറക്കുന്ന–ശത്രുക്ക�ള ദീർഘനിദ്രയിൽ കിടത്തുന്ന, �കോല്ലുന്ന. വസ്ത്രം–അരിപ്പ.

7. ആളുകൾ–പുത്രോദികൾ. സ്ഥിതി�ചയ്യ�ട്ട–ഉണ്ടോയിവര�ട്ട എന്നർത്ഥം.

8. തലകൾ–പ്രധോനഭൂതർ. എ�� അച്ഛന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. നിങ്ങൾ–അങ്ങും

അങ്ങയു�ട വർഗ്ഗക്കോരും.

9. �തരുകൾ–ഇന്ദ്ര��ത�ന്ന. ജര �വടിഞ്ഞു–യുവോക്കളോയി (കരുത്തരോയി)ത്തീർന്ന്.

മഴയ്ക്കു–മഴ�പയ്യിയ്ക്കോൻ. പച്ചക്കുതിരകൾ–നിറം�കോണ്ടും, �വഗം�കോണ്ടും.
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വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ �രണു ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

പുരോതനമോയ അന്തരിക്ഷത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്ന ഇ�ദ്ദഹത്തിന്നോയി ഇരുപ

�ത്തോന്നു കറവ�പ്പക്കൾ യഥോർത്ഥമോയ കൂട്ടുപദോർത്ഥം ചുരത്തുന്നു; യജ്ഞ

ത്തോൽ വർദ്ധിയ്ക്കു�മ്പോൾ ഇ�ദ്ദഹം �വ�റ നോലു മ�നോജ്ഞജലങ്ങ�ള ശുദ്ധീകരണ

ത്തിന്നോയി നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു. (1)
മ�നോജ്ഞമോയ ജലം യോചിയ്ക്ക�പ്പട്ടോൽ �ദവൻ വോനൂഴികൾ രണ്ടി�നയും �മ

ധോവ്യോപോരം�കോണ്ടു തുറക്കും; ത�� ഇരിപ്പിടം അന്നയുക്തന്മോർ ക�ണ്ടത്തുന്ന

�തോ�ട, അവിടുന്നു തിളങ്ങുന്നതണ്ണീരുക�ള മഹത്ത്വം�കോണ്ടു മൂടും! (2)
തന്തിരുവടിയു�ട അനശ്വരങ്ങളും അഹിംസ്യങ്ങളുമോയ രശ്മികൾ ഇരുജഗത്തു

ക�ളയും രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട: അവ�കോണ്ടോണ�ല്ലോ, തോൻ ബലങ്ങ�ളയും �ദവോന്നങ്ങ�ള

യും പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നതു് ഉടൻത�ന്നസ്തുതികൾഈ രോജോവി�ന സമീപിയ്ക്കും! (3)
നല്ലതു �ചയ്യുന്നപത്തിനോൽ ശുദ്ധീകരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നആ മനുഷ്യദർശി സഹോയ

ഭൂതനോയി അളക്കോൻ നടുവി�ല അമ്മമോരിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു; മ�നോജ്ഞമോയ

ജലത്തിന്നോയി കർമ്മങ്ങ�ള രക്ഷിച്ചു�കോണ്ട്, ഇരുപ്രജക�ളയും ഭരിച്ചു�പോരുന്നു!

(4)
അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നആവൃഷോവു (�ലോക�ത്ത) തോങ്ങുന്നഇന്ദ്രബലത്തിന്നോയി വോ

നൂഴികളു�ട ഇടയിൽ വർത്തിച്ച്, എങ്ങും നടക്കുന്നു;

�കല്പിനോൽ ദുഃഖകോരികളോയ ദുരോത്മോക്ക�ള വിളിച്ചു വിളിച്ച്, ഒ�രയ്ത്തുകോരൻ

�പോ�ല പീഡിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (5)
അവിടുന്ന് ഇരുമോതോക്ക�ള �നോക്കി �നോക്കി, ഒരു ക�ന്നന്ന�പോ�ല തു�ലോം

ഒച്ചയിടുന്നു–മരുദ്  ഗണം�പോ�ല ഇരമ്പുന്നു. �വള്ളം സവർഹിതവും പ്രധോനവുമോ

�ണന്നറിയുന്നആസുകർമ്മോവ് പ്രശസ്തിയ്ക്കോയി ആരിൽ �ചല്ലും? (6)
�പടി�പ്പടുത്തുന്നവൃഷഭം–സുഷ്ഠുദർശിയോയ �സോമം–�കല്പിന്നോയി, പച്ചനിറ

മോർന്നഇരു�കോമ്പുക�ള മൂർച്ചകൂട്ടി�ക്കോണ്ടുമുക്രയിടും; വഴി�പോ�ലനിർമ്മിയ്ക്ക�പ്പട്ട

സ്ഥോനത്തുവോണരുളും. തന്തിരുവടിയ്ക്കുകോള�ത്തോലിലുംകമ്പിളിയിലുമ�ത്ര,ശുചീക

രണം. (7)
അനഘമോയ �ദഹ�ത്തശുചീകരിച്ചു തിളക്കംപൂണ്ടശ്യോമളവർണ്ണൻഉയർന്ന

കമ്പിളിയിൽ ഒഴിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. പിന്നീടു, സുകർമ്മോക്കൾ മിത്രവരൂണവോയുക്കൾക്കു

മതിയോ�വോളം മധു മൂന്നുംകൂട്ടി �വയ്ക്കുന്നു. (8)
�സോമ�മ, വൃഷോവോയ ഭവോൻ �ദവകൾക്കുകുടിപ്പോനോയി ഒഴുകുക; ഇന്ദ്രന്നുപ്രി

യ�പ്പട്ട �സോമപോത്രം പൂകുക. ഉപദ്രവം വരുന്നതിന്നുമുമ്പു ഞങ്ങ�ള അരക്കരു�ട

അപ്പുറത്തോക്കുക: മോർഗ്ഗജ്ഞൻ�ചോദിയ്ക്കുന്നവന്നുവഴികൾപറഞ്ഞു�കോടുക്കുമ�ല്ലോ!

(9)
ഇ�ന്ദോ, �തളിയ്ക്ക�പ്പട്ട കുതിര�പോ�ല ഭവോൻ കലശത്തി�ലയ്ക്കു നടക്കുക; ഇന്ദ്ര

�� വയറ്റിൽ കടക്കുക. അറിവുള്ള ഭവോൻ ഞങ്ങ�ള �തോണി�കോണ്ടു പുഴ�യന്ന

�പോ�ല കടത്തണം–ഒരു ശൂര�നന്ന�പോ�ല �പോരുതി, ഞങ്ങ�ള നിന്ദകർക്കപ്പു

റത്തോക്കണം! (10)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 70.
1. ഇ�ദ്ദഹം–പവമോന�സോമം. കൂട്ടുപദോർത്ഥം–പോൽ. നോലു മ�നോജ്ഞജലങ്ങൾ–

മൂന്നു വസതീവരികളും ഒരുഏകധനയും.

2. �ദവൻ–�സോമം. �മധോവ്യോപോരം–ബുദ്ധി�യ വ്യോപരിപ്പിയ്ക്കൽ, വിചിന്തനം. അന്നയു
ക്തന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ. തുറക്കും–�വള്ളം�കോണ്ടു നിറയ്ക്കു�മന്നർത്ഥം.

3. ഇരുജഗത്തുകൾ–ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും. അവ–രശ്മികൾ. ഉടൻത�ന്ന–പിഴിഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞ�തോ�ട. രോജോവ്–�സോമം.

4. പത്തിനോൽ–പത്തുവിരലുകളോൽ. അളക്കോൻ–�ലോകങ്ങ�ള. നടുവി�ല അമ്മമോർ–

തണ്ണീരുകൾ. ഇരുപ്രജകൾ–�ദവന്മോരും മനുഷ്യരും.

5. വൃഷോവ്–�സോമം. ഇന്ദ്രബലത്തിന്നോയി–ഇന്ദ്രന്നു ബലമുണ്ടോക്കോൻ. ദുരോത്മോക്കൾ–

അസുരന്മോർ. വിളിച്ച്–യുദ്ധത്തിന്ന്. എയ്ത്തുകോരൻ–ശരപ്ര�യോഗകുശലനോയ ശൂരൻ.

6. ആ സുകർമ്മോവ്–�സോമം. പ്രശസ്തിയ്ക്കോയി–സ്തുതി �കൾപ്പോൻ. ആരിൽ�ച്ചല്ലും?–

നമ്മളിലല്ലോ�തഅന്യരിൽ �പോകില്ല!

7. �പടി�പ്പടുത്തുന്ന–ശത്രുക്ക�ള. വൃഷഭം–അഭീഷ്ടവർഷിയോയ �സോമം; കോള�യന്നും.

ഇരു�കോമ്പുകൾ–രണ്ടു നിർദ്ധോരകൾ. സ്ഥോനത്തു–കലശത്തിൽ.

8. ഒഴിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു–ഋത്വിക്കുകൾ പകരുന്നു. സുകർമ്മോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. മധു–

മദകരമോയ �സോമരസം. മൂന്നുംകൂട്ടി–�വള്ളവും തയിരും പോലും �ചർത്ത്.

10. കുതിര�പോ�ല–അശ്വം യുദ്ധത്തി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ല. കടത്തണം എന്നതി�� വിവര

ണമോണ്, അനന്തരവോക്യം.
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വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ ഋഷഭൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ദക്ഷിണ �കോടുക്ക�പ്പടുന്നു: പച്ചനിറമിയന്നബലവോൻ കലശം പൂകുന്നു; �ദ്രോ

ഹിയോയ രക്ഷസ്സിൽനിന്ന് ഉണർ�വോ�ട രക്ഷിയ്ക്കുന്നു; അന്തരിക്ഷത്തിൽ ജലം നിർ

ത്തുന്നു; വോനൂഴികൾക്ക് ആച്ഛോദനത്തിന്നും, ശുചീകരണത്തിന്നും �മലോ�ള �വയ്ക്കു

ന്നു! (1)
ശത്രുകർശനൻ, ഒരു പടയോളി�പോ�ല അലറി�ക്കോണ്ടു പോയുന്നു; ത�� ആ

അസുരപീഡകമോയപച്ചനിറം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു. ജര �വടിയുന്നു: അന്നഭൂതൻ �ദ്രോ

ണകലശം പ്രോപിയ്ക്കുന്നു; �ദഹം അരിപ്പയിലണയ്ക്കുന്നു! (2)
തോൻഅമ്മികൾ�കോണ്ടും�കകൾ�കോണ്ടുംപിഴിയ�പ്പട്ട്, ഒരുകോള�പോ�ല

യോയിച്ചമയുന്നു; സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട് അന്തരിക്ഷത്തിലൂ�ട ലോത്തുന്നു; �മോദിയ്ക്കുന്നു; �ചരു

ന്നു; �സ്തോതോവിന്നു കിട്ടിയ്ക്കുന്നു; �വള്ളം�കോണ്ടു ശുദ്ധി�പ്പടുന്നു; യജ്ഞത്തിൽ പൂജി

യ്ക്ക�പ്പടുന്നു! (3)
�കല്പുറ്റ മദകരങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വോഴുന്ന �മഘവർദ്ധകനോയ പുരന്ദര�ന

�സചിയ്ക്കുന്നു; ഹവിസ്സു ഭുജിയ്ക്കുന്ന �പക്കളോൽ മുന്തിയ അകിട്ടി�ല മുഖ്യവസ്തു മഹ

ത്ത്വംമൂലം ഇന്ദ്രങ്കൽ കലർത്ത�പ്പടുന്നു! (4)
തന്തിരുവടി�യ ഇരു�കകളി�ല പത്തു�സോദരിമോർ പൃഥിവീ സമീപ�ത്തയ്ക്ക്

ഒരു �തരി�ന�യന്ന�പോ�ല �തളിയ്ക്കുന്നു. ഗോഥോകോരന്മോർ അവി�ടയ്ക്ക് ഇരിപ്പിടം

നിർമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞോൽ, തോൻ (പോത്രങ്ങളിൽ) പൂകുന്നു; പയ്യി�� പോ�ലോടും �ചരു

ന്നു! (5)
�ദവൻസ്വകർമ്മലബ്ധമോയസ്വർണ്ണോസനത്തി�ലയ്ക്ക്, ഒരു പരുന്തു പോർക്കുന്ന

കൂട്ടി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ല �ചല്ലുന്നു. അ�പ്പോൾ യജ്ഞത്തിൽഈഅരിയ യഷ്ടവ്യൻ

സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; ഒരുകുതിര�പോ�ല, �ദവന്മോരു�ടഅടുക്ക�ലയ്ക്കുപോയുകയും�ചയ്യു

ന്നു! (6)
�വളി�പ്പട്ടു വിളങ്ങിയ കവി അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നിറങ്ങുന്നു; മൂന്നു മുതുകുള്ള

കോള സ്തുതികൾ �കട്ടു മൂളുന്നു. ഒരോയിരം �കോണ്ടു �പോകലുള്ളവൻ �ചന്ന് ഉൾപ്പൂകു

ന്നു. വള�ര ഉഷസ്സുകളിൽ ഒരു �സ്തോതോവു�പോ�ല വിളങ്ങുന്നു! (7)
തന്തിരുവടിയു�ട വർണ്ണം തിരു�മയ്യി�ന തിളങ്ങിയ്ക്കുന്നു! അതു, �ചന്ന യുദ്ധ

ത്തിൽപറ്റല�ര തട്ടിനീക്കും. ആ ജലപ്രദൻഹവിസ്സുമോയി �ദവന്മോരു�ട ഇടയി�ല

യ്ക്കു �പോകുന്നു; നല്ലസ്തുതി�യോടും �ഗോപ്രോർത്ഥന�യോടും �ചരുന്നു! (8)
�സോമം, ഒരു കോള�പക്കൂട്ടത്തി�ലന്ന�പോ�ല ചുറ്റിനടന്ന് ഒച്ചയിടുന്നു; സൂര്യ

�� �തജസ്സി�ന വഹിയ്ക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യനോയ സുപർണ്ണൻ ഭൂമി�യ തൃക്കൺപോർ

ക്കുന്നു; പ്രജക�ളഅറിഞ്ഞു�നോക്കുന്നു! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 71.
1. ദക്ഷിണ–ഋത്വിക്കുകൾക്കുഞങ്ങൾ ദക്ഷിണ �കോടുക്കുന്നു. ബലവോൻ–�സോമം. �മ

ലോ�ള–സൂര്യ�ന.

2. ശത്രുകർശനൻ, അന്നഭൂതൻഎന്നിവ �സോമവി�ശഷണങ്ങൾ.
3. �ചരുന്നു–പോത്രങ്ങ�ളോട്. കിട്ടിയ്ക്കുന്നു–ധനോദി.
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4. മദകരങ്ങൾ–�സോമങ്ങൾ. മുഖ്യവസ്തു–പോൽ. ഇന്ദ്രൻ–പവമോ�നന്ദ്രൻ.
5. �സോദരിമോർ–വിരലുകൾ. പൃഥിവീസമീപം–യജനസ്ഥലം. ഗോഥോകോരന്മോർ–

�സ്തോതോക്കൾ.

6. �ദവൻ–�സോമം.
7. കവി–�സോമം: അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നിറങ്ങുന്നു–അരിപ്പയിൽനിന്നു കലശത്തി�ല

�യ്ക്കോഴുകുന്നു. മൂന്നു മുതുക്–സവനത്രയം. കോള–�സോമം. മൂളുന്നു–ശബ്ദം പറ�പ്പടുവി

യ്ക്കുന്നു. ഒരോയിരം–വള�ര ചമസങ്ങളി�ലയ്ക്കും മറ്റും. ഉൾപ്പൂകുന്നു–പോത്രങ്ങളിൽ. �സ്തോ

തോവു�പോ�ല–സശബ്ദനോയി.

8. �ഗോപ്രോർത്ഥന–‘ഞങ്ങൾക്കു �ഗോക്ക�ളയും മറ്റും ത�രണ�മ’ എന്ന �സ്തോതൃയോചനം.

9. ചുറ്റിനടന്ന്–സ്തുതികളിൽ. വഹിയ്ക്കുന്നു–ആകോശത്തു സൂര്യോത്മനോ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു.

സുപർണ്ണൻ–�ശോഭനഗമനനോയ �സോമം.
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സൂക്തം 72.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻഹരിമന്തൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന പച്ച�സ്സോമം, ഒരശ്വം�പോ�ല �ചന്നു�ചരുന്നു; കലശത്തിൽ

�ഗോരസങ്ങൾ �തപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. അവിടുന്ന് ഒലിയുതിർക്കു�മ്പോൾ, �സ്തോത്രങ്ങളും മു

ഴങ്ങുന്നു; വള�ര �സ്തോത്രം �ചോല്ലുന്നവന്നവന്ന് അ�ദ്ദഹം അരിമ�പ്പട്ട ചിലതു �കോ

ടുക്കും! (1)
�സോമ�ത്ത ഇന്ദ്ര�� വയറ്റിൽ പകരു�മ്പോഴും, �ശോഭനഭുജരോയ �നതോക്കൾ

ആ സ്പൃഹണീയമോയ മോദക�ത്ത ഒരിടത്തി�ലപ്പത്തു�കോണ്ടു് അരിയ്ക്കു�മ്പോഴും, പ്രോ

ജ്ഞരോയ വള�ര�പ്പർ ഒപ്പം ഉരുവിടും! (2)
അവിടുന്ന്ഇളവില്ലോ�തഗവ്യങ്ങളി�ലയ്ക്കു �കറും. സൂര്യപുത്രിയു�ടഓമനസ്വനം

മറയ്ക്കും: പുണ്യവചനനോൽ പുകഴ്ത്ത�പ്പടും; രണ്ടിടത്തി�ല ചോർച്ചക്കോരോയ �സോദരി

മോ�രോടിട�ചരും! (3)
ഋതുവിൽജനിച്ചു, �നതോക്കളോൽഅമ്മി�മൽപിഴിഞ്ഞരിയ്ക്ക�പ്പട്ടുവിശുദ്ധമോയ,

�ഗോപതിയോയ, പുരോതനമോയ ഇന്ദു–മനുഷ്യന്നു യജ്ഞസോധനവും ബഹുകർമ്മയു

ക്തവുമോയഅരുമ�സ്സോമം–ഇന്ദ്ര,യജ്ഞത്തിൽഅങ്ങയ്ക്കോയി മുറിയോ�തഒഴുക്കുന്നു!

(4)
ഇന്ദ്ര, �നതോക്കളോൽ�ക�ക്കോണ്ടുപിഴിയ�പ്പട്ട �സോമംഅങ്ങയ്ക്കുനുകരോനോ

യി ഒഴുകുന്നു: അങ്ങ് യോഗം മുഴുമിപ്പിയ്ക്കുന്നതും, യജ്ഞത്തിൽഊറ്റക്കോ�ര �തോല്പിയ്ക്കു

ന്നതും ആ�ര�ക്കോ�ണ്ടോ, ആ ശ്യോമളവർണ്ണൻ, ഒരു പക്ഷി മരത്തി�ന്മ�ലന്ന�പോ

�ല ഇരുപലകകളിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നു! (5)
ശബ്ദിയ്ക്കുന്ന, വോട്ടമില്ലോത്ത, കവിയോയ �സോമ�ത്ത കവികളും ബുദ്ധിമോന്മോരു

മോയ കർമ്മികൾ കറക്കുന്നു: പുനർഭൂക്കളോയ പശുക്കളുംസ്തുതികളും ഒ�ത്തോരുമിച്ചു,

യജ്ഞത്തി�� ഉൽപത്തിസ്ഥോനത്ത് ഇതി�നോടു �ചരുന്നു. (6)
വലിയ വിണ്ണിന്നു തോങ്ങോയ യോ�തോന്നു ഭൂമിയു�ട നോഭിയിൽ, നദീജലൗഘ

ത്തിൽ നനയ്ക്ക�പ്പട്ടു�വോ; ഇന്ദ്രന്നു വജ്രവും, വൃഷോവും, സമ്പ�ത്തറിയതുമോയ ആ

�സോമം തിരുവുള്ളത്തിൽ മത്തുണ്ടോക്കോൻഅഴകിൽ ഒഴുകുന്നു! (7)
സുകർമ്മോ�വ, ആ ഭവോൻ �സ്തോതോവിന്നും പകരുന്നവന്നും (ധനം) നല്കോനോ

യി, ഭൂമിയി�ല�യ്ക്കമ്പോടുംചി�ക്ക�ന്നോഴുകുക;അങ്ങ്ഞങ്ങ�ളതറവോടുപുലർത്തുന്ന

ധനത്തിൽനിന്നു �വർ�പടുത്തരുത്; മഞ്ഞച്ച വള�ര ദ്രവ്യം ഞങ്ങൾ ഉടുക്കുമോറോക

ണം! (8)
ഇന്ദു�വ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു ഒരുനൂറശ്വങ്ങ�ളയും ഒരോയിരം പശുക്ക�ളയും

�പോന്നുംക്ഷിപ്രം തന്നരുളുക; വള�ര അന്നവും സ്വത്തും ഉളവോക്കുക. പവമോന�മ,

ഞങ്ങളു�ട �സ്തോത്രത്തിന്നു വന്നോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 72.
1. �ചന്നു�ചരുന്നു–ഇന്ദ്രോദിക�ളോട് കലശത്തിൽ–കലശമുൾപ്പുക്കോൽ. ചിലതു–

ധനങ്ങൾ.

2. ഇന്ദ്ര�� വയർ–�ദ്രോണകലശം. മോദകം–�സോമം. ഒരിടത്തി�ലപ്പത്തു�കോണ്ടു്–

ഒ�രകുലത്തിൽ (�കകളിൽ) പിറന്ന പത്തു വിരലുകൾ. ഉരുവിടും–മന്ത്രങ്ങൾ ജപി

യ്ക്കും.
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3. സൂര്യപുത്രി–ഉഷസ്സ്. മറയ്ക്കും–പിഴിയു�മ്പോഴ�ത്ത ശബ്ദോധിക്യം �കോണ്ടു്. പുണ്യ

വചനനോൽ–�സ്തോതോവിനോൽ. രണ്ടിടത്തി�ല (ഇരു�കകളി�ല) �സോദരിമോർ–

വിരലുകൾ.

5. ഊറ്റക്കോർ–ഗർവിഷ്ഠരോയ ശത്രുക്കൾ.
6. പുനർഭൂക്കൾ–വീണ്ടും ജനിച്ചവ�പോ�ല �ചതന്യം പൂണ്ടവ. യജ്ഞത്തി�� ഉൽപ്പ

ത്തിസ്ഥോനം ഉത്തര�വദി.

7. ഭൂമിയു�ട നോഭി–ഉത്തര�വദി. വജ്രം–വജ്രം�പോ�ല വിജയസോധനം. തിരുവുള്ള

ത്തിൽ–ഇന്ദ്ര�� മനസ്സിൽ.

8. �സോമ�ത്തോട്: പകരുക–നീർ പോത്രത്തി�ല�യ്ക്കോഴിയ്ക്കുക. മഞ്ഞച്ച–സ്വർണ്ണമയമോയ.

ഉടുക്കുമോറോകണം–ലഭിയ്ക്കണ�മന്നുസോരം.
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സൂക്തം 73.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ പവിത്രൻ ഋഷി. ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

കിറിയിൽ പിഴിയുന്ന �സോമലതകൾ ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിച്ചു; നീരുകൾ യജ്ഞ

ത്തി�� ഉൽപത്തിസ്ഥോനത്ത് ഒത്തു�ചർന്നു! പ്രോണദോതോവോയഅവിടുന്നു മൂന്നുത

ലക�ള സഞ്ചോരത്തിന്നുണ്ടോക്കി. സത്യഭൂത�� �തോണികൾ സുകർമ്മോവി�ന പൂ

രിപ്പിച്ചു! (1)
കോമയമോനന്മോരോയ മഹോന്മോർ ഒ�ത്തോരുമിച്ചു വഴി�പോ�ല പിഴിഞ്ഞു; തണ്ണീ

രുകളിൽ പകർന്നിളക്കി. ആ മധുധോരകളോൽ, �സ്തോത്രം �ചോല്ലി�ക്കോണ്ടു് ഇന്ദ്ര��

അരുമത്തിരുവുടൽ തടിപ്പിച്ചു! (2)
വോക്കിങ്കൽ വർത്തിയ്ക്കുന്ന പോവനരശ്മികളൂ�ട നോഥനോയ പുരോതനൻ കർമ്മ

�ത്ത രക്ഷിയ്ക്കുന്നു: മഹത്തോയഅന്തരിക്ഷ�ത്ത മറച്ചആ വരുണ�ന നിഷ്പ്രയോസം

�വള്ളത്തിൽ പകരുവോൻ പ്രോജ്ഞന്മോർ ശക്തരോയിത്തീരുന്നു! (3)
തന്തിരുവടിയു�ട ആ കോതൽക്കതിരുകൾ വൃഷ്ടിപദത്തിൽ കുനിഞ്ഞുനിന്ന്

ഒച്ച മുഴക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തി�� മുകളിൽ, തുമ്പത്തു മധുവുമോയി �വ�വ്വ�റ പോഞ്ഞു

നടക്കുന്നഅവഇമ�വട്ടോറില്ല: ഓ�രോസ്ഥലത്തും �ച�ന്നത്തി, വല�യറിയും! (4)
അച്ഛനമ്മമോരിൽനിന്നു പുറ�പ്പട്ട ആ രശ്മികൾ ഋക്കുകളോൽ തിളങ്ങി, കർ

മ്മഹീന�ര ചു�ട്ടരിയ്ക്കും; ഇന്ദ്ര�ന �ദ്വഷിച്ച രോ�ത്തോലി�യ ബുദ്ധികൗശലം�കോണ്ടു

മന്നിൽനിന്നും വിണ്ണിൽനിന്നുംആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കും! (5)
സ്തുതിയ്ക്കു വഴങ്ങുന്നവയും, �വഗ�മറിയവയുമോയി അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഒപ്പം

പുറ�പ്പട്ടഇവ�യകുരുടരും �ചകിടരു�മ�ക�വടിയൂ: സത്യമോർഗ്ഗത്തിൽ �കറില്ല

�ല്ലോ, പോപികൾ! (6)
ആയിരം ജലധോരകളുള്ള പരന്ന പരിപോവനത്തി�� വോക്കി�ന മനീഷിക

ളോയകവികൾപുകഴ്ത്തി�പ്പോരുന്നു;അവർക്കുവശരോയിത്തീരുന്നു, �ശോഭനമോംവണ്ണം

സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന ഗമനശീലരും, അഹിംസ്യരും, നല്ല കോഴ്ചയുള്ളവരും, �നതോക്ക�ള

�നോക്കുന്നവരുമോയ രുദ്രപുത്രന്മോർ. (7)
അടക്കിനിർത്തോവുന്നവനല്ല, യോഗത്തി�� കോവല്ക്കോരനോയ സുകർമ്മോവ്:

തോൻ മൂന്നു പരിശുദ്ധ�ര �നഞ്ചിൽ �ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം �ലോക�ത്ത�യ

ല്ലോംഅറിഞ്ഞു�കോണ്ടു�നോക്കുന്നു;കർമ്മിയ്ക്കു�വണ്ടി,അപ്രിയരോയകർമ്മരഹിത�ര

മണ്ണുകപ്പിയ്ക്കുന്നു! (8)
അരിപ്പയിൽ പരത്ത�പ്പട്ട യജ്ഞനൂലു നീണ്ടു വരുണ�� നോവിൻതുമ്പ�ത്ത

ത്തി. ധീമോന്മോർമോത്രം അതി�ന �ചന്നു ചുഴന്നു. കർമ്മത്തിന്നോളല്ലോത്തവൻ ഇവി

�ടത്ത�ന്ന വീണടിയും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 73.
1. കിറി–യജ്ഞത്തി�� ഓഷ്ഠപ്രോന്ത്രം, പലക. അവിടുന്നു–�സോമം. മൂന്നുതലകൾ–

മൂവുലകങ്ങൾ. സഞ്ചോരത്തിന്ന്–മനുഷ്യ�ദവോദികൾക്കു സഞ്ചരിപ്പോൻ. സത്യഭൂത��

�തോണികൾ–നോലു തളികകൾ. സുകർമ്മോവി�ന പൂരിപ്പിച്ചു–യജമോനന്നു സർവോഭീ

ഷ്ടങ്ങളും നല്കി.

2. കോമയമോനന്മോർ–സ്വർഗ്ഗോദിഫലകോംക്ഷികൾ. മഹോന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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3. വോക്ക്–അന്തരിക്ഷശബ്ദം. പുരോതനൻ–�സോമം. കർമ്മം–�വളിച്ചം പരത്തുകയോകു

ന്ന കർമ്മം. രക്ഷിയ്ക്കുന്നു–അനുഷ്ഠിച്ചു�പോരുന്നു. മറച്ച–രശ്മികൾ�കോണ്ടു മൂടിയ. വരു

ണൻ–മറയ്ക്കുന്ന �സോമം.

4. കോതൽക്കതിരുകൾ–സോരഭൂതങ്ങളോയ രശ്മികൾ. വൃഷ്ടിപദം–അന്തരിക്ഷം. ഒച്ച മുഴ
ക്കുന്നു–മഴ �പയ്യിയ്ക്കുന്നുഎന്നുസോരം. തുമ്പത്തു മധുവുമോയി–�സോമരശ്മികളു�ട അഗ്ര

ഭോഗത്തുനിന്നോണ�ല്ലോ, മധുവുണ്ടോകുന്നത്. ഇമ�വട്ടോറില്ല–സദോ പോപിക�ളയും സുകൃ

തിക�ളയും ഉറ്റു�നോക്കും. വല�യറിയും–പോപിക�ള കുടുക്കോൻ.

5. അച്ഛനമ്മമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ഋക്കുകൾ–ഋത്വിക്കുകളു�ട സ്തുതികൾ. രോ�ത്തോ

ലി�യ–കറുത്ത രക്ഷസ്സി�ന, രോക്ഷസ്സ�ര.

6. ഇവ�യ–�സോമരശ്മിക�ള കണ്ണും �ചവിയുമുള്ളവർ �ക�വടിയില്ല, സ്തുതിയ്ക്ക�യ �ച
യ്യൂ.

7. പരിപോവനത്തി��–ശുദ്ധികരമോയ �സോമത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്ന.

8. സുകർമ്മോവ്–�സോമം. മൂന്നു പരിശുദ്ധർ–അഗ്നിവോയുസൂര്യന്മോർ.

9. യജ്ഞനൂല്–യോഗവസ്ത്രം �നയ്യോനുള്ളനൂലോയ �സോമം. വരുണ�� നോവിൻതുമ്പത്തു

–�വള്ളത്തിൽ. അതി�ന–�വള്ള�ത്ത. വീണടിയും–ഉദ്ഗതി �നടില്ല.
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സൂക്തം 74.

ദീർഗ്ഘതമഃപുത്രൻ കക്ഷീവോൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന

�സോമം �ദവത.

ഒരു �പറ്റുവീണ�പതൽ�പോ�ല,ആർ ജലത്തിൽ ഒലിയിടു�മോ; ഒരു കുതിര

�പോ�ല പോയുന്നആർസ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കു നട�കോള്ളു�മോ; ആർ പോൽ വളർത്തുന്ന

�വള്ളവുമോയി വോനിൽനിന്നു വ�ന്നത്തു�മോ; അവ�നോടു ഞങ്ങൾ നല്ലസ്തുതിയോൽ

വമ്പിച്ച ഗൃഹം യോചിയ്ക്കുന്നു. (1)
വിണ്ണിന്നൂന്നും (മന്നിന്നു) തോങ്ങുമോയി, പോരം പരന്നു നിറഞ്ഞആർ സർവത്ര

ചുറ്റിനടക്കുന്നു�വോ;ആർഈവലിയ വോനൂഴിക�ള വഴി�പോ�ല യജിച്ചു, കൂട്ടിയിണ

ക്കിനിർത്തി�യോ; ആ കവി അന്നങ്ങൾകല്പിച്ചുനല്ക�ട്ട! (2)
�വടുപ്പുവരുത്ത�പ്പട്ട വള�ര�സ്സോമമധു, ഭൂമിയു�ട വിശോലമോർഗ്ഗത്തിലൂ�ട

യജ്ഞത്തി�ലഴുന്നള്ളുന്ന �നതോവിന്നു കുടിപ്പോനുള്ളതോണ്: ഈ മഴയു�ട ഉട�യോ

നും, ജലവർഷിയും, �ഗോഹിതനുമോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്; ഇങ്ങോഗമിയ്ക്കുന്നസ്തുത്യനുമോ

ണ�ല്ലോ, അവിടുന്നു് ! (3)
സോരവത്തോയ പോലും �നയ്യും വോനിങ്കൽനിന്നു കറ�ന്നടുക്കുന്നു. യജ്ഞത്തി

�� നോഭിയോയ ജലവും ഉണ്ടോകുന്നു. ആ (�സോമ�ത്ത) �ശോഭനദോനന്മോർ ഒ�ത്തോ

രുമിച്ചുപ്രീതി�പ്പടുത്തുന്നു. �നതോക്കളോയ, രക്ഷിതോക്കളോയഅതി��രശ്മികൾസം

ഭൃതമോയ ജലം കീ�ഴ്പോട്ടു �പോഴിയ്ക്കുന്നു! (4)
�സോമം ജല�ത്തോടു �ചരു�മ്പോൾ ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു; �ദവരക്ഷകമോയ �ദഹ�ത്ത

മനുഷ്യന്നു�വണ്ടി ഒഴുക്കുന്നു. ഭൂമിയു�ട സമീപത്തു ഗർഭം ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നു: ഇതിൽനി

ന്നോണ�ല്ലോ, നമുക്കു പുത്രപൗത്രന്മോ�ര കിട്ടുന്നതു് ! (5)
ആയിരം ജലധോരകളുള്ള മൂന്നോം�ലോകത്തിൽ �വ�വ്വ�റസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നപ്ര

ജോവതികളോയനോലുകലകൾതോഴ�ത്തയ്ക്കുവര�ട്ട: ഇവയോണ�ല്ലോ, �ദ്യോവിന്നുതോ

�ഴ നിർത്ത�പ്പട്ടു �വള്ളം �പോഴിച്ചു, ഹവിസ്സും പയസ്സും ഉളവോക്കുന്നതു് ! (6)
സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കു �പോകു�മ്പോൾ ധവളരൂപം ധരിയ്ക്കുന്നവനും, (അഭീഷ്ട)വർഷി

യും ബലവോനുമോയ �സോമത്തിന്നറിയോം, വള�രദ്ധനം �കോടുപ്പോൻ. തന്തിരുവടി

പ്രജ്ഞോനത്തോൽ, മികച്ചകർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു; വോനിൽനിന്നുനീർമുകിലി�നതുറക്കു

ന്നു! (7)
പില്പോട്, ആ വോജി �വളുത്ത ജലകലശം പൂകോൻ തോവളത്തിൽ �കറുന്നു; �ദ

വകോമന്മോർ മനം�കോണ്ടു സ്തുതികൾ അയയ്ക്കുന്നു; തോൻ നൂറു�ഹമന്തം കണ്ട കക്ഷീ

വോന്നു �ഗോക്ക�ളയും! (8)
പവമോന�സോമ�മ, �വള്ള�ത്തോടു �ചർന്നഭവോ��നീര് കമ്പിളിയരിപ്പയി�ല

�യ്ക്കോടുന്നു: ഏറ്റവും മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന പവമോന�മ, അങ്ങ�ന കവികളോൽ അരിയ്ക്ക

�പ്പടുന്ന ഭവോൻ ഇന്ദ്രന്നുകുടിപ്പോൻ രുചികരമോയിത്തീർന്നോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 74.
1. �പതൽ�പോ�ല–കുട്ടി കരയുന്നതു�പോ�ല. ജലത്തിൽ–�വള്ളത്തിൽ പതിയ്ക്കു

�മ്പോൾ.

2. ആകവി–�സോമരസം. നല്ക�ട്ട–�സ്തോതോക്കൾക്കു്.
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3. വിശോലമോർഗ്ഗം–നൂറും ആയിരവും അശ്വങ്ങ�ളോടുകൂടിയ ഇന്ദ്ര�ന്നഴുന്നള്ളോൻ വഴി വി
സ്തീർണ്ണമോയിത്തീരുന്നു എന്നർത്ഥം. �നതോവ്–ഇന്ദ്രൻ. ഇങ്ങോഗമിയ്ക്കുന്ന–നമ്മു�ട

യജ്ഞത്തിൽ വരുന്ന.

4. നോഭി–പ്രധോനോംഗം. �ശോഭനദോനന്മോർ–ഹവിസ്സു നല്കുന്ന യജമോനന്മോർ. കീ�ഴ്പോട്ടു–

ഭൂമിയി�ലയ്ക്ക്.

5. ഒഴുക്കുന്നു–പോത്രങ്ങളി�ലയ്ക്ക്. ഗർഭം ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നു–ഓഷധിക�ള.
6. മൂന്നോം�ലോകം–സ്വർഗ്ഗം. പ്രജോവതികൾ–സന്തോനദോയിനികൾ എന്നർത്ഥം. കല

കൾ–�ത�ജോംശങ്ങൾ. പയസ്സും–പോലും.

8. ആവോജി–�സോമമോകുന്നഅശ്വം. �ദവകോമന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ തോൻ–�സോമം. നൂ

റു�ഹമന്തം കണ്ട–ശതവയസ്കനോയ. കക്ഷീവോൻ–ഞോൻ.
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സൂക്തം 75.

ഭൃഗുപുത്രൻ കവി ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

അന്നഹിതനോയ മഹോൻ, ത�ന്ന വളർത്തിയ അരുമത്തണ്ണീരി�ല�യ്ക്കോഴുകു

ന്നു; ശരിയ്ക്കു �നോക്കിക്കോണോനോയി,–�പരിയ പക�ലോ�� ചുറ്റിനടക്കുന്ന �പരും

�തരിൽ �കറുന്നു! (1)
യോഗത്തി�� നോവും ഈ കർമ്മത്തി�� പോലകനുമോയ അഹിംസ്യൻ മൂളി

�ക്കോണ്ട് അരുമമധു ഒഴുക്കുന്നു: സ്വർഗ്ഗത്തി�� തിളക്കത്തില�ത്ര, അച്ഛനമ്മമോർ

അറിഞ്ഞിട്ടില്ലോത്ത മൂന്നോം�പര് മകന്നുണ്ടോകുന്നതു് ! (2)
�നതോക്കളോൽ�പോന്നണി�ത്തോലിലോക്ക�പ്പട്ട ദീപ്തിമോൻകലശ�ത്തക്കുറിച്ച്

ഒലി�ക്കോള്ളുന്നു: തന്തിരുവടി�യ യജ്ഞക്കറവുകോർ പുകഴ്ത്തുന്നു. മൂന്നു മുതുകുകളുള്ള

അവിടുന്ന് ഉഷസ്സുകളിൽ വി�ശ�ഷണ വിളങ്ങുന്നു! (3)
സ്തുതിപൂർവം അമ്മിയിൽ പിഴിയ�പ്പട്ട വിശുദ്ധനോയ അന്നഹിതൻ ഇരുതോയ

മോരോയവോനൂഴിക�ളപ്ര�ശോഭിപ്പിച്ചു�കോണ്ടു, കമ്പിളിയി�ല�യ്ക്കോഴുകുന്നു: തഴച്ച മധു

ധോരകൾ നോളിൽ നോളിൽ ഒഴുകുന്നു. (4)
�സോമ�മ, അവിടുന്നു സ്വസ്തിയ്ക്കോയി ചുറ്റും നടന്നോലും: �നതോക്കളോൽ അരിയ്ക്ക

�പ്പട്ടു, കൂട്ടുദ്രവ്യം ഉടുത്തോലും. �കറിത്തല്ലുന്ന �പരിയ മധുക്കളുണ്ട�ല്ലോ, അങ്ങയ്ക്ക്;

അവ�കോണ്ട് ഇന്ദ്ര�ന ധനം തരോൻ �പ്രരിപ്പിച്ചോലും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 75.
1. അന്നഹിതൻ–അന്നവർദ്ധകൻ. മഹോൻ–�സോമം. �നോക്കിക്കോണ്മോൻ–�ലോക�ത്ത.

2. നോവ്–പ്രധോനോംഗം. അഹിംസ്യൻ–�സോമം. മൂളി�ക്കോണ്ട്–�സ്തോതോക്കളു�ട സ്തുതി
ക�ളഅഭിനന്ദിയ്ക്കയോ�ണന്നു�തോന്നുമോറു ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ട്. മധു–മത്തുണ്ടോക്കുന്നനീർ.

സ്വർഗ്ഗത്തി�� തിളക്കത്തിൽ–�സോമം പിഴിയു�മ്പോൾ. മൂന്നോം�പർ–ഇട്ട �പരിന്നും

വിളിയ്ക്കുന്ന �പരിന്നും പുറ�മ, �സോമയോജി എന്ന �പർ. മകന്ന്–യജമോനന്ന്. മകൻ

�സോമയോജിയോകു�മന്ന് അച്ഛനമ്മമോർ നോമകരണോവസരത്തിൽഅറിയില്ല�ല്ലോ.

3. �പോന്നണി�ത്തോൽ–�പോ�ന്മോതിരമിട്ട കയ്യി�ലടുത്ത കോള�ത്തോൽ. ദീപ്തിമോൻ–

തിളങ്ങുന്ന �സോമം. കലശ�ത്തക്കുറിച്ച്–കലശത്തി�ലയ്ക്കിറങ്ങു�മ്പോൾ. യജ്ഞക്കറ

വുകോർ–യജ്ഞം കറ�ന്നടുക്കുന്നവർ, ഋത്വിക്കുകൾ. ഉഷസ്സുകൾ–യോഗദിവസങ്ങൾ.

4. അന്നഹിതൻ–�സോമം. തഴച്ച–�വള്ളം കൂട്ടിയതിനോൽ. നോളിൽ നോളിൽ–

ദീർഘസത്രങ്ങളിൽ.

5. നടന്നോലും–പോത്രങ്ങളി�ലയ്ക്ക്. കൂട്ടുദ്രവ്യം–ക്ഷീരോദി. �കറിത്തല്ലുന്ന–ശത്രുക്ക�ള �ച

റുത്തുഹനിയ്ക്കുന്ന. മധുക്കൾ–മദകരനീരുകൾ. തരോൻ–ഞങ്ങൾക്ക്.

രണ്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 76.

ഭൃഗുപുത്രൻ കവി ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

തോങ്ങോയ, �ദവകൾക്കുബലകരനോയ, �നതോക്കളോൽ അഭിനന്ദ്യനോയ ഹരി

ദ്വർണ്ണൻ വോനിൽനിന്ന്, അരിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടുന്ന നീ�രോഴുക്കുന്നു; സലിലസിക്തനോയി

ട്ട്, ആളുകളോൽ �തളിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു കുതിര�പോ�ല നിഷ്പ്രയോസം �ക�ല്പടുക്കുന്നു!

(1)
ഇന്ദു, ഒരുശൂരൻ�പോ�ലഇരു�കകളിലുംആയുധ�മടുക്കുന്നു; �ഗോക്ക�ളത്തി

രയു�മ്പോൾ, സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കു �പോകോൻ �തരിൽ �കറുന്നു; ഇന്ദ്രന്നു ബലം കൂട്ടുന്നു.

കർമ്മകോംക്ഷികളോയ മനീഷികളോൽ പിഴിയ�പ്പടുന്നു, �തപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (2)
പവമോന�സോമ�മ,അങ്ങ് ഇന്ദ്ര��വയറ്റി�ലയ്ക്കു, തടിപ്പിയ്ക്കോൻഓളം�വട്ടി കട

ന്നോലും! ഞങ്ങൾക്കോയി, മിന്നൽ�മഘങ്ങ�ള�യന്ന�പോ�ല വോനൂഴിക�ള കറന്നോ

ലും: ഇ�പ്പോൾ വള�രയന്നംഅവിടുന്നു കല്പിച്ചുണ്ടോക്കോറുണ്ടു് ! (3)
അതുല്യകർമ്മോവോയ യോ�തോരു സ്തുതിപോലകൻ സൂര്യരശ്മിയോൽ തുടയ്ക്ക�പ്പടു

ന്നു�വോ, ആ ഋഷി�ശ്രഷ്ഠനോയ വിശ്വ�പ്പരുമോൾ വിണ്ണുതൃക്കൺപോർക്കുന്നസത്യരൂ

പ�നആരോധിപ്പോനോയി നീ�രോഴുക്കുന്നു! (4)
അന്തരിക്ഷത്തിൽഒച്ചയിടുന്നവൃഷഭനോയഭവോൻ, ഒരുവൃഷഭംകൂട്ടത്തി�ല�യ്ക്ക

ന്ന�പോ�ല, കലശത്തി�ലയ്ക്കിറങ്ങുന്നു: ഏറ്റവും മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നആ ഭവോൻ ഇന്ദ്ര

ന്നോയിട്ടോണ�ല്ലോ, നീ�രോഴുക്കുന്നതു്; അങ്ങയു�ട രക്ഷയോൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ

ജയിയ്ക്കുമോറോകണം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 76.
1. തോങ്ങ്–എല്ലോറ്റിന്നും. ഹരിദ്വർണ്ണൻ–�സോമം. വോന്–അരിപ്പ. ആളുകൾ–

സോദികൾ.

2. �ഗോക്ക�ള–യജമോനന്നു �കോടുക്കോൻ. �തപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു–�ഗോരസങ്ങൾ�കോണ്ടു്.

3. വോനൂഴിക�ള കറന്നോലും–�വണ്ട�തോ�ക്ക കറന്നുതന്നോലും.

4. വിശ്വ�പ്പരുമോൾ–�സോമം. സത്യരൂപൻ–ഇന്ദ്രൻ.
5. കൂട്ടം–�പക്കൂട്ടം.
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സൂക്തം 77.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇതോ, ഇന്ദ്രന്ന് ഒരു വജ്രവും, വപ്തോ�വക്കോൾ മുന്തിയ വപ്തോവുമോയ മധുമോൻ

കലശത്തിൽ ഒലിമുഴക്കുന്നു: ഈസത്യരൂപ�� നന്നോയി ചുരത്തുന്ന, തണ്ണീരുതിർ

ക്കുന്ന (ധോരകൾ), ഉമ്പയിടുന്ന കറവ�പ്പക്കൾ�പോ�ല �നരിട്ടു�ചല്ലുന്നു. (1)
അയയ്ക്ക�പ്പട്ട പരുന്തു (മൂന്നോം) �ലോക�ത്ത വക�വയ്ക്കോ�ത യോ�തോരുവ�ന

കവർന്നു�വോ, ആ പുരോതനൻ വോനിൽനി�ന്നോഴുകുന്നു: കീ�ഴ്പോട്ടിറങ്ങിയഅവിടുന്നു

ത�ന്നയോണു്, കൃശോനുവി��എയ്ത്തു �പടിച്ചു മധുരനീർ �വർ�പടുത്തിയതു് ! (2)
മന്ത്ര�ത്ത മന്ത്ര�ത്ത, ഹവിസ്സി�ന ഹവിസ്സി�ന ആർ �ക�ക്കോള്ളുന്നു�വോ,

പണ്ടുംഇന്നുമുള്ളആദർശനീയൻ–ഒരുസ്ത്രീ�പോ�ലഅഴകുറ്റഇന്ദു–നമുക്കുവള�ര

അന്നത്തിന്നും �ഗോക്കൾക്കുമോയി വ�ന്നത്ത�ട്ട! (3)
ഈപുരുസ്തുതനോയഇന്ദുന�മ്മ �ദ്രോഹിയ്ക്കൻ �നോക്കുന്നവ�ര, കൂ�ട നടക്കുന്ന

മനസ്സു�കോണ്ടറിഞ്ഞു നിഹനിയ്ക്ക�ട്ട: അവിടുന്നോ�ണ�ല്ലോ, അഗ്നിസദനത്തിൽ വർ

ത്തിച്ചു ഗർഭം ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നതും, വള�രപ്പോലുള്ള�പക്കൂട്ടത്തിൽ �ചല്ലുന്നതും! (4)
കർത്തോവും, കർമ്മപടുവും, മഹോനും,അഹിംസ്യനുമോയവരുണൻപരിചോരക

ന്നോയി നീർ വോനിൽനി�ന്നോഴുക്കുന്നു: ഒരശ്വം കോമത്തോൽ കൂട്ടത്തി�ലന്ന�പോ�ല

ഒച്ചയിടുന്ന ഈ സുഹൃത്തോയ യജ്ഞോർഹ�ന പിഴിഞ്ഞതു്, അരിഷ്ടശോന്തിയ്ക്കോണ

�ല്ലോ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 77.
1. വപ്തോവ്  –ബീജോവോപം �ചയ്യുന്നവൻ. മധുമോൻ–�സോമം. ഈസത്യരൂപൻ–�സോമം.

2. അയയ്ക്ക�പ്പട്ട–ത�� അമ്മയോൽ. മൂന്നോം�ലോകം–സ്വർഗ്ഗം. ആ പുരോതനൻ

–�സോമം. കൃശോനു–�സോമക്കോവല്ക്കോരനോയ വില്ലോളി. �വർ�പടുത്തിയതു്–

സ്വർഗ്ഗ�ത്തോടു്; സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു �കോണ്ടു�പോന്നതു്.

4. അഗ്നിസദനം–�വദി. ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നതും–ഓഷധിക�ള. �പക്കൂട്ടത്തിൽ–ശത്രുക്കളോൽ

അപഹൃതമോയ നമ്മു�ട �ഗോവൃന്ദ�ത്തവീ�ണ്ടടുക്കോൻ.

5. വരുണൻ–ശത്രുനിവോരകനോയ�സോമം. വോന്–അരിപ്പ. കൂട്ടത്തിൽ–�പൺകുതിരകളു�ട

ഇടയിൽ. സുഹൃത്ത്–സർവോനുകൂലൻ.
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സൂക്തം 78.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അരചൻ അരുളപ്പോ�ടോ�ട ഒഴുകുന്നു; തണ്ണീരുടുത്തു സ്തുതികളി�ല�യ്ക്കഴുന്നള്ളു

ന്നു. ഇ�ദ്ദഹത്തി�� കരടുക�ള കമ്പിളിത്തുണിയി�ലടുക്കുന്നു; അ�ദ്ദഹം ശുചിയോ

യിട്ടു �ദവന്മോരു�ട വിശുദ്ധസ്ഥോനത്തണയുന്നു! (1)
�സോമ�മ, മനുഷ്യ�ര �നോക്കുന്ന മഹോനും കവിയുമോയ ഭവോ�ന �നതോക്കൾ

ഇന്ദ്രന്നോയി പിഴിയുന്നു, �വള്ളത്തിൽപകരുന്നു: ഇരുപലകകളിൽ �മവുന്ന ഭവോനു

വള�ര വഴികളും, ഒരോയിരം പച്ചക്കുതിരകളുമുണ്ട�ല്ലോ, യോത്രയ്ക്കു് ! (2)
അന്തരിക്ഷത്തി�ല അപ്സരസ്സുകൾ അകത്തിരുന്നു, മനീഷിയോയ �സോമത്തി

�� �നർ�ക്കോഴുകുന്നു; അവർ ഈ ഹർമ്മ്യ�സക്തോവി�ന–പവമോന�ത്ത–

�പോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നു; അക്ഷീണമോയസുഖവും അർത്ഥിയ്ക്കുന്നു! (3)
നമുക്കോയി �ഗോക്ക�ള അടക്കുന്ന, �തരുകളടക്കുന്ന, �പോന്നടക്കുന്ന, വിണ്ണ

ടക്കുന്ന, �വള്ളമടക്കുന്ന–ഒരോയിരമടക്കുന്ന–�സോമം അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു: മത്തുപിടി

പ്പിയ്ക്കുന്ന, മധുരതരമോയ, സുഖകരമോയഈതുടുനീരി�നയോണ�ല്ലോ, �ദവന്മോർ കുടി

പ്പോൻ �വച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു് ! (4)
പവമോന�സോമ�മ, ഞങ്ങളിൽ കൂറുള്ള ഭവോൻഈ ധനങ്ങ�ള തന്നരുളോനോ

ണ�ല്ലോ, ഒഴുകുന്നതു്: അങ്ങ് അരികത്തും അകലത്തുമുള്ള ശത്രുവി�ന ആട്ടിപ്പോയി

യ്ക്കുക; ഞങ്ങൾക്കുവോരുറ്റ വഴിയും അഭയവും ഉളവോക്കുക! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 78.
1. അരചൻ–�സോമം. അരുളപ്പോ�ടോ�ട–ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടു്. അരിച്ചു കരടു നീക്കുന്നുഎന്നു,

മൂന്നോംവോക്യത്തി��അർത്ഥം.

2. വഴികൾ–അരിപ്പയു�ട സുഷിരങ്ങൾ. പച്ചക്കുതിരകൾ–ശ്യോമളരസധോരകൾ. യോത്ര
യ്ക്ക്–ഇന്ദ്രങ്ക�ലയ്ക്കു �പോകോൻ.

3. അപ്സരസ്സുകൾ–തണ്ണീരുകൾ. അകത്ത്–യോഗശോലയിൽ. അവർ–അപ്സരസ്സുകൾ.

ഹർമ്മ്യ�സക്തോവു്–മോളിക�പോ�ല സുഖകരമോയ യജ്ഞഗൃഹ�ത്ത തൂത്തുതളിയ്ക്കുന്ന

വൻ, യോഗശോലയിൽഅഭീഷ്ടങ്ങ�ള ഉതിർക്കുന്നവൻ.

5. ഈധനങ്ങ�ള–മുൻഋക്കിൽ പറഞ്ഞവ�യ.
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സൂക്തം 79.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

യജ്ഞങ്ങളിൽ പിഴിയ�പ്പടുന്ന പച്ച�സ്സോമങ്ങൾ സ്വയം നമ്മളിൽ വ�ന്നത്ത

�ട്ട: നമുക്കു �ചോറു തരോത്തവർ നശിച്ചു�പോക�ട്ട; ശത്രുക്കളും ഒടുങ്ങ�ട്ട; നമ്മു�ട

കർമ്മങ്ങളിൽ (�ദവന്മോർ) സംബന്ധിയ്ക്ക�ട്ട! (1)
മദം �പോഴിയ്ക്കുന്ന �സോമവും ധനവും നമ്മളിൽ വന്നണയ�ട്ട: എന്നോൽ, നമു

ക്കുകരുത്ത�ര �ചറുക്കോമ�ല്ലോ. നോം ഏ�തോരു മനുഷ്യ��യും �ദ്രോഹം തട്ടിനീക്കി,

സദോ സമ്പത്തുസംഭരിയ്ക്കുമോറോകണം! (2)
ത���വരി�യ �നരിടുന്നവനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്; മറ്റു �വരി�യയും മർദ്ദി

യ്ക്കുമ�ല്ലോ,അവിടുന്ന്പവമോന�സോമ�മ, മരുഭൂമിസ്ഥ�രദോഹ�മന്ന�പോ�ല, ഭവോൻ

ആ ദുരോത്മോക്ക�ളആക്രമിച്ച് ഓടിച്ചോലും! (3)
സ്വർഗ്ഗത്തി�ല പ്രധോനസ്ഥോനത്ത�ത്ര, (ഹവിസ്സു) �ക�ക്കോള്ളുന്ന ഭവോ��

മുഖ്യോംശങ്ങൾ; അവ ഭൂമിയു�ട ഉന്നതപ്ര�ദശത്തു വിതറ�പ്പട്ടിട്ടു മുളയ്ക്കുന്നു. അമ്മി

കൾഅങ്ങ�യകോള�ത്തോലിൽ ഉണ്ണുന്നു; മനീഷികൾഅങ്ങ�യ�കകൾ�കോണ്ടു

�വള്ളത്തിൽ കറക്കുന്നു. (4)
ഇ�ന്ദോ, ഇപ്രകോരംസുഭവനവുംസുരൂപവുമോയഅങ്ങയു�ടനീരി�നപ്രധോനർ

വന്നു�ചർന്നുനിർഗ്ഗളിപ്പിയ്ക്കുന്നു. പവമോന�മ, നിന്ദക�നനിന്ദക�നഅവിടുന്നുനശി

പ്പിയ്ക്കണം. ഭവോ��ബലകരവും പ്രിയവുമോയ മധു �വളി�പ്പടുമോറോക�ട്ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 79.
1. സ്വയം–പര�പ്രരണ�യന്നി�യ.
2. കരുത്തർ–ബലവോന്മോരോയ ശത്രുക്കൾ.

3. മറ്റു�വരി�യയും–ഞങ്ങളു�ട ശത്രുവി�നയും.
4. ഉന്നതപ്ര�ദശത്തു–മലയിലും മറ്റും. �വള്ളത്തിൽ–മുക്കിയിട്ട്.

5. പ്രധോനർ–അമ്മിക�ളോ, അധ്വര്യുക്ക�ളോ. നിന്ദകൻ–ഞങ്ങ�ള നിന്ദിയ്ക്കുന്നവൻ. മധു–
മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന നീര്.
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സൂക്തം 80.

ഭരദ്വോജപുത്രൻ വസു ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

�നതോക്ക�ള �നോക്കുന്ന �സോമത്തി�� നീരുകൾ ഒഴുകുന്നു; സമുദ്രങ്ങൾ�പോ

�ല സവനങ്ങളിൽ പരക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം യജ്ഞം�കോണ്ടുസ്വർഗ്ഗത്തി�ല �ദവന്മോ

�ര വിളിയ്ക്കുന്നു; മന്ത്രരക്ഷക�� �സ്തോത്രത്തോൽ ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു! (1)
അന്നവോ�ന, �പക്കൾ അങ്ങ�യ പുകഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങ് സ്വർണ്ണസംസ്കൃതമോയ

സ്ഥോനത്തു �കറി വിളങ്ങുന്നു. �സോമ�മ, വൃഷോവോയ, മദകരനോയ ഭവോൻഹവിഷ്മോ

ന്മോർക്ക് ആയുസ്സും വലിയ യശസ്സും വളർത്തി�ക്കോണ്ടു്, ഇന്ദ്രന്നോയി അരിയ്ക്ക�പ്പടു

ന്നു! (2)
തു�ലോം മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന, നീരുടുക്കുന്ന സുമംഗള�ന അന്നത്തിന്നോയി ഇന്ദ്ര

�� വയറ്റിൽ പകരുന്നു. ആ പച്ചനിറമിയന്ന വൃഷോവു �ലോക�ത്ത�യല്ലോം തഴപ്പി

യ്ക്കുന്നു; കളിച്ചുനട�ന്നോഴുകുന്നു! (3)
അതിമോധുരിയും ഒരോയിരം നീർദ്ധോരകളുമുള്ളആഅങ്ങ�യ �ദവന്മോർക്കോയി

�നതോക്കളു�ട പത്തുവിരലുകൾകറക്കുന്നു: �സോമ�മ,ആളുകൾഅമ്മി�മലിട്ടു പിഴി

ഞ്ഞ ഭവോൻആയിരമടക്കോനോയി, എല്ലോ �ദവന്മോരി�ലയ്ക്കും ഒഴുകിയോലും! (4)
ആ മോധുര്യമോർന്ന വൃഷോവോയ അങ്ങ�യ �ശോഭനഹസ്ത�� പത്തുവിരലുകൾ

അമ്മി�കോണ്ടു �വള്ളത്തിൽകറക്കുന്നു; പവമോന�സോമ�മ, അവിടുന്ന് ഇന്ദ്ര�നയും

�ദവന്മോ�രയും മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ, കടൽത്തിര�പോ�ല �പോകുന്നു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 80.
1. മന്ത്രപോലകൻ–�സ്തോതോവ്.
2. �പക്കൾ–നീരി�ലയ്ക്കു പോൽ തരോൻ നില്ക്കുന്ന �പക്കൾ. സ്തുതിയ്ക്കുന്നു–ഉമ്പയിടുന്നു.

സ്വർണ്ണസംസ്കൃതം–�പോ�ന്മോതിരമിട്ട �ക�കോണ്ടു ശുചീകൃതം. ഹവിഷ്മോന്മോർ–

യജമോനന്മോർ.

3. സുമംഗളൻ–�സോമം. പകരുന്നു–കർമ്മികൾ.
4. ആയിരം–ധനം.
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സൂക്തം 81.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ.

പവമോന�സോമത്തി�� അഴ�കോത്ത നീരലകൾ ഇന്ദ്ര�� തിരുവയറ്റി�ല

�യ്ക്കോടുന്നു: �പക്കളു�ട ബലകരമോയ തയിരിനോൽ ഉയർത്ത�പ്പട്ടഈ നീരുകൾ

ദോനത്തിന്നുശൂര�ന മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (1)
�തർ വലിയ്ക്കുന്നകുതിര�പോ�ലപോയുന്നവൃഷോവോയ �സോമം കലശത്തി�ലയ്ക്ക്

ഒഴുകുന്നു. അങ്ങുനിന്നും ഇങ്ങുനിന്നും (യജ്ഞത്തിൽ) വന്നു�ചരുന്ന �ദവന്മോരു�ട

രണ്ടുതരം പിറവിയും അവി�ടയ്ക്കറിയോം! (2)
പവമോന�സോമ�മ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു സമ്പ�ത്തമ്പോടും വിതറുക; ഇ�ന്ദോ,

മഘവോവോയ ഭവോൻ മഹത്തോയ ധനം തരിക. അന്ന കർത്തോ�വ, അവിടുന്നു പരി

ചോരകന്ന് അറിഞ്ഞു സുഖം വരുത്തിയോലും; ഞങ്ങൾക്കു ത�രണ്ടുന്നതു ഞങ്ങളിൽ

നിന്നു ദൂര�ത്തയ്ക്കയയ്ക്കരു�ത! (3)
സുദോനരോയപൂഷോവും, മിത്രനും, വരുണനും,ബൃഹസ്പതിയും, മരുത്തുക്കളും, വോ

യുവും, അശ്വികളും, ത്വഷ്ടോവും, സവിതോവും, സുന്ദരിയോയ സരസ്വതിയും ഒപ്പം നമ്മു

�ട പവമോനത്തിൽ വ�ന്നത്ത�ട്ട: (4)
എങ്ങും വ്യോപിച്ച ഇരുവോനൂഴികളും, �ദവൻഅര്യമോവും, അദിതിയും, വിധോതോ

വും, �നതൃസ്തുത്യനോയ ഭഗനും, പരന്ന അന്തരിക്ഷവും–�ദവന്മോ�രല്ലോവരും പവമോ

നത്തിൽസംബന്ധിയ്ക്കും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 81.
1. ഉയർത്ത�പ്പട്ട–വളർത്ത�പ്പട്ട. ദോനത്തിന്നു–യജമോനന്ന് അഭീഷ്ടങ്ങൾ �കോടുപ്പോൻ.

ശൂര�ന–ഇന്ദ്ര�ന.

2. അങ്ങുനിന്നും ഇങ്ങുനിന്നും–വിണ്ണിൽനിന്നും മന്നിൽനിന്നും.
3. പരിചോരകന്ന്–പരിചരിയ്ക്കുന്നഎനിയ്ക്ക്.

4. പവമോനം–അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട �സോമനീർ.
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സൂക്തം 82.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

പച്ചനിറം പൂണ്ടു പരിലസിയ്ക്കുന്ന �സോമം പിഴിയ�പ്പട്ടു: ഈ വൃഷോവ്, ഒരു രോ

ജോവി�ന�പ്പോ�ല ദർശനീയനോയിട്ടു, �വള്ളത്തിന്നു �ന�ര ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു; അരിയ്ക്ക�പ്പ

ടു�മ്പോൾകമ്പിളിയിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നു; ഒരുപരുന്തു�പോ�ല, സജലമോയസ്വസ്ഥോന

ത്തണയുന്നു. (1)
�സോമ�മ, കവിയോയ ഭവോൻ കർ�മ്മച്ഛയോൽപൂജനീയമോയഅരിപ്പയിൽ �ക

റുന്നു; �വള്ളമുടുത്തു ചുറ്റിനടക്കുന്നു. പി�ന്ന, ഒരു നനയ്ക്ക�പ്പട്ട കുതിര�പോ�ല, യുദ്ധ

ത്തിന്നു �പോകുന്നു. അവിടുന്നു ദുരിതം നീക്കി സുഖിപ്പിച്ചോലും! (2)
ഇല പടർന്നആരു�ടഅച്ഛനോ�ണോ പർജ്ജന്യൻ,ആ മഹോൻ ഭൂമിയു�ട നോ

ഭിയിലും മലകളിലും കുടി�കോള്ളുന്നു; �കവിരലുകളോലും, തണ്ണീരുകളോലും അഭിസ

രിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; മ�നോജ്ഞമോയ മഖത്തിൽ കല്ലുക�ളോടും �ചരുന്നു! (3)
�സോമ�മ, ഭോര്യ ഭർത്തോവി�നന്ന�പോ�ല, ഭവോൻസുഖംവരുത്തുന്നു. മന്നി��

കു�ഞ്ഞ, ഞോൻ �ചോല്ലുന്നതു �കട്ടോലും: അവിടുന്നു ജീവനം തരോൻ സ്തുതികൾക്കിട

യിൽ ലോത്തുക; സ്തുത്യനോയ നിന്തിരുവടി ആപത്തിൽ ഉണർവു�കോ�ള്ളണ�മ! (4)
ഇന്ദു�വ, അഹിംസ്യനോയ നിന്തിരുവടി പണ്ടുള്ളവർക്കുനൂറുംആയിരവും നല്കി

�ക്കോണ്ടു, യുദ്ധത്തിൽചുറ്റിനടന്നുവ�ല്ലോ;അതു�പോ�ല,അതിനൂതനമോയഅഭ്യുദയ

ത്തിന്നോയി ഒഴുകിയോലും! തണ്ണീരുകൾഅങ്ങയു�ട കർമ്മ�ത്ത �സവിയ്ക്കുന്നു. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 82.
2. യുദ്ധത്തിന്നു–യുദ്ധത്തിൽശത്രുക്ക�ള ജയിച്ച്, അവരു�ട ധനംഞങ്ങൾക്കുതരോൻ. ദു

രിതം–ഞങ്ങളു�ട.

3. അച്ഛൻ–പർജ്ജന്യ�� വൃഷ്ടിയോണ�ല്ലോ, �സോമ�ത്ത ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്. ആ

മഹോൻ–�സോമം. ഭൂമിയു�ട നോഭി–പ്രധോന�ദശം. കല്ലുകൾ–അമ്മികൾ.

4. സുഖം വരുത്തുന്നു–യജമോനന്ന്. �ചോല്ലുന്നതു–സ്തുതികൾ. ആപത്തിൽ–ഞങ്ങൾക്കു

ശത്രുബോധ വരു�മ്പോൾ, അതു നീക്കോൻ.
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സൂക്തം 83.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ പവിത്രൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, അങ്ങയ്ക്ക് അരിപ്പ നിവുർത്ത�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. പ്രഭുവോയ ഭവോൻ

അവയവങ്ങളി�ലല്ലോം ചുറ്റിനടക്കും. അതു ചൂ�ടല്ക്കോത്തഅപക്വന്നു കിട്ടില്ല; പോകം

വന്ന നിർവോഹകർ�ക്കഅതു�ക വരൂ! (1)
പരന്തപ�� അരിപ്പ സ്വർഗ്ഗപദത്തിൽ നിവുർത്ത�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു; അതി�� മി

ന്നുന്നനോരുകൾപലമട്ടിൽ കിടക്കുന്നു. തന്തിരുവടിയു�ട നീ�രോഴുക്ക് അരിച്ചവ�ന

രക്ഷിയ്ക്കും; ഇച്ഛ�യോ�ട സ്വർഗ്ഗത്തിൻമുകളിൽ �ച�ന്നത്തും. (2)
ഉഷസ്സി�� സൂര്യനോയ മുഖ്യൻ ഒളി വീശുന്നു; അന്നത്തിന്നോയി �വള്ളം �പോ

ഴിച്ചു ഭുവന�ത്ത ഭരിയ്ക്കുന്നു. ഇ�ദ്ദഹത്തി�� പ്രജ്ഞയോല�ത്ര, പ്രജ്ഞോശോലികൾ

സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നതും, മനുഷ്യദർശികളോയ പിതോക്കൾ ഗർഭം ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നതും! (3)
സത്യം: ഇ�ദ്ദഹത്തി�� ഇരിപ്പിട�ത്ത ഗന്ധർവൻ കോക്കുന്നു. ഈ മഹോൻ

�ദവവർഗ്ഗ�ത്ത പോലിയ്ക്കുന്നു. ഈ പോശോധിപതി പരിപന്ഥി�യ പോശത്തിൽ കുടു

ക്കുന്നു. ഇ�ദ്ദഹത്തി�� മധുഅതിസുകൃതികൾ�ക്ക കുടിയ്ക്കോൻ കിട്ടൂ! (4)
ഉദകവൻ, അങ്ങ് ഹവിസ്സോയ ഉദകമുടുത്തു, വലിയ �ദവസദനമോയ അധ്വര

ത്തിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നു; അരചനോയി അരിപ്പ�ത്തരിലൂ�ട അടരിൽ�ക്കറുന്നു; ഒരോയി

രം ആയുധങ്ങൾ�കോണ്ടു �പരിയഅന്നം കീഴടക്കുന്നു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 83.
1. ബ്രഹ്മണസ്പ�ത–�ഹ മന്ത്രനോഥ. അവയവങ്ങൾ–കുടിയ്ക്കുന്നവ��. അതു–അരിപ്പ. ചൂ
�ടല്ക്കോത്ത–ത�പോവ്രതങ്ങളോൽതപ്തനല്ലോത്ത. നിർവോഹകർ–യജ്ഞംനടത്തുന്നവർ.

തപശ്ശക്തിയുള്ളവർ�ക്കഅങ്ങ�യഅരിപ്പോൻ ഭോഗ്യമുണ്ടോകൂ.

2. അരിച്ചവ�ന–യജമോന�ന. ഇച്ഛ�യോ�ട–�ദവന്മോരു�ട അടുക്കൽ �പോകോനിച്ഛിച്ച്.

�ച�ന്നത്തും–�ഹോമദ്വോരോ.

3. സൂര്യോത്മോവോയ �സോമ�ത്ത സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: മുഖ്യൻ–�സോമം. അന്നത്തിന്നോയി–

ഭുവനത്തിന്നു ഭക്ഷണം കിട്ടോൻ. �വള്ളം �പോഴിച്ചു–മഴ �പയ്ത്. പ്രജ്ഞോശോലികൾ

–�ദവന്മോർ; ഇവർക്കു ബലമുണ്ടോകുന്നതു �സോമപോനത്തോലോണ�ല്ലോ. പിതോക്കൾ–

രക്ഷകങ്ങളോയ രശ്മികൾ. ഗർഭം ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നതും–ഓഷധിക�ള.

4. ഗന്ധർവൻ–ഗന്ധർവന�ത്ര, �സോമത്തി�� കോവല്ക്കോരൻ. പരിപന്ഥി�യ–നമ്മു�ട

ശത്രുവി�ന.

5. അന്നം–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.
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വോക്കി�� പുത്രൻപ്രജോപതി ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�ദവന്മോ�ര മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന, നല്ല കോഴ്ചയുള്ള, ജലദോതോവോയ ഭവോൻ ഇന്ദ്ര

ന്നും വരുണന്നും വോയുവിന്നുമോയി നീ�രോഴുക്കിയോലും; ഇന്നുഞങ്ങൾക്ക് അനശ്വര

മോയ ധനം ഉളവോക്കിയോലും; പരന്ന നിലത്തു, �ദവന്മോ�രക്കുറിച്ച് പോടിയോലും! (1)
അമർത്ത്യനോയ യോ�തോരു �സോമം ഭുവനങ്ങളി�ലല്ലോം �ചല്ലുകയും, അവിട

ങ്ങളിൽ ചുറ്റിനടക്കുകയും�ചയ്യുന്നു�വോ; ആ ഇന്ദു �ചർത്തു�കോണ്ടും വിടുർത്തു�കോ

ണ്ടും, സൂര്യൻ ഉഷസ്സി�ന�യന്ന�പോ�ല, യജ്ഞ�ത്തപ്രോപിയ്ക്കുന്നു! (2)
ഇച്ഛയോൽസമ്പത്തടക്കിയയോ�തോരുവൻ�ദവന്മോ�രസുഖിപ്പിയ്ക്കോൻഓഷധി

കളു�ടയിടയിൽ രശ്മികളോൽസൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു�വോ; ആ �സോമം പിഴിയ�പ്പട്ട്, ഇന്ദ്ര

�നയും �ദവന്മോ�രയും മത്തുപിടിപ്പിച്ചു�കോണ്ടു, മിന്നുന്ന നീ�രോഴുക്കുന്നു! (3)
ഇതോ, ആയിര�ത്ത �വന്നആഇന്ദുവോയ �സോമം, ഉഷസ്സിലുണർന്നണയുന്ന

സ്തുതി �ചോല്ലിച്ചും�കോണ്ടു നീ�രോഴുക്കുന്നു–കോ�റ്ററ്റുനീർ പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു; ഇന്ദ്രന്നു

സുഖം �തോന്നുമോറു കലശങ്ങളിലിരിയ്ക്കുന്നു! (4)
�സ്തോതോവി�ന്നന്തും കിട്ടിയ്ക്കുന്ന, തണ്ണീരി�ന തഴപ്പിയ്ക്കുന്ന ആ �സോമനീരിൽ

�പക്കൾപോൽകൂട്ടുന്നു; ധനജ്ഞയനും, കർമ്മപടുവും, �മധോവിയും, സർവോന്നസ

ഹിതനുമോയ കവിയു�ട നീർ കർമ്മികളോൽഅരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 84.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: പരന്ന നിലത്തു–യോഗശോലയിൽ. പോടിയോലും–ഒച്ച പുറ�പ്പടുവിച്ചോ

ലും: അതു �കട്ടു �ദവന്മോർ വ�ന്നത്ത�ട്ട.

2. �ചർക്കുക–യജമോന�ന ഫലങ്ങ�ളോട്. വിടുർത്തുക–ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന്.

3. ഇച്ഛയോൽ–�ദവപ്രോപ്തികോംക്ഷയോൽ.
4. ആയിര�ത്ത–വള�ര �വരിക�ള. �ചോല്ലിച്ചും�കോണ്ട്–ഋത്വിക്കുക�ള�ക്കോണ്ടു്.
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ഭൃഗു�ഗോത്രൻ �വനൽ ഋഷി; ജഗതിയും ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന

�സോമം �ദവത.

�സോമ�മ, അങ്ങ് വഴി�പോ�ല സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട്, ഇന്ദ്രന്നോയി നീ�രോഴുക്കിയോലും:

�രോഗവും രക്ഷസ്സും വിട്ടു�പോക�ട്ട. ഇരുതരക്കോർ അങ്ങയു�ട നീരോൽ മത്തടിച്ചുകൂ

ടോ; ഇന്ദുക്കൾ ഇവി�ട ധനം വളർത്ത�ട്ട! (1)
പവമോന�മ, അങ്ങ്ഞങ്ങ�ള പടയിലിറക്കുക: �ദവന്മോർക്കരിക�പ്പട്ട മദകരി

യോണ�ല്ലോ, കഴിവുറ്റ ഭവോൻഅങ്ങ് കൂടല�ര ഓടിച്ചോലും; സ്തുതികോമരിൽ വന്നു�ചർ

ന്നോലും. ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി �സോമം കുടിയ്ക്കുക. ഞങ്ങ�ള രക്ഷിയ്ക്കുക; �ദ്രോഹിക�ള

�പോക്കുക! (2)
ഇന്ദു�വ, തു�ലോം മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നഅഹിംസിതനോയഭവോൻഅരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു:

ഇന്ദ്ര��ആഹോരമോണ�ല്ലോ, സ്വത�വ �ശ്രഷ്ഠനോയ ഭവോൻ! ഈ ഭുവനത്തി�� രോ

ജോവി�ന വള�ര മനീഷികൾസ്തുതിയ്ക്കുന്നു, ഭജിയ്ക്കുന്നു. (3)
ആയിരംമട്ടിൽ നയിയ്ക്കുന്ന, നൂറുധോരകളുള്ള, അത്ഭുതകരനോയ ഇന്ദു ഇന്ദ്രന്നോ

യി കോമ്യമോയ മധു �പോഴിയ്ക്കുന്നു. �സോമ�മ, നനയ്ക്കുന്നവ�ന, അവിടുന്നു നിലമടക്കി,

ജലമടക്കി, �കറിയോലും; ഞങ്ങൾക്കുവിശോലമോയ മോർഗ്ഗം അരുളിയോലും! (4)
�സോമ�മ, ഒച്ചയിടുന്ന ഭവോൻ കലശത്തിൽ ഗവ്യം �തപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; അരി�ക

കമ്പിളിയിൽപൂകുന്നു. അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നഭവോൻ, ഒരുകുതിര�പോ�ല �ചന്ന്, ഇന്ദ്ര��

വയറ്റി�ല�യ്ക്കോഴുകുന്നു! (5)
മധു�വോലുന്ന അഹിംസ്യനോയ ഭവോൻ �ദവഗണത്തിന്നു മധുരിയ്ക്കുമോറ്, �ശോഭ

നോഹ്വോനനോമോവോയ ഇന്ദ്രന്നു മധുരിയ്ക്കുമോറ്, മിത്രന്നും വരുണന്നും വോയുവിന്നും ബൃ

ഹസ്പതിയ്ക്കും മധുരിയ്ക്കുമോറ് നീ�രോഴുക്കിയോലും! (6)
അശ്വ�ത്തകലശത്തിൽപത്തുവിരലുകൾതിരുമ്മുന്നു; �മധോവികൾസ്തുതി മുഴ

ക്കുന്നു. മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന പവമോന�സോമം �ശോഭനസ്തവത്തിലണയുന്നു; ഇന്ദ്രങ്കൽ

പൂക്കുന്നു! (7)
പവമോന�സോമ�മ, അങ്ങ് നല്ല വീര്യവും പരന്ന �മച്ചിൽപ്പുറവും, വിശോലമോയ

വലിയ ഗൃഹവും കിട്ടിച്ചോലും. ഞങ്ങളു�ടഈ (കർമ്മം) മുടക്കോൻആരുംആളോകരു

ത്. ഞങ്ങൾഅങ്ങ�യ�ക്കോണ്ടു് ഓ�രോ ധനവും �വന്നടക്കുമോറോകണം! (8)
വി�ശ�ഷണ വീക്ഷിയ്ക്കുന്ന വൃഷോവു വിണ്ണിൽ വോണരുളി; വിണ്ണി�� വിളക്കങ്ങ

�ള വിവിധമോയി പ്രകോശിപ്പിച്ചു. കവിയോയ രോജോവു ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടു് അരിപ്പ വിടു

ന്നു; മനുഷ്യ�ര തൃക്കൺപോർത്തു, വിണ്ണി�ലഅമൃ�തോഴുകുന്നു! (9)
മലയിൽ വോണവർഷക�നയജ്ഞത്തി��സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മധുരഭോഷികളോയ

�വനന്മോർ �വ�വ്വ�റ പിഴിയുന്നു: �വള്ളത്തിൽ വളർന്നആഇനിയ നീരി�നഅരി

പ്പയിലും, കലശത്തിൽ തണ്ണീരലയിലും പകരുന്നു. (10)
സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കു പറക്കുന്ന സുപർണ്ണ�ന �വനന്മോരു�ട വള�ര വോണികൾ

�മോടി�പ്പടുത്തുന്നു–ഒലിയിട്ടു�കോണ്ടു നിലത്തിരിയ്ക്കുന്ന �പോൻപറവക്കുഞ്ഞി�ന സ്തു

തിക്കൾ നക്കുന്നു! (11)
ഉയർന്നഗന്ധർവൻആദിത്യ��രൂപ�മല്ലോം �നോക്കി�ക്കോണ്ടു്,അ�ദ്ദഹത്തി

�� കുടി�കോള്ളുന്നു; മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന സൂര്യൻ �തളിഞ്ഞ �തജസ്സു�കോണ്ടു്, അമ്മ

മോരോയ വോനൂഴിക�ള വിളങ്ങിയ്ക്കുന്നു! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 85.
1. ഇരുതരക്കോർ–പുറത്തു സത്യം, അകത്തു കപടം എന്ന മട്ടുകോർ, വഞ്ചകർ; ഇവർക്കു

കുടിപ്പോൻ കിട്ടരുത്, അങ്ങയു�ട നീർ. ബോക്കി പ�രോക്ഷം:

2. സ്തുതികോമരിൽ–സ്തുതിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നഞങ്ങളു�ടഅടുക്കൽ.

3. ഒടുവി�ല വോക്യം പ�രോക്ഷം: രോജോവി�ന–�സോമ�ത്ത.

4. നയിയ്ക്കുന്ന–യജമോന�ര�കോണ്ടുനടക്കുന്ന. നിലം–വയൽ. അടക്കി–ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടി
കീഴ്�പ്പടുത്തി. �കറിയോലും–അരിപ്പയിൽ.

6. �ശോഭനോഹ്വോനനോമോവോയ–ഇന്ദ്ര�ന വിളിയ്ക്കുന്നതും, �പരുച്ചരിയ്ക്കുന്നതും �ശ്രയസ്കരമോ
ണ�ല്ലോ.

7. അശ്വ�ത്ത–�സോമ�ത്ത.

9. വീക്ഷിയ്ക്കുന്ന–�ലോക�ത്ത. വിളക്കങ്ങൾ–നക്ഷത്രോദികൾ. അമൃത്–ത�� അതിമധു

രമോയ നീര്.

10. യജ്ഞത്തി��സ്വർഗ്ഗത്തിൽ–ഹവിർദ്ധോനസ്ഥലത്ത്. മധുരഭോഷികളോയ–മധുരമോയി

സ്തുതിയ്ക്കുന്ന. �വനന്മോർ–എ�� കൂട്ടർ.

11. സുപർണ്ണ�ന–�സോമ�ത്ത: പർണ്ണത്തിന്ന് ഇല എന്നും ചിറ�കന്നും അർത്ഥമുണ്ടു്.

വോണികൾ–സ്തുതികൾ. നിലത്ത്–ഹവിർദ്ധോനസ്ഥലത്ത്. നക്കുന്നു–സുഖിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

12. ഗന്ധർവൻ–�സോമം.
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ആകൃഷ്ട–മോഷർ, സികത–നീവോവരികൾ, പൃശ്ന്യ–നുജർ, എന്നീ ഗണങ്ങളും, ഭൂമി

പുത്രൻഅത്രിയും, ഗൃത്സമദനും ഋഷികൾ; ജഗതിഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

പവമോന�സോമ�മ, അങ്ങയു�ട പരന്ന മ�നോ�വഗികളോയ നീരുകൾ, കുതിര

ക്കുട്ടികൾ�പോ�ല നിഷ്പ്രയോസം ചോടി�യോടുന്നു; വോനിൽനിന്നു് അഴകി�ലോഴുകുന്ന,

തു�ലോം മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന മധുരനീരുകൾ കലശത്തിൽ കടക്കുന്നു. (1)
അങ്ങയു�ട പരന്ന മദകരങ്ങളോയ രസങ്ങൾ, �തർക്കുതിരകൾ�പോ�ല അഴി

ച്ചുവിട�പ്പടുന്നു: ആ ഇനിയ �സോമനീരുകൾ, കറവ�പ്പക്കൾ കന്നിങ്ക�ല�യ്ക്കന്ന

�പോ�ല, വജ്രിയോയ ഇന്ദ്രങ്ക�ലയ്ക്ക പോയുന്നു. (2)
ഒരു �തളിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന കുതിര യുദ്ധത്തി�ലന്ന�പോ�ല, സർവജ്ഞനോയ

ഭവോൻ വോനിൽനിന്നു ജലജനകമോയ കലശത്തിലിറങ്ങിയോലും! വൃഷോവോയ �സോ

മം തോങ്ങോയ ഇന്ദ്രന്നു�വണ്ടി, ഉയർന്ന കമ്പിളിയരിപ്പയിൽഅരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (3)
പവമോന�മ, ഭവോ�� പരന്ന, മ�നോ�വഗമിയന്ന ദിവ്യ (ധോരകൾ) പോ�ലോടു

�ചർന്നു കലശത്തി�ലയ്ക്കിറങ്ങുന്നു: ഋഷി�സവിത, അങ്ങ�യ പിഴിഞ്ഞ കർമ്മിക

ളോയ ഋഷിമോർസ്ഥൂലങ്ങളോയഅവ�യ പോത്രങ്ങളിൽ പകരുന്നു. (4)
വിശ്വദർശിൻ, പ്രഭുവോയഅങ്ങയു�ട �പരിയ അടയോളം എല്ലോ�ത്തജസ്സുകളി

ലും ചുറ്റിനടക്കുന്നു. �സോമ�മ, വ്യോപിയോയ ഭവോൻ ധർമ്മ�മോഴുക്കുന്നു. ഉലകി�ന്നോ

�ക്ക ഉടമയോയ �പരുമോളോണ്, ഭവോൻ! (5)
സുസ്ഥിരമോയി വർത്തിയ്ക്കുന്ന �സോമത്തി�� അടയോളമോയ രശ്മികൾ ഇങ്ങും

അങ്ങും ചുറ്റിനടക്കുന്നു. അരിപ്പയിൽ അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ, ഈ ശ്യോമളവർ

ണ്ണൻ, ത�� ഇരിപ്പിടത്തിൽ–കലശങ്ങളിൽ–അടങ്ങിയിരിയ്ക്കും. (6)
യോഗത്തി�� അടയോളമോയ, സുയജ്ഞമോയ �സോമം പിഴിയ�പ്പടുന്നു; �ദവ

ന്മോരു�ട �വടുപ്പോർന്നസ്ഥല�ത്തയ്ക്കു �പോകുന്നു. ആയിരംധോരക�ളോടുകൂടിയ വൃഷോ

വ് ഒലിയിട്ടു�കോണ്ട് അരിപ്പ വിട്ടിറങ്ങുന്നു, കലശം പൂക്കുന്നു. (7)
രോജോവ് അന്തരിക്ഷത്തിൽ അംഭസ്സുകളിലിറങ്ങുന്നു; �വള്ളത്തിൽ വർത്തിച്ചു

നീരല�യോഴുക്കുന്നു; സ്വർഗ്ഗത്തി�� വലിയ തോങ്ങോയ പവമോനൻ ഭൂമിയു�ട നോഭി

യിൽ, ഉയർന്ന കമ്പിളിയിൽ �കറുന്നു. (8)
�സോമം സ്വർഗ്ഗത്തി�� �മൽവശ�ത്ത ഒലി�ക്കോള്ളിപ്പോ�നന്ന�പോ�ല ഒച്ച

യിടുന്നു. തോനോണ�ല്ലോ, വിണ്ണിന്നും മന്നിന്നും തോങ്ങ് ! തോൻ ഇന്ദ്ര��സഖ്യം നണ്ണി,

നീ�രോഴുക്കുന്നു; അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു കലശങ്ങളിലിരിയ്ക്കുന്നു. (9)
യോഗത്തി�� �വളിച്ചവും, �ദവന്മോരു�ട രക്ഷിതോവും, ഉൽപോദകനും, ബഹുധ

നനുമോയ �സോമം അരിയ മധു�വോഴുക്കുന്നു; തു�ലോം മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന, ഇന്ദ്ര�ന

തടിപ്പിയ്ക്കുന്നആനീർ വോനൂഴികളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നരത്നം (�സ്തോതോക്കളിൽ) നി

�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നു! (10)
നൂറുധോരകളുള്ള, വിണ്ണുടമയോയ, വിചക്ഷണനോയ വോജി ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടുകല

ശത്തി�ലയ്ക്കിറങ്ങുന്നു; കമ്പിളിയരിപ്പയിൽഅരിയ്ക്ക�പ്പട്ട, പച്ചനിറം പൂണ്ട വൃഷോവു മി

ത്രസദനങ്ങളിലിരിയ്ക്കുന്നു. (11)
അഗ്ര്യനോയ പവമോനൻ തണ്ണീരുകളു�ട മുകളിൽ �ചല്ലുന്നു, വോക്കി�� മുക

ളിൽ �ചല്ലുന്നു, രശ്മികളു�ട മുകളിൽ �ചല്ലുന്നു; അന്നത്തിന്ന് അടരിലണയുന്നു. ആ

�ശോഭനോയുധനോയ വൃഷോവു പിഴിഞ്ഞവരോൽഅരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (12)
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ഇതോ, �കോണ്ടോട�പ്പട്ട പവമോന�സോമം, ഒരു വിമുക്തപക്ഷി�പോ�ല, നീ�രോ

ഴുക്കി�ക്കോണ്ടു കമ്പിളിയി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നു. ക�വ, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടിയു�ട കർമ്മ

ത്തോലും, നിന്തിരുവടിയു�ട ബുദ്ധിയോലും വോനൂഴികളു�ട ഇടയിൽ പരിശുദ്ധം അരി

യ്ക്ക�പ്പടുന്നു ! (13)
വോനിലുരുമ്മുന്ന കവചം ധരിച്ച, യജനീയനോയ അന്തരിക്ഷപൂരകൻ അംഭ

സ്സിൽഅർപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു;സ്വർഗ്ഗ�ത്ത�വളി�പ്പടുത്തി�ക്കോണ്ടു, �വള്ളത്തിലൂ�ട നീ

ന്തി�ച്ചന്ന്, ഇതി�� പുരോതനരക്ഷിതോവി�ന പരിചരിയ്ക്കുന്നു! (14)
യോ�തോന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത മുല്പോടു പ്രോപിച്ചു�വോ, യോ�തോന്ന് അത്യുന്നതമോയ

ആകോശത്തുകുടി�കോള്ളുന്നു�വോ, യോ�തോന്നിനോൽഅ�ദ്ദഹംഎല്ലോ യുദ്ധങ്ങളിലും

�ചന്നണയുന്നു�വോ, അത് അ�ദ്ദഹത്തിന്നു പ്ര�വശിപ്പോൻ വലിയ സുഖം ഉളവോക്കു

ന്നു! (5)
ഇന്ദുഇന്ദ്ര��ഉള്ളറയിൽ �കറുന്നു: സഖോവുസഖോവി��തിരുവയറി�ന �നോ

വിയ്ക്കോറില്ല. പുരുഷൻയുവതിക�ളോ�ടന്ന�പോ�ല, �സോമം ഒരുനൂറുതുളകളുള്ളവഴി

യിലൂ�ട കലശത്തിൽ (തണ്ണീരുക�ളോടു) �ചരുന്നു! (16)
അങ്ങ�യ ധ്യോനിയ്ക്കുന്ന �സ്തോതോക്കൾ മത്തുണ്ടോക്കുന്നശബ്ദത്തിന്നും സ്തുതിയ്ക്കും

�വണ്ടി യോഗശോലകളിൽ �പരുമോറുന്നു–മനസ്സടക്കിയ �സ്തോതോക്കൾ �സോമ�ത്ത

സ്തുതിയ്ക്കുന്നു; �പക്കൾഇതിൽ പോൽ �ചർക്കുന്നു. (17)
ഇന്ദു�വ, പവമോന�സോമ�മ, യോ�തോന്നുഞങ്ങൾക്ക്, ഒരുനോളിൽ മൂന്നുരുതട

വില്ലോ�ത, യശസ്സുംഓജസ്സും മോധുര്യവുമുള്ളസുവീര്യ�ത്തചുരത്തു�മോ,ആസൂക്ഷിയ്ക്ക

�പ്പട്ടഅന്നം ഭവോൻഞങ്ങൾക്കുധോരോളം അക്ഷീണം ഒഴുക്കിയോലും! (18)
�സ്തോതോക്കൾക്ക് അഭീഷ്ടം വർഷിയ്ക്കുന്ന, നല്ല കോഴ്ചയുള്ള, പകലി�നയും ഉഷ

സ്സി�നയും �ദ്യോവി�നയും�കവളർത്തുന്ന�സോമം മനീഷികളോൽഅരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു;

ഈഉദ�കോൽപോദകൻഇന്ദ്ര��ഉള്ളിൽകടക്കോൻകലശംപൂകുകയുമോയി– (19)
പുരോതനനോയ കവി മനീഷികളോൽ അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; �നതോക്കളോൽ പിടിയ്ക്ക

�പ്പട്ടു കലശത്തി�ലയ്ക്കു ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു; യഷ്ടോവിന്നു ജലമുളവോക്കി�ക്കോണ്ട്, ഇന്ദ്ര�നോ

ടും വോയുവി�നോടും സഖ്യം �ചയ്യോൻ മധു�വോഴുക്കുന്നു! (20)
ഈ �സോമം അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ട് ഉഷസ്സുക�ള ഉദ്ഭോസിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഈ ജഗൽകർ

ത്തോവു തണ്ണീരുകളോൽ തഴയ്ക്കുന്നു. ഈ മദകരൻ മു�വ്വഴുരുകൂട്ടുദ്രവ്യം കറ�ന്നടുത്തു,

മനം പൂകോൻഅഴകിൽ ഒഴുകുന്നു. (21)
�സോമ�മ, ഇന്ദു�വ, അരിപ്പയിലും കലശത്തിലും വീഴ്ത്ത�പ്പട്ട ഭവോൻ ദിവ്യപദങ്ങ

ളി�ല�യ്ക്കോഴുകിയോലും: ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടു്ഇന്ദ്ര��വയറ്റി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നഭവോനോണ

�ല്ലോ, �നതോക്കളോൽഎടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടു, സൂര്യ�ന നഭസ്സിൽ �കറ്റിയത് ! (22)
ഇ�ന്ദോ, അമ്മി�കോണ്ടു പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ, ഇന്ദ്ര�� കുമ്പയിൽ കടക്കോൻ,

അരിപ്പയിൽഅരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. വിചക്ഷണ, �സോമ�മ, അങ്ങു് മനുഷ്യ�ര �നോക്കുന്നു:

അതോണ�ല്ലോ, അംഗിരസ്സുകൾക്കു മല തുറന്നു�കോടുത്തത് ! (23)
പവമോന�സോമ�മ,സുകർമ്മോക്കളോയ�മധോവികൾരക്ഷയ്ക്കോയിഅങ്ങ�യസ്തു

തിയ്ക്കുന്നു: ഇന്ദു�വ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു പരുന്തു �കോണ്ടു വന്നവനോണ�ല്ലോ, എല്ലോ

�സ്തോത്രവുമണിഞ്ഞ ഭവോൻ! (24)
നീർ കമ്പിളിയിൽ അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഹരിതവർണ്ണ�ന ഏഴു �ധനുക്കൾ സമീപിയ്ക്കു
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ന്നു;ആ കവി�യ മഹോന്മോരോയ മനുഷ്യർഅന്തരിക്ഷത്തി�� മടിയിൽ, �വള്ളത്തി

ലിടുന്നു. (25)
�സോമംഅരിയ്ക്ക�പ്പട്ടുയഷ്ടോവിന്നുവഴി�യല്ലോംനന്നോക്കോൻശത്രുക്ക�ളപിന്നി

�ട്ടഴുന്നള്ളുന്നു: ത��രൂപ�ത്തപോലോക്കുന്ന, കമനീയനോയ കവി, ഒരശ്വം�പോ�ല

കളിയോടി�ക്കോണ്ടു കമ്പിളിയിലിറങ്ങുന്നു. (26)
�വ�വ്വ�റ ചുഴന്ന് ആ ശതധോരകൾ �വള്ളത്തിന്നോയി ഹരിതവർണ്ണങ്കലണ

യുന്നു. �ദ്യോവി�� �രോചനത്തിൽ, മൂന്നോം മുകളിൽ, വസിയ്ക്കുന്ന �ഗോപരീത�ന വിര

ലുകൾ ശുചീകരിയ്ക്കുന്നു. (27)
പവമോ�നന്ദു�വ, ഭവോ��ദിവ്യ�രതസ്സിൽനിന്ന�ത്ര,ഈപ്രജകൾ (ജനിച്ചത് ).

പോരി�ന്നല്ലോം �പരുമോളോണ്, ഭവോൻ. ഈയുലകം ഭവോ�� കീഴിലോകുന്നു. മുഖ്യ

നോയ ഭവോനോണ്, ഓ�രോ ഇടത്തിന്നും തോങ്ങ് ! (28)
ക�വ, ഒരു സമുദ്രമോകുന്നു, സർവജ്ഞനോയ ഭവോൻ. ഈഅഞ്ചുപ്രദിക്കുകൾ

ക്കും ഭവോനോണ്, തോങ്ങ്: വിണ്ണി�നയും മന്നി�നയും ഭവോൻ ഭരിയ്ക്കുന്നു. ഭവോ�� �ത

ജസ്സുക�ളയ�ത്ര, സൂര്യൻ തഴപ്പിയ്ക്കുന്നതു് ! (29)
പവമോന�സോമ�മ, അങ്ങ് �ദവന്മോർക്കു�വണ്ടി, പോരിന്നു തോങ്ങോയ അരിപ്പ

യിൽ അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. അങ്ങ�യ കോമയമോനരോയ പ്രധോനർ �ക�ക്കോള്ളുന്നു.

അങ്ങയ്ക്കോയിട്ട�ത്ര,ഈജഗ�ത്തല്ലോം അടങ്ങിനില്ക്കുന്നത് ! (30)
പച്ചനിറം പൂണ്ടവൃഷോവുശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടുകമ്പിളിയിൽ �കറുന്നു; �വള്ളത്തിൽ

ഒലി�ക്കോള്ളുന്നു. ധ്യോതോക്കൾ കോംക്ഷിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: നിലവിളിയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞി�ന

സ്തുതികൾ നക്കുന്നു! (31)
ആ പ്രജോപോലകൻ സൂര്യരശ്മി�കോണ്ടു പുതയ്ക്കുന്നു. മൂവിഴനൂലി�ന മുഴുമിപ്പി

യ്ക്കോൻ പരത്തുന്നു. സത്യകർമ്മോവിന്ന് അതിനൂതനോഭീഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയ്ക്കോൻ, �വടു

പ്പോർന്ന പോത്രത്തിൽ �ചല്ലുന്നു! (32)
അംഭസ്സുകളു�ട അരചൻ നീ�രോഴുക്കുന്നു; വിണ്ണി�� ഉടയവൻ ഒലിയിട്ടു�കോ

ണ്ടു യജ്ഞമോർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട നടക്കുന്നു; അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട, ആയിരംധോരക�ളോടുകൂടിയ,

ധനസ�മതനോയഹരിതവർണ്ണൻ ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടു പകർന്നു �വയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (33)
പവമോന�മ, അങ്ങ്, പൂജനീയനോയ സൂര്യൻ�പോ�ല വള�ര �വള്ളം �പോഴി

യ്ക്കുന്നു; കമ്പിളിയരിപ്പയിൽ പൂകുന്നു; �നതോക്കളോൽഅമ്മി�കോണ്ടും �കകൾ�കോ

ണ്ടും പിഴിഞ്ഞരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു, ധനം �നടോൻ �പരും�പോരി�ന്നഴുന്നള്ളുന്നു! (34)
പവമോന�മ,അങ്ങ്അന്നവുംബലവുംവഹിയ്ക്കുന്നു; ഒരുപരുന്തുകൂട്ടി�ലന്ന�പോ

�ല, കലശത്തിലിരിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര�ന മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നതും, സ്വർഗ്ഗത്തിന്ന് ഒരു മിക

ച്ച തൂണും, വിചക്ഷണവുമോകുന്നു, പിഴിയ�പ്പട്ട മോദകരസം! (35)
വിദ്വോൻ, ജ�ലോൽപോദകൻ, ഗന്ധർവൻ, ദിവ്യൻ, മനുഷ്യദർശി–ഇങ്ങ�ന പു

തുതോയിപ്പിറന്ന ഒരു�പതലോയ �സോമ�ത്ത,അമ്മമോരോയഏഴുസ�ഹോദരിമോർ,

ഭുവനത്തി�ന്നല്ലോം �ശോഭ വരുത്തോൻ (പരിചരിയ്ക്കുന്നു). (36)
ഇ�ന്ദോ, ഈശനോയ നിന്തിരുവടി പച്ച�പ്പൺകുതിരക�ള പൂട്ടി ഈ ഭുവനങ്ങ

ളിൽസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു: അവഅങ്ങയു�ട മധുരമോയ �തളിനീർ �പോഴിയ്ക്ക�ട്ട; �സോമ�മ,

മനുഷ്യർ ഭവോ�� കർമ്മത്തിൽ നില്ക്ക�ട്ട! (37)
പവമോന�സോമ�മ, ഭവോൻ സർവത്ര മനുഷ്യ�ര �നോക്കുന്നു; ജലം വർഷിച്ച്,
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അതിൽ നീന്തുന്നു. ആ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു സ്വത്തും സ്വർണ്ണവും ഒഴുക്കുക:

ഞങ്ങൾ �ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു�കോള്ള�ട്ട! (38)
ഇ�ന്ദോ, അംഭസ്സിലർപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ �ഗോക്ക�ള കിട്ടിച്ച്, സ്വത്തു കിട്ടിച്ച്,

സ്വർണ്ണം കിട്ടിച്ച്, �രതസ്സു കിട്ടിച്ച് ഒഴുകിയോലും. �സോമ�മ, സുവീര്യനും സർവജ്ഞ

നുമോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്; ആ നിന്തിരുവടി�യ ഇതോ, �മധോവികൾ സ്തുതിച്ചുപോസി

യ്ക്കുന്നു! (39)
മധുരനീര് സ്തുതിക�ള �പോങ്ങിയ്ക്കുന്നു; മഹോൻതണ്ണീരുടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നു. അരിപ്പ

�ത്തരിൽ �കറിയ രോജോവു �പോരി�ലഴുന്നള്ളുന്നു; വള�ര വള�ര ചുറ്റിനടന്നു വലിയ

അന്നം കീഴടക്കുന്നു! (40)
ആ സർവഗന്തോവു സുഭൃതങ്ങളും സന്തോനദോയകങ്ങളുമോയ സ്തവങ്ങ�ള�യ

ല്ലോം ഇരവുപകൽ മുഴങ്ങിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദു�വ, കുടിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ ഇന്ദ്ര�നോടു ഞങ്ങൾ

ക്കു�വണ്ടി പ്രജോസ�മതമോയ അന്നവും, വിശോലഗൃഹസഹിതമോയ ധനവും യോചി

ച്ചോലും! (41)
ആപച്ചനിറമിയന്ന മദകരനോയ മ�നോജ്ഞൻപകൽപ്പിറപ്പിൽ പണ്ഡിതന്മോ

രു�ട സ്തുതികളോൽ പള്ളിയുണരുന്നു; രണ്ടു�പ�രയും �കോണ്ടുനടന്ന്, മോനുഷവും

�ദവ്യവും നിർവോഹകന്നരുളി, നടുവി�ലയ്ക്കു ഗമിയ്ക്കുന്നു! (42)
ബലകര�ന �തപ്പിയ്ക്കുന്നു, പലമട്ടിൽ �തപ്പിയ്ക്കുന്നു, വഴി�പോ�ല �തപ്പിയ്ക്കുന്നു,

ഗവ്യം�കോണ്ടു �തപ്പിയ്ക്കുന്നു. �വള്ളത്തിൻമുകളിൽ നീന്തുന്ന ഉക്ഷോവോയപശുവി�ന,

അതിൽസ്വർണ്ണം�കോണ്ടുശുചീകരി�ച്ചടുക്കുന്നു. (43)
നിങ്ങൾപണ്ഡിതനോയപവമോനന്നോയി പോടുവിൻ: അ�ദ്ദഹം, മഹത്തോയ മഴ

�പോ�ലഅന്നം വളർത്തുന്നു. പച്ചനിറം പൂണ്ടവൃഷോവ്, ഒരു പോമ്പു�പോ�ല ഉറയൂരു

ന്നു; ഒരു കുതിര�പോ�ല കളിയോടി�ക്കോണ്ടു നട�കോള്ളുന്നു! (44)
മു�മ്പ നടക്കുന്ന രോജോവ്, �വള്ളത്തിൽ ശുചീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ട �സോമം, ദിവസങ്ങ

�ള സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നവൻ സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു: ഹരിതവർണ്ണനും, ജലമുതിർക്കുന്ന ഉദകവോ

നും, ശുഭദർശനനും, നിവോസഹിതനുമോയ ആ �ജ്യോതീരഥൻ ധനം കിട്ടിപ്പോൻ ഒഴു

കുന്നു! (45)
വിണ്ണിന്നു നോട്ടിയ ഒരൂന്നോയ മദകരൻ പിഴിയ�പ്പടുന്നു; മൂന്നിടങ്ങളുള്ള തോൻ

�വള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നു. �സ്തോതോക്കളോൽ സ്തുതിക്ക�പ്പടു�മ്പോൾ ഒലി�ക്കോള്ളുന്നസു

രൂപനോയ �സോമ�ത്തപൂജകന്മോർ നുകരുന്നു! (46)
ഇ�ന്ദോ, ഭവോ�� അരിയ്ക്കു�മ്പോൾ നിർത്ത�പ്പട്ട ധോരകൾ കമ്പിളിയിൽനിന്നു

പോ�ഞ്ഞോഴുകുന്നു. �സോമ�മ, ഇരുപലകകളിൽ�വള്ളംതളിച്ചുപിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോൻ

കലശങ്ങളിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നു. (47)
�സോമ�മ, സ്തുത്യനും സ്തുതിജ്ഞനുമോയ ഭവോൻ ഒഴുക്കിയോലും–കമ്പിളിയിൽ

അരുമ�ത്തൻ ഒഴുക്കിയോലും. ഇ�ന്ദോ, അങ്ങ് തിന്മന്മോരോയ രോക്ഷസ�ര�യല്ലോം പോ

യിയ്ക്കുക. ഞങ്ങൾ സൽപുത്രസ�മതരോയി യോഗത്തിൽ വള�ര�ച്ചോല്ലുമോറോകണം!

(48)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 86.
ആകൃഷ്ടർ എന്നും മോഷർ എന്നും രണ്ടു �പരുകളുള്ള ഒരു ഗണവും, സികതർ എന്നും നീവോ

രികൾഎന്നും രണ്ടു �പരുകളുള്ള മ�റ്റോരു ഗണവും, പൃശ്നികൾഎന്നുംഅനുജർഎന്നും രണ്ടു
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�പരുകളുള്ള �വ�റ ഒരു ഗണവുമോണു്, ഈ സൂക്തത്തിൽ ആദ്യംമുതൽ പതിപ്പത്ത് ഋക്കു

കൾക്കുയഥോക്രമം ഋഷികൾ. 31 മുതൽ 10 ഋക്കുകൾക്കും, ആകൃഷ്ട–മോഷർത�ന്ന ഋഷികൾ.

41 മുതൽ 5 ഋക്കുകൾക്ക് അത്രി; ബോക്കി മൂന്നിന്നു ഗൃത്സമദൻ.

1. വോനിൽനിന്ന്–അരിപ്പയിൽനിന്ന്.
2. രണ്ടോംവോക്യം പ�രോക്ഷം:
3. ദ്വിതീയവോക്യം പ�രോക്ഷം:
4. അവ–ധോരകൾ.
5. അടയോളം–രശ്മികൾ.
6. ഇങ്ങുംഅങ്ങും–ഭൂമിയിലും, ആകോശത്തും.

8. രോജോവ്–�സോമം. ഭൂമിയു�ട നോഭി–ഹവിർദ്ധോനസ്ഥലം.

10. ഉൽപോദകൻ–സർവസ്രഷ്ടോവ്. നി�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നു–�കോടുക്കുന്നു.
11. മിത്രസദനങ്ങൾ–യജ്ഞഗൃഹങ്ങൾ.

12. വോക്ക്–അന്തരിക്ഷശബ്ദം. വൃഷോവ്–�സോമം.
13. വിമുക്തപക്ഷി�പോ�ല–വിട്ടയയ്ക്ക�പ്പട്ട പക്ഷി �വക്കം പറന്നു�പോകുന്നതു�പോ�ല.

പരിശുദ്ധം–സ്വതശ്ശുദ്ധമോയ �സോമം.

14. കവചം–�തജസ്സ് എന്നർത്ഥം. അന്തരിക്ഷപൂരകൻ–അന്തരിക്ഷ�ത്ത �വള്ളം�കോ

ണ്ടു നിറയ്ക്കുന്ന �സോമം. ഇതി��–�വള്ളത്തി��. പുരോതന രക്ഷിതോവി�ന–

ഇന്ദ്ര�ന.

15. അ�ദ്ദഹ�ത്ത–ഇന്ദ്ര�ന. മുല്പോടു–മറ്റു �ദവന്മോ�ര പ്രോപിയ്ക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു്. അതു്–ആ

�സോമം.

16. ഉള്ളറ–ഉദര�മന്നർത്ഥം. സഖോവി��–ഇന്ദ്ര��.

17. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഇതിൽ–�സോമനീരിൽ.

18. സുവീര്യ�ത്ത–സത്സന്തോന�ത്ത.

20. കലശത്തി�ലയ്ക്കു–കലശം പൂകോൻ.

21. മു�വ്വഴുരു–ഇരുപ�ത്തോന്നു �പക്കളിൽനിന്ന്. കൂട്ടുദ്രവ്യം–പോൽ. കറ�ന്നടുത്തു

–ഋത്വിക്കുകളു�ട കറക്കൽ �സോമത്തി��തോക്കി ഉപചരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. മനം–

ഇന്ദ്രഹൃദയം.

22. വീഴ്ത്തുക=പകരുക. ദിവ്യപദങ്ങളി�ലയ്ക്ക്–�ദവന്മോരു�ടഇടയി�ലയ്ക്ക്. എടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടു–
�ഹോമിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ട് എന്നർത്ഥം.

23. മല–�പക്ക�ള ഒളിപ്പിച്ച പർവതഗുഹ.
25. �ധനുക്കൾ–കറവ�പക്കൾ; അ�ല്ലങ്കിൽ നദികൾ.
26. പോലോക്കുന്ന–സ്വോദൂകരിയ്ക്കുന്ന.
27. ശതധോരകൾ–സൂര്യരശ്മികൾ. മൂന്നോം മുകളിൽ–സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. �ഗോപരീത�ന–

�പക്കളോൽ പരിവൃതനോയ �സോമ�ത്ത.

29. സമുദ്രം–വൃഷ്ടി�ഹതു എന്നർത്ഥം. അഞ്ചുപ്രദിക്കുകൾ–നോലു ദിക്കുകളും, ആകോശവും.

സൂര്യൻ തഴപ്പിച്ചു�പോരുന്ന �തജസ്സ് ഭവോ��തോകുന്നു.

30. പോരിന്നു തോങ്ങോയ–�സോമനീരരിയ്ക്കുക എന്നതി�ല്ലങ്കിൽ, �ലോകം നീരോധോരമോയി

�പ്പോകും! പ്രധോനർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
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31. കോംക്ഷിച്ചു–യജ്ഞകോമരോയി. നക്കുന്നു–�പക്കൾ�പോ�ല എന്ന് ഉപമ വ്യഞ്ജിയ്ക്കു

ന്നു.

32. പ്രജോപോലകൻ–�സോമം. മൂവിഴനൂൽ–സവനത്ര�യോ�പതമോയ യജ്ഞം. പരത്തുന്നു

–�നയ്യുന്നു. സത്യകർമ്മോവ്–യജ്വോവ്.

35. ഇന്ദ്ര�നഎന്നോദിയോയ വോക്യം പ�രോക്ഷം: വിചക്ഷണം–നന്നോയി കോണുന്നതു്.
36. ഗന്ധർവൻ–ഉദകധരൻ. ഏഴു സ�ഹോദരിമോർ–സപ്തനദികൾ.

37. പച്ച�പ്പൺകുതിരകൾ–ത�� �ചടികൾ.
40. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: മഹോൻ–�സോമം. ഇറങ്ങുന്നു–കലശത്തിൽ.

41. ആസർവഗന്തോവ്–എല്ലോവരിലും �ചല്ലുന്ന �സോമം. രണ്ടോംവോക്യം പ്രത്യക്ഷം:

42. രണ്ടു�പ�രയും–�സ്തോതോവി�നയും യഷ്ടോവി�നയും. മോനുഷവും �ദവ്യവും–

മനുഷ്യരു�ട ധനവും, �ദവന്മോരു�ട ധനവും. നിർവോഹകന്നരുളി–യജമോനന്നു �കോടു

ത്ത്: നടുവി�ലയ്ക്കു–വോനൂഴിമധ്യത്തി�ലയ്ക്ക്.

43. ഉക്ഷോവ്–�സക്തോവ് എന്നും, കോള എന്നും രണ്ടർത്ഥം. പശു–ദ്രഷ്ടോവ്, �സോമം.

44. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: ഉറ–�തോലി. നട�കോള്ളുന്നു–കലശത്തി�ലയ്ക്ക്.

45. ദിവസങ്ങ�ള സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നവൻ–�സോമ (ചന്ദ്ര)ക്ഷയവൃദ്ധികൾക്കധീനങ്ങളോണ�ല്ലോ, ദി
വസങ്ങൾ. �ജ്യോതീരഥൻ=�ജ്യോതിസ്സോകുന്ന രഥ�ത്തോടുകൂടിയവൻ.

48. �ചോല്ലുമോറോകണം–�സ്തോത്രങ്ങൾ.
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കവിപുത്രൻ ഉശനസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

അങ്ങ് �വക്കംപോയുക: കലശത്തിലിരിയ്ക്കുക. �നതോക്കന്മോരോൽഅരിയ്ക്ക�പ്പട്ട

നിന്തിരുവടിഅന്ന�മോഴുക്കിയോലും. ബലവോനോയ ഭവോ�ന, ഒരശ്വ�ത്ത�യന്ന�പോ

�ല തുടച്ചു, കടിഞ്ഞോണുകൾ�കോണ്ടു യജ്ഞത്തി�ലയ്ക്കു �കോണ്ടു�പോകുന്നു! (1)
�ശോഭനോയുധനോയി, ര�ക്ഷോഹന്തോവോയി, ഉപദ്രവശമനനോയി, �ദവന്മോർക്കു

പോലകനും ജനകനുമോയി, സുബലനോയി, �ദ്യോവിന്നൂന്നും ഭൂവിന്നു തോങ്ങുമോയ ഇന്ദു

�ദവൻ നീ�രോഴുക്കുന്നു! (2)
�മധോവിയും, ആളുകൾക്ക് ഒരു പു�രോഗോമിയും, അതിഭോസുരനും, ധീരനുമോയ

ഉശനസ്സ്എന്നഋഷിഈ�പക്കളിൽ മറച്ചു�വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്ന �ഗോപ്യമോയ ജലം

കോവ്യം�കോണ്ടു�കവരുത്തുന്നു! (3)
ഇന്ദ്ര, ഇതോ, വൃഷോവോയ നിന്തിരുവടിയ്ക്കു വൃഷോവും മധുരവുമോയ �സോമം അരി

പ്പയിൽ ഒഴുകുന്നു: നൂറുംആയിരവും അധികവും നല്കുന്നഈബലവോൻഎ�ന്നന്നും

യജ്ഞത്തിൽസ്ഥിതി�ചയ്യും! (4)
ഇതോ, അ�നകഗവ്യങ്ങൾ �ചർക്കോൻ അരിപ്പയിൽ അരിച്ച �സോമങ്ങ�ള

വലിയ അന്നത്തിന്നും അമൃതിന്നുമോയി, തീറ്റ �തടുന്ന യുദ്ധവിജയികളോയ അശ്വങ്ങ

�ള�യന്ന�പോ�ലഅയയ്ക്കുന്നു. (5)
ഈ അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട പുരുഹൂതൻ ആളുകൾക്ക് എല്ലോ �ഭോജനവും പരത്തുന്നു.

പരുന്തു �കോണ്ടുവന്നവ�ന, അങ്ങ് അന്നങ്ങൾ �കോണ്ടുവന്നോലും: ധനദോതോവോയ

ഭവോൻഅന്ന�മോഴുക്കിയോലും! (6)
ഇതോ, പിഴിയ�പ്പട്ട, നടമിടുക്കുംനിലയുറപ്പുമുള്ള�സോമം, ഒരുവിട�പ്പട്ടകുതിര

�പോ�ലയും, മൂർച്ചയുള്ള �കോമ്പുകൾഅണയ്ക്കുന്ന ഒരു �പോത്തു�പോ�ലയും, �ഗോക്ക

�ള�ത്തടുന്ന ഒരു ശൂരൻ�പോ�ലയും അരിപ്പയി�ലയ്ക്കു പോയുന്നു! (7)
�സോമനീര് മുകളിൽനിന്നു �പോന്നു, മലയു�ട ഏ�തോ സ്ഥലത്തുനിന്നിരുന്ന

�ഗോക്ക�ള കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇന്ദ്ര, ഇതു, വോനിൽനിന്നു കോർമിന്നൽ�പോ�ല ശബ്ദിച്ചു

�കോണ്ട്, അങ്ങയ്ക്കോയി ഒഴുകുന്നു! (8)
�സോമ�മ, അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ ഇന്ദ്ര�നോ�ടോന്നിച്ച് ഒ�ര �തരിൽ �ഗോഗണ

ത്തി�ലയ്ക്കു �പോവുകയും�ചയ്യുന്നു. ക്ഷിപ്രദോതോ�വ, അന്നയുക്ത, സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന

നിന്തുരവടി, നിന്തിരുവടിയു�ടആ �പരിയഅങ്ങങ്ങൾധോരോളം തന്നോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 87.
1. തുടച്ചു–ശുദ്ധീകരിച്ച്. കടിഞോണുകൾ–�കവിരലുകൾ. �കോണ്ടു �പോകുന്നു–

അധ്വര്യപ്രഭൃതികൾ.

3. ഋഷി–ഞോൻ. ജലം–പോൽ. കോവ്യം–�സ്തോത്രം.
6. രണ്ടും മൂന്നും വോക്യം പ്രത്യക്ഷം:
7. അണയ്ക്കുന്ന–മൂർച്ചകൂട്ടുന്ന.
8. �ഗോക്ക�ള–അസുരന്മോരോൽഅപഹരിയ്ക്ക�പ്പട്ടവ�യ.
9. �ഗോഗണം–അസുരോപഹൃതമോയ �ഗോവൃന്ദം.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇന്ദ്ര, ഇതോ, �സോമം അങ്ങയ്ക്കോയി പിഴിയുന്നു, അങ്ങയ്ക്കോയി അരിയ്ക്കുന്നു: ഇതു

ഭവോൻ കുടിച്ചോലും. അങ്ങോണ�ല്ലോ, ഈ ഇന്ദുവി�ന നിർമ്മിച്ചതു്; അങ്ങോണ�ല്ലോ,

�സോമ�ത്ത മത്തിന്നും തുണയ്ക്കുമോയി വരിച്ചതും! (1)
ഇതോ, ഒരു �തരു�പോ�ല വള�രച്ചുമക്കുന്നആ മഹത്തോയ �സോമം �പരുതു

ധനം തരോൻ പൂട്ട�പ്പടുന്നു: �പോരു�തണ്ടുന്ന �പോരിൽ മനുഷ്യജോതി�യല്ലോം ഉന്മുഖ

മോയി ഇതി�ന പ്രോപിയ്ക്ക�ട്ട! (2)
�സോമ�മ, ഭവോൻ, നിയുത്ത്വനോയ വോയു�പോ�ല യ�ഥഷ്ടം നട�കോള്ളുന്നു; വി

ളിയ്ക്ക�പ്പട്ടോൽ, അശ്വികൾ�പോ�ല സുഖമുളവോക്കുന്നു; ദ്രവി�ണോദസ്സു�പോ�ല സക

ലരോലും വരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; സവിതോവു�പോ�ല കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയ്ക്കുന്നു! (3)
�സോമ�മ, അങ്ങ് ഇന്ദ്രൻ�പോ�ല വലിയ കർമ്മങ്ങൾ �ചയ്യും: വൃത്ര�ര �കോ

ല്ലും; പുരികൾ പിളർത്തും. �സോമ�മ, അങ്ങു് അശ്വം�പോ�ല അഹിക�ളയും, എല്ലോ

ദ്ദസ്യുക്ക�ളയും നിഹനിയ്ക്കും! (4)
കോട്ടിൽ �കോളുത്ത�പ്പട്ടതി�യ്യന്ന�പോ�ല, പവമോന�സോമംനദികളിൽനിഷ്പ്ര

യോസം �ക�ല്പടുക്കും; ഒരു പടയോളി�പോ�ല �കമ�ന നിലവിളിപ്പിച്ചു�കോണ്ടു നീർ

�ചോരിയും! (5)
ഈ�സോമനീരുകൾ, വോനിൽനിന്നു �മഘം �പയ്യുന്നജലങ്ങൾ�പോ�ലഅരി

പ്പയിൽനിന്നു �പോഴിയുന്നു;അനോയോ�സനനദികൾസമുദ്രത്തി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ല,

കീ�ഴ്പോട്ടോയി കലശത്തി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നു! (6)
ബലവോനോയഭവോൻ, നിന്ദിയ്ക്ക�പ്പടോത്തസ്വർഗ്ഗപ്രജയോയമരുദ്  ബലം�പോ�ല

നീ�രോഴുക്കിയോലും; �വള്ളം�പോ�ല, �വക്കംഞങ്ങളിൽ പ്രസോദിച്ചോലും! �സന്യ

�ത്തഅമർത്തുന്നവൻ�പോ�ല യജനീയനോണ�ല്ലോ, ബഹുരൂപനോയ ഭവോൻ. (7)
�സോമ�മ, വരുണരോജോവോയ ഭവോന്നുഞോൻ കർമ്മങ്ങൾ �വക്കം (�ചയ്യോം).

മഹത്തും ഗഭീരവുമോണ്, അങ്ങയു�ട �തജസ്സ്. അങ്ങ്, പ്രിയനോയ മിത്രൻ�പോ�ല

പരിശുദ്ധനോകുന്നു; അര്യമോവു�പോ�ലഔദോര്യവോനുമോകുന്നു! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 88.
2. വള�ര–ബഹുഭോരം. പ്രോപിയ്ക്ക�ട്ട–�സോമ�ത്തര്, അതിൽ �കറിയവർക്കു യുദ്ധത്തിൽ

വിജയം വരുത്തും.

4. വൃത്രർ–�വരികൾ. അഹികൾ–ഒരുകൂട്ടം അസുരന്മോർ.
5. നദികളിൽ–�വള്ളത്തിൽ. �കമ�ന–വമ്പിച്ച�വരി�യ�പ്പോലും.

7. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �സന്യ�ത്തഅമർത്തുന്നവൻ–ഇന്ദ്രൻ.

8. വരുണൻ–ശത്രുനിവോരകൻ.
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ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ആ �വോഢോവോയ പവമോന�സോമം വഴികളിലൂ�ട ഒഴുകുന്നു; വോനിൽനിന്നുള്ള

മഴ�പോ�ലപരക്കുന്നു;ആയിരംധോരക�ളോ�ട നമ്മളിലും,അമ്മയു�ട മടിയിലും, �വ

ള്ളത്തിലും ഇരിയ്ക്കുന്നു! (1)
രോജോവു തണ്ണീരോടയുടുത്തു, �ന�ര �പോകുന്ന യജ്ഞ�ത്തോണിയിൽ �കറുന്നു:

പരുന്തു�കോണ്ടുവന്നനീര് �വള്ളത്തിൽവളരുന്നു.ഈസ്വർഗ്ഗജോത�നഉടമസ്ഥൻ

കറക്കുന്നു–കറക്കുന്നു! (2)
പച്ചനിറത്തിൽ വിളങ്ങുന്ന സിംഹ�ത്ത–മധു�വോഴുക്കൂന്ന വിണ്ണരച�ന–

(കർമ്മികൾ) ഭജിയ്ക്കുന്നു: ഈഒന്നോമനോയ രണശൂരൻ �ഗോക്ക�ള �ചോദിയ്ക്കുകയോയി;

ഇ�ദ്ദഹത്തി�� പടുത്വത്തോല�ത്ര, വൃഷോവു രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നതു് ! (3)
മുതുകിൽ മധു�വോലുന്ന, �ഘോരമോയ, ഗന്തോവോയ, അഴകുറ്റ കുതിര�യ വലിയ

ചക്രങ്ങളുള്ള �തരിൽ പൂട്ടുന്നു: ഈ വോജി�യ ചോർച്ചക്കോരോയ, സജോതീയകളോയ

സ�ഹോദരിമോർ തിരുമ്മുന്നു; �കല്പുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (4)
ഒ�ര�തോഴുത്തിന്നുള്ളിൽ പോർക്കുന്ന നോലു പയസ്വിനികൾ ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത �സ

വിയ്ക്കുന്നു: അവ ശുചീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ട് അന്നവുമോയി ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത പ്രോപിയ്ക്കുന്നു. �വ�റ

വള�ര�പ്പക്കളും ഇ�ദ്ദഹ�ത്തഎമ്പോടും ചുഴലുന്നു! (5)
വിണ്ണിന്നൂന്നും, മന്നിന്നു തോങ്ങുമോണു്, �സോമം: ത�� കയ്യില�ത്ര, പ്രജക�ള

ല്ലോം. ഇന്ദ്രന്നോയി മധു�വോഴുക്കുന്നഈ ഉറവ് സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഭവോന്നു കുതിരക�ള തര

�ട്ട! (6)
�സോമ�മ, അരോതികളോൽ അമർത്ത�പ്പടോത്ത ഭവോൻ യജ്ഞത്തിൽ വന്നോ

ലും: ശത്രുക്ക�ള വധിച്ച് ഇന്ദ്രന്നോയി നീ�രോഴുക്കിയോലും. അങ്ങ് ശക്തനോണ്,

മഹോനോണ്: ഏറ്റവുംആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന, സുവീര്യമോയ ധനത്തി�� ഉടമകളോകണം,

ഞങ്ങൾ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 89.
1. വഴികൾ–യജ്ഞമോർഗ്ഗങ്ങൾ. അമ്മയു�ട മടി–ഭൂമിയു�ട മടി, �വദി.

2. രോജോവു്–�സോമം. സ്വർഗ്ഗജോതൻ–�സോമം. ഉടമസ്ഥൻ–യഷ്ടോവ്.

3. സിംഹം–�സോമം. �ഗോക്ക�ള �ചോദിയ്ക്കുകയോയി–അസുരന്മോർ �കോണ്ടു�പോയ �ഗോ
ക്കൾ എവി�ട എന്ന�ന്വഷിയ്ക്കയോയി. വൃഷോവ്=ഇന്ദ്രൻ. രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നതു്–

ഭുവന�ത്ത.

4. കുതിര–�സോമം. �തർ–യജ്ഞം. സ�ഹോദരിമോർ–വിരലുകൾ. തിരുമ്മുന്നു–

ശുചീകരിയ്ക്കുന്നു.

5. ഒ�ര�തോഴുത്ത്–അന്തരിക്ഷം. പയസ്വിനികൾ–കറവ�പ്പക്കൾ, രസധോരകൾ.

6. ഋഷി, ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു:
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വസിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

വോനൂഴികളു�ട ജനിതോവ്, ഒരു �തളിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന �തർ�പോ�ലഅന്നം തരോൻ

വ�ന്നത്തി: ഇന്ദ്രങ്കൽ �പോകോൻആയുധങ്ങൾ നന്നോയി മൂർച്ചകൂട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു; ധന

�മല്ലോം കയ്യി�ലടുത്തിട്ടുമുണ്ടു് ! (1)
മൂന്നു മുതുകുള്ളവൃഷോവോയഅന്നദോതോവി�ന �സ്തോതോക്കളു�ട സ്തുതി�ഘോഷം

ഇരമ്പിയ്ക്കുന്നു. വരുണൻ സമുദ്രങ്ങ�ളന്ന�പോ�ല തണ്ണീരുകളുടുത്ത രത്നപ്രദൻ �വ

ണ്ടുന്നവ കല്പിച്ചു�കോടുക്കും! (2)
ശൂര�രോടും എല്ലോ വീര�രോടും കൂടിയവനും, സഹിഷ്ണുവും, ധനദോതോവും, തീക്ഷ്ണോ

യുധനും, ക്ഷിപ്രധന്വോവും, യുദ്ധങ്ങളിൽ �ചറുക്ക�പ്പടോത്തവനും, പടകളിൽ പറ്റല

�ര അമർത്തുന്നവിജയിയുമോയ നിന്തിരുവടി നീ�രോഴുക്കിയോലും! (3)
വിശോലമോർഗ്ഗനോയ, അഭയപ്രദനോയ, വോനൂഴിക�ള �ചർത്തു�വച്ച നിന്തിരു

വടി നീ�രോഴുക്കിയോലും: ഉദക�ത്തയും ഉഷസ്സുക�ളയും രവി�യയും രശ്മിക�ളയും

പ്രോപിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻഞങ്ങൾക്കുവള�രഅന്നം (തരോൻ) ഒലികൂട്ടുന്നു! (4)
ഇ�ന്ദോ, പവമോന�സോമ�മ, അങ്ങ് വരുണ�ന മത്തിന്നോയി തർപ്പിച്ചോലും; മി

ത്ര�നതർപ്പിച്ചോലും; ഇന്ദ്ര�നയും വിഷ്ണുവി�നയും തർപ്പിച്ചോലും; മരുദ്  ബല�ത്തതർ

പ്പിച്ചോലും; �ദവന്മോ�ര തർപ്പിച്ചോലും; ഇ�ന്ദോ, മഹോനോയ ഇന്ദ്ര�ന തർപ്പിച്ചോലും! (5)
ഇങ്ങ�ന, സയജ്ഞനോയ ഭവോൻ, ഒരു രോജോവു�പോ�ല ബലം �കോണ്ടുസക

ലദുരിതങ്ങ�ളയും നശിപ്പിച്ചു നീ�രോഴുക്കിയോലും; ഇ�ന്ദോ, നല്ല �സ്തോത്രം �ചോല്ലിയ

തിന്ന് അന്നം തന്നോലും! നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽ പോലിപ്പി�ന�പ്പോഴു�മങ്ങ�ള!’ (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 90.
1. ജനിതോവ്–ഉൽപോദകൻ, രക്ഷിതോവ്, �സോമം. ഇന്ദ്രങ്കൽ�പോകോൻ–ഇന്ദ്രന്നുസഹോ

യമോയി �പോകോൻ. കയ്യി�ലടുത്തിട്ടുണ്ട്–നമുക്കു തരോൻ.

2. അന്നദോതോവി�ന–�സോമ�ത്ത.

3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ക്ഷിപ്രധന്വോവ്–�തരു�ത�രഅ�മ്പയ്യുന്നവൻ.

5. തർപ്പിയ്ക്കുക–തൃപ്തി�പ്പടുത്തുക. ഇന്ദ്ര�ന രണ്ടുപ്രോവശ്യം പറഞ്ഞതു, പ്രോധോന്യത്തോലോ

കുന്നു. വരുണോദികൾ മതിയോ�വോളം കുടിയ്ക്ക�ട്ട, അങ്ങയു�ട നീർ.

മൂന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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കശ്യപൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത. (കോകളി.)

�പോർ�ത്തരിലോംമട്ടണപ്പൂ, മനം തയ്ചു

�ചർത്തധീമോ�ന,സ്സശബ്ദ�ന,ദ്ധുര്യ�ന;

പത്തുസ�ഹോദരിമോരുയർകമ്പിളി-

ക്കുത്തിൽപ്പകരുന്നു, യജ്ഞോർത്ഥമഗ്ര്യ�ന. (1)

തൂമയിൽ വോഴ്ത്തും മനുഷ്യർ പിഴിയുന്ന

�സോമമണയുന്നു, വോനവർക്കുണ്ണുവോൻ:

മർത്ത്യ�നതോക്കളീ മൃത്യുവിഹീന�ന-

ശ്ശുദ്ധി�പ്പടുത്തുന്നു, നീർപോലരിപ്പയോൽ! (2)

ആവൃഷോവിന്നോയ്, വൃഷോവോം പവമോന-

മോർത്തുപുല്കുന്നു, പയ്യി�� �വൺപോലി�ന;

മോലറ്റ നൂ�റോട് പൂകിയരിപ്പ വി-

�ട്ടോലുന്നു, �ചോദകൻ, �ചോല്ലറി�വോൻ, നുതൻ. (3)

�കല്പനരക്കപ്പുരയും �പോളിയ്ക്ക: �കോ-

റ്റഭ്യോഹരിയ്ക്ക, പവമോന�സോമ, നീ;

�മ�ലയും ദൂരത്തുമിങ്ങുമു�ള്ളോരു�ട

�മലോ�ള മൂരുക, നിൻ�കോലയോയുധം! (4)

കല്പിയ്ക്ക, മുൻമട്ടിൽ വിശ്വവ�രണ്യ, നീ

നല്പുതു�സ്തോത്രകോരന്നു തക്കവഴി;

തോവകദുസ്സഹഹിംസ്രമഹോംശങ്ങൾ

�കവരി�കങ്ങൾക്കി,രമ്പും പുരുക്ര�തോ! (5)

ഏവം പവമോന�സോമ, ന�ല്ക,ങ്ങൾക്കു

നീ വിൺന�ഭോഭൂമിഭൂരിപ്രജക�ള:

നന്നോക്കുകൂഴി, വിരിയ്ക്ക, തോരങ്ങ�ള;-

ത്തന്നരുൾ�ക,�റനോൾ കോഴ്ചയ്ക്കുസൂര്യ�ന! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 91.
1. അണപ്പൂ–യുദ്ധരഥത്തിൽ�ക്കറ്റുന്നതു�പോ�ല, പോത്രങ്ങളി�ലോഴിയ്ക്കുന്നു. മനം തയ്പു

�ചർത്ത–�ദവന്മോർ സ്വമനസ്സി�ന �സോമത്തിൽ തുന്നി�ച്ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു! ധുര്യൻ=

ധുരന്ധരൻ. സ�ഹോദരിമോർ–വിരലുകൾ. ഉയർകബിളിക്കുത്തിൽ–ഉയർന്ന അരിപ്പ

യ്ക്കുള്ളിൽ. അഗ്ര്യ�ന–മുഖ്യ�ന, �സോമ�ത്ത.

2. അണയുന്നു–യജ്ഞത്തിൽ. മർത്ത്യ�നതോക്കൾ–മനുഷ്യരോയ ഋത്വിക്കുകൾ. നീർപോ

ലരിപ്പയോൽ–�വള്ളം, പോൽ, അരിപ്പ എന്നിവ�കോണ്ടു്.
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3. വൃഷോവിന്നോയ്=ഇന്ദ്രന്നോയ്. ആർത്തു–ഉച്ചശബ്ദ�ത്തോ�ട. പോലി�ന പുല്കുന്നു–

പോ�ലോടു �ചരുന്നു. മോലറ്റ–നിർബോധമോയ. �ചോദകൻ–എല്ലോവ�രയും കർമ്മങ്ങ

ളിൽ �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ. �ചോല്ലറി�വോൻ–സ്തുതിജ്ഞൻ.

4. �കല്പനരക്കപ്പുരയും–അരക്കരു�ടഉറപ്പുറ്റപുര�പോലും. അഭ്യോഹരിയ്ക്ക–�കോണ്ടുവന്നോലും.
ഉ�ള്ളോരു�ട–ഉള്ളഅരക്കരു�ട. മൂരുക–മുറിയ്ക്ക�ട്ട, �കോല്ല�ട്ട.

5. നല്പുതു�സ്തോത്രകോരന്ന്–എനിയ്ക്ക് തോവകദുസ്സഹഹിംസ്രമഹോംശങ്ങൾ–രോക്ഷസർക്കു
ദുസ്സഹങ്ങളും അവ�ര ഹിംസിയ്ക്കുന്നവയുമോയ അങ്ങയു�ട വലിയ അംശങ്ങൾ, ഭോഗ

ങ്ങൾ. പുരുക്ര�തോ=ബഹുകർമ്മോ�വ.

6. നഭസ്സ്–അന്തരിക്ഷം. പ്രജകൾ=മക്കൾ. ഊഴി–കൃഷിനിലം. വിരിയ്ക്ക–പരത്തിയോലും.

തന്നരുൾക–സൂര്യ�ന വള�രക്കോലം കോണുമോറോക്കുക. �വളിച്ചവും ദീർഘോയുസ്സും

തരിക.
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സൂക്തം 92.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

�തരു�പോ�ല, ധനോപ്തിയ്ക്കു ഹരി�ത്സോമ-

നീരിറക്കുന്നു, കർത്തോക്കളരിപ്പയിൽ:

ഇന്ദ്രോർഹമോം ഗോഥ �കട്ടു, ഹവിസ്സുമോയ്-

�ച്ചന്നണയുന്നു, പവമോനമുമ്പരിൽ! (1)

സ്വസ്ഥോനമോകുമരിപ്പിൽച്ചരിയ്ക്കുന്നു,

മർത്ത്യ�ര �നോക്കും മനീഷി ധൃതോംബുവോയ്;

അധ്വ�ര �ഹോതോവു�പോലിവൻ പോത്രത്തിൽ

വർത്തി�യ്ക്ക, വിപ്രർ ഭജിപ്പു, സപ്തർഷിമോർ! (2)

�നർക്കരിയ്ക്ക�പ്പട്ടണവൂധ്രുവോസ്പദം,

മോർഗ്ഗജ്ഞനിന്ദുസു�മധസ്സുരൂപ്രഭൻ;

�സ്തോത്രത്തി�ലല്ലോം രസിയ്ക്കുന്നു, പണ്ഡിതൻ;

�പർത്തിണങ്ങീടുന്നു, പഞ്ചജനങ്ങളിൽ! (3)

നിന്നുമ്പർ മുപ്പത്തിമുവ്വരവ�രോ�ക്ക

വിണ്ണിലുണ്ട�ല്ലോ, പവമോന�സോമ�മ;

പത്തോളുയർകമ്പിളിയിൽപ്പയസ്സിനോൽ-

ശ്ശുദ്ധി �ചർപ്പൂ, നിന�ക്കഴുവോരോർകളും! (4)

സ്തുത്യുൽക്ക�രവരു�മ�ങ്ങത്തു�മോ; ദ്രുതം

ലബ്ധമോക,പ്പവമോനസത്യോസ്പദം.

കോത്തൂ, പകല്ക്കു �വളിച്ച�മകും ദ്യുതി-

ച്ചോർത്തോ മനു�വ;�ച്ചറുത്തൂ, മുടിയ�ന! (5)

�ഗോമൽഗൃഹ�ത്തയ്ക്കു �ഹോതോവു�പോ�ലയും,

�പോർമന്നി�ലയ്ക്കൃജു രോജോവു�പോ�ലയും

കുംഭത്തി�ലയ്ക്കു ഗമിയ്ക്കുന്നു, �പോത്തു�പോ-

ലംഭസ്സിലോണ്ട പവമോന�സോമനീർ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 92.
1. ഇറക്കുന്നു–പകരുന്നു. കർത്തോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. ഗോഥ–�സ്തോത്രം.

2. മനീഷി–�സോമം. ധൃതോംബുവോയ്–ജല�ത്ത ധരിച്ച്, ജല�ത്തോടു �ചർന്ന്. വിപ്രർ–

�മധോവികൾ. സപ്തർഷിമോർ–ഭരദ്വോജൻ, കശ്യപൻ, �ഗോതമൻ, അത്രി, വിശ്വോമിത്രൻ,

ജമദഗ്നി, വസിഷ്ഠൻ.

3. ധ്രുവോസ്പദം=അനശ്വരസ്ഥോനം, �ദ്രോണകലശം.

4. അവർ–പ്രസിദ്ധർ. പത്തോൾ–പത്തു�പർ, �കവിരലുകൾ. പയസ്സ്=�വള്ളം. വോ

രോർകൾ–മഹോനദികൾ.
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5. സ്തുത്യുൽക്കർ–�സ്തോതോക്കൾ. ലബ്ധമോക–നമുക്കു കിട്ട�ട്ട. ദ്യുതിച്ചോർത്തു (�സോമത്തി

�� �തജസ്സു) മനുവി�ന കോത്തു; മുടിയ�ന (ധ്വംസകനോയ അസുര�ന) �ചറുത്തൂ–

നശിപ്പിച്ചു.

6. �ഗോമൽഗൃഹം=�ഗോക്ക�ളോടുകൂടിയഗൃഹം; �ഹോതോവിന്നു�ഗോക്കളുംഗൃഹവും ഉണ്ടോയി

വരു�മന്നോശയം. ഋജു–സത്യകർമ്മോവ്. കുംഭം=കലശം.
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സൂക്തം 93.

�ഗോതമപുത്രൻ �നോധസ്സ് ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

ഒത്തു നനച്ചു തുടച്ചൂ, സഗർഭ്യമോർ-

പത്തംഗുലികൾ പിഴിഞ്ഞൂ, വിദഗ്ദ്ധ�ന;

എത്തി, ചുറ്റും ഹരിദ്വർണ്ണൻ ദിശകളിൽ;-

സ്സപ്തിതുല്യനകംപൂകീ, കുടങ്ങളിൽ! (1)

തോയ് കുഞ്ഞി�ന�പ്പോ�ലടുത്തു, തണ്ണീർ ശരി-

യ്ക്കോകോംഷി ഭൂരിവ�രണ്യൻ വൃഷോവി�ന;

നോരി�യപ്പൂരുഷൻ�പോലിടം പുക്കവൻ

�ഗോരസ�ത്തോടു �ചരുന്നൂഘടോന്ത�ര! (2)

വീർപ്പിപ്പു�പതന്നകിടി�ന; സ്സന്മതി-

വോയ്പോർന്ന �സോമം �പോഴിയ്ക്കുന്നു ധോരകൾ;

പോത്രസ്ഥനോമീയുദഗ്ര�ന�പ്പക്കൾപോൽ

ചോർത്തിച്ചിടുന്നു, ധൗതോംബരം�പോല�വ! (3)

ഇ�ന്ദോ, പവമോന, �ദവ�രോ�ത്തങ്ങൾക്കു

തന്നരുൾകി,ച്ഛയോ സോശ്വമോം സ്വത്തു നീ:

�തരോളി�പോലുള്ള വിത്ത�മകോൻ �കോതി

�ചരുന്ന നിൻമന�സ്സത്ത�ട്ടഞങ്ങളിൽ! (4)

ആൾക്കോ�രയും സ്വത്തു�മകു�ക,ങ്ങൾക്കുട-

നോർക്കുമിമ്പം �പറും �വള്ളവും �സോമ, നീ;

നീളുകോയുസ്സു, ഭക്തന്നുപവമോന:-

കോ�ല വര�ട്ട, കർമ്മോപ്തവിത്തൻ ദ്രുതം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 93.
1. വിദഗ്ദ്ധ�ന–ത്രോണിയുള്ള �സോമ�ത്ത. സപ്തിതുല്യൻ=അശ്വസദൃശൻ.

2. ആകോംക്ഷി–ജലസമ്പർക്കം, കുഞ്ഞി�� പക്ഷത്തിൽ മുലപ്പോൽ, ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന

വൻ. വൃഷോവി�ന–�സോമ�ത്ത. ഇടം–ഹവിദ്ധോനസ്ഥലം. ഘടോന്ത�ര=

കലശത്തിന്നുള്ളിൽ.

3. വീർപ്പിപ്പു–തീറ്റ�കോടുത്ത്. ഉദഗ്രൻ–ഉന്നതൻ, മഹോൻ. ധൗതോംബരം=അലക്കിയ

വസ്ത്രം.

4. സോശ്വം=അശ്വസഹിതം. �തരോളി�പോലുള്ള–ബലവത്തോയഎന്നർത്ഥം.

5. ഭക്തന്നു–അങ്ങ�യസ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്ന്. കോ�ല–പ്രഭോതത്തിൽ.



142 ഋ�ഗ്വദം [അ. 7: അ. 4]

സൂക്തം 94.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ കണ്വൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

തോ�നോരശ്വം�പോലണിഞ്ഞോലി,നൻ�പോ�ല

ഭോനു പൂണ്ടോലി,ണക്കുത്തോയ്, വിരൽകളിൽ!

തണ്ണീരുടുത്തു ഗമിയ്ക്കും കവിപ്രിയൻ,

ഗണ്യമോമോലയിൽ�ഗ്ഗോരക്ഷി�പോല�വ. (1)

ദിവ്യോസ്പദം രണ്ടുപോടും മറയ്ക്കുന്ന

സർവവിജ്ഞന്നോയ്പ്പരക്കുന്നു, പോരുകൾ;

�പക്കൾ �തോഴുത്തുപോർ�ത്തന്ന�പോലിന്ദുവിൻ-

�നർ�ക്കോലി�ക്കോൾവൂ, മഖത്തിനോയ്സ്സൂക്തികൾ! (2)

ശൂര�� �തർ പടയിങ്ക�ലോട്ടുക്കു�പോ-

�ലറിച്ചുഴലുന്നു, കോവ്യങ്ങളിൽക്കവി;

�ദവവിത്തം നരർ�ക്കകോൻ മുതിർന്നവൻ

ശ്രീ വളർക്കുന്നൂ, ബഹുത്രനുത്യർഹനോയ് ! (3)

ശ്രീയ്ക്കോയ്പ്പിറന്നവൻ, ശ്രീയ്ക്കോയിറങ്ങി�യോൻ

ശ്രീയുമോയുസ്സും സ്തുതി�പ്പോർക്കിയറ്റു�മ:

ശ്രീയുടു�ത്തോർ മൃതിഹീനരോയോർ; മിത-

യോയിയ്ക്കു നിഷ്ഫലമോകില്ല, സംഗരം! (4)

കിട്ടിയ്ക്ക �ഭോജ്യ�പയോശ്വ�ധനുക്ക�ള,-

പ്പുഷ്ട�വളിച്ചവും; തർപ്പിയ്ക്കുക,മ്പ�ര.

ആ�രയും കീഴോക്കുമ�ല്ലോ, സു�ഖന നീ:

�വരി�യ�പ്പോക്കൂ, പവമോന�സോമ�മ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 94.
1. തോൻ–�സോമം. ഇനൻ=സൂര്യൻ. ഭോനു=രശ്മി. വിരൽകളിൽ ഇണക്കുത്തോയ്

–ശുദ്ധീകരിപ്പോൻ, ‘ഞോൻ മു�മ്പ, ഞോൻ മു�മ്പ’ എന്നു വിരലുകൾ സ്പർദ്ധിച്ചുതുട

ങ്ങും. ഗമിയ്ക്കും–പോത്രങ്ങളിൽ പൂകും. കവിപ്രിയൻ–�സ്തോതൃതൽപരൻ. ഗണ്യം–

ശ്രദ്ധ�വയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടതു്. �ഗോരക്ഷി=ഇടയൻ.

2. ദിവ്യോസ്പദം–അന്തരിക്ഷം. മറയ്ക്കുന്ന–സ്വ�തജസ്സു�കോണ്ടു മൂടുന്ന. പരക്കുന്നു–ആ �ത

ജസ്സിന്നുസഞ്ചരിപ്പോൻ വിശോലങ്ങളോയിത്തീരുന്നു. സൂക്തികൾ–സ്തുതികൾ.

3. പട–�സന്യം. ഏറി–�കറി. കോവ്യങ്ങൾ–�സ്തോത്രങ്ങൾ. �ദവവിത്തം–

�ദവന്മോരു�ട ധനം. ശ്രീ–സ്വദത്തമോയ സമ്പത്ത്. ബഹുത്ര–വള�ര യോഗശോലക

ളിൽ.

4. ഇറങ്ങി�യോൻ–പുറ�പ്പട്ട �സോമം. ശ്രീയുടു�ത്തോർ–�സോമം�കോടുത്ത സമ്പത്തു ധരി

ച്ചവർ. മിതയോയി=മിതമോകുംവണ്ണം യോനം�ചയ്യുന്നവൻ, മിതഗമനൻ. സംഗരം നിഷ്ഫ

ലമോകില്ല–യുദ്ധത്തിൽ ജയംത�ന്ന കിട്ടും.
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5. ആ�രയും–സർവരക്ഷസ്സുക�ളയും.
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സൂക്തം 95.

പ്രസ്കണ്വൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ (കോകളി.)

ശബ്ദം മുതിർപ്പൂ, പിഴിയ�പ്പടും ഹരി,

ശുദ്ധീകൃതനോയ്ക്കുടത്തിൽ �മവു�മ്പോഴും.

�നതോക്കൾ�ക�ക്കോണ്ടുപോലുടുപ്പിയ്ക്കുന്നു-

ഗോഥകൾ തീർക്കുവിൻ, നിങ്ങളന്നങ്ങളും! (1)

�തോണി കടത്തുകോരൻ�പോ�ല, യജ്ഞോധ്വ-

വോണിയിറക്കുന്നു, നീ�രോഴുക്കും ഹരി;

�ദവൻ �വളി�പ്പടുത്തുന്നു, ഗുഹ്യങ്ങളോം

�ദവനോമങ്ങളും �സ്തോതോവിനധ്വ�ര. (2)

അംഭസ്സി�ലത്തിരമോല�പോ�ലത്രയും

�വമ്പിപ്പുറ�പ്പടും സൂക്തികൾസോദരം

�സോമ�ത്ത �നോക്കിഗ്ഗമിയ്ക്കുന്നു, �ചരുന്നു-

കോ�മന പൂകുന്നു, കോമയമോനനിൽ! (3)

�പോത്തു�പോലുച്ചത്തിൽ �മവും വൃ�ഷന്ദു�വ-

�പ്പർത്തോദരിച്ചു കറക്കുന്നു, കല്ലിനോൽ;

സൂക്തികൾ �ചല്വൂ, സകോമങ്കൽ; വോനത്തു

ശോത്രവ�രോധി�യ�ക്ക�ക്കോൾവു, മുപ്പുരോൻ! (4)

�ഹോതോവി�ന�റ്റോതു�വോൻ�പോ�ല �ചോൽ �പറും

നീ തിരി�യോല്ലോ, പവമോന�സോമ�മ:

ഇന്ദ്രനും നീയുമിരി�യ്ക്ക,സ്സുവീര്യത്തി-

നിന്ദ്രരോ�കങ്ങൾ; �നടോവു, സൗഭോഗ്യവും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 95.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: ഹരി–പച്ചനിറം പൂണ്ട �സോമം. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. പോൽ

–ക്ഷീരോദി�ഗോരസം. നിങ്ങൾ ഗോഥ(സ്തുതി)കളും, അന്നങ്ങളും (ഹവിസ്സുകളും) തീർക്കു

വിൻ, നിർമ്മിയ്ക്കുവിൻ.

2. കടത്തുകോരൻ�തോണിയിറക്കുന്നതു�പോ�ല,ഹരിയജ്ഞോധ്വവോണി (=യജ്ഞമോർഗ്ഗവോക്ക്,

സ്തുതി) പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു. �ദവൻ–�സോമം. �ദവനോമങ്ങൾ–ഇന്ദ്രോദികളു�ട നോമ

ങ്ങൾ, ശരീരങ്ങൾ.

3. �സോമ�ത്ത �നോക്കി–�സോമസന്നിധിയി�ലയ്ക്ക്. കോ�മന (കോമ�ത്തോ�ട) കോമയമോന

നിൽ പൂകുന്നു–കോമിയ്ക്കുന്ന �സോമ�ത്തപ്രോപിയ്ക്കുന്നു.

4. ഉച്ചത്തിൽ–ഉന്നതസ്ഥലത്ത്. വൃ�ഷന്ദു=വൃഷോവോയ �സോമം. കറക്കുന്നു–പിഴിയുന്നു.

കല്ല്–അമ്മി. ശോത്രവ�രോധി=ശത്രുക്ക�ളത്തടുക്കുന്നവൻ, ഇന്ദ്രൻ. മുപ്പുരോൻ–മൂന്നു

കലശങ്ങളിൽ വോഴുന്ന �സോമം.
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5. ഏറ്റു�ചോല്ലുന്നവൻ�പോ�ല, �ഹോതോവിനു �ചോൽ �പറുന്ന (സ്തുതി പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്ന)നീ
തിരി�യോല്ലോ–ഞങ്ങൾക്കഭീഷ്ടം തരുന്നതിൽ പരോങ്മുഖനോകരുത്. ഇന്ദ്ര��യും നി

��യുംസോഹോയ്യത്തോൽഞങ്ങൾസുവീര്യത്തിന്ന് ഇന്ദ്ര (അധിപ)രോകണം; സൗഭോവ്യ

വും �നടുമോറോകണം.
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സൂക്തം 96.

ദി�വോദോസപുത്രൻപ്രതർദ്ദനൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

�തർമുന്നിലോയ് നടക്കുന്നു, �ഗോലബ്ധിയ്ക്കു

സോ�മോദ�സന്യനോയ്ശ്ശൂരൻ ചമൂപതി;

ഇന്ദ്രഹവ�ത്തസ്സഖോക്കൾക്കുസത്യമോ-

ക്കുന്നു; �സോമം തുകിൽ ചുറ്റുന്നു, സത്വരം! (1)

ഹസ്തോംഗുലികൾ പിഴിഞ്ഞഹരിൽപ്രഭൻ

വിദ്രുതശൂരോശ്വഹീനമോം �തരതിൽ

�കറിയിരുന്ന,തിലൂ�ട �പോകും, സ്തുതി-

കോരങ്ക�ലയ്ക്കറിവോളുമിന്ദ്രസഖൻ! (2)

�ദവ, പവമോന�സോമ, വൻഭുക്തിയ്ക്കു

നീർ വീഴ്ത്തുകി,ന്ദ്ര�� �പയമോം നീ മ�ഖ;

�ദ്യോവിതിൽത്തണ്ണീർ ചമച്ചു �പയ്യിയ്ക്കുമോ

നീ വോനിൽനി�ന്നത്തി മോനിയ്ക്കു�ക,ങ്ങ�ള! (3)

�തോല്വി പറ്റോയ്  വോൻ, �കോല�പ്പടോയ്  വോൻ, നശി-

യ്ക്കോയ്  വോൻ, മഖം വലുതോവോൻ വരിക, നീ:

വോഞ്ച്ഛിപ്പതുണ്ട,തിക്കൂറ്റുകോ�രവരും;

വോഞ്ച്ഛിപ്പു, ഞോനും പവമോന�സോമ�മ! (4)

�സോമ�മോഴുകുന്നു, സൂക്തി�യത്തീർത്തവൻ,

ഭൂമി�യത്തീർത്തവൻ, �ദ്യോവി�നത്തീർത്തവൻ,

അഗ്നി�യത്തീർത്തവന,ർക്ക�നത്തീർത്തവൻ,

ശക്ര�നത്തീർത്തവൻ, വിഷ്ണു�വത്തീർത്തവൻ! (5)

ഉമ്പർക്കരചൻ, മൃഗങ്ങൾക്കു �പോത്തു, ധീ-

മുമ്പർക്കൃഷി, കവികൾക്കുതിരുത്തു�വോൻ,

ഗൃധ്രരിൽത്തോർക്ഷ്യൻ, മുറി�പ്പോർക്കു �വണ്മഴു-

ശബ്ദിച്ചണയുന്നു, �സോമമരിപ്പയിൽ! (6)

സിന്ധുവിരമ്പൽ�പോലു,ൾ കവരും സ്തുതി

�പോന്തിയ്ക്കു�മ, പവമോന�സോമം തു�ലോം;

ഇദ്ദുർന്നിവോരപ്പടകളിൽ�ച്ച�ന്നറു,-

മുൾത്തട്ടു �നോക്കി വൃഷോവു �ഗോകോംക്ഷയോൽ! (7)

�പോരി�ലതിർക്ക�പ്പടോ�ത �കോല്ലും ശത-

ധോരൻ മദകരൻ നീ �ചല്ക, �സനയിൽ;

നീരുകൾ �പയ്ക, കൂറ്റിട്ടു�കോണ്ടിന്ദ്രന്നു,

സൂരിയോകും നീ പവമോന�സോമ�മ! (8)

സുന്ദരൻ �ദ�വോപയോതൻ മഹോബല-

നിന്ദു �സോമം പ്രിയനിന്ദ്ര�� മത്തിനോയ്
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ധോരോശത�ത്തോടിറങ്ങുന്നുകുംഭത്തി,-

ലോ�രോഗ്യവോനശ്വമോജിയിൽ�പ്പോല�വ. (9)

�വള്ളത്തിൽ മു�ന്ന കഴുകിപ്പുരോണ�ന-

ക്കല്ലിൽപ്പിഴിഞ്ഞുകർമ്മത്തിന്നരിയ്ക്ക�വ

�നർവഴി കോട്ടുന്നു, മോറ്റോരിൽനിന്നു കോ-

ത്തോ വിഷ്ട�പശ്വരൻ, സ്വത്തു കിട്ടിയ്ക്കു�വോൻ! (10)

അങ്ങയോല�ല്ലോ സയജ്ഞരോയ്, ധീരർ പ-

�ണ്ടങ്ങൾതൻതോതർ പവമോന�സോമ�മ:

പോയിയ്ക്ക,രക്ക�ര;–�ക്കോ�ല്പോനവോരിതൻ

നീ�യകു�ക,ങ്ങൾക്കുസോശ്വവീരം ധനം! (11)

വന്നുവ�ല്ലോ, നീ മനുവിന്നമിത്ര�ര-

�ക്കോന്നന്നവും സ്വത്തു�മകോൻ, ഹവിസ്സുമോയ്;

വന്നോലുമമ്മട്ടിൽ വിത്ത�മടുത്തു�കോ-

ണ്ടി;–ന്ദ്രങ്കൽ നില്ക്കുക, കോണിയ്ക്കുകോ,യുധം! (12)

തൂകുക, നീരുയർകമ്പിളിയിൽ,ജ്ജല-

മോകുമുടുപ്പിട്ടി,നിപ്പോർന്ന യജ്ഞി നീ;

�ചന്നു വസിയ്ക്കുക തണ്ണീർക്കുടത്തിലു,-

മിന്ദ്രൻ കുടിയ്ക്കും മദോഹ്ളോദകോരി നീ! (13)

വോനിൽനിന്നു മഴ �പയ്ക, ധോരോശത-

വോനോയ്, മഖത്തിൽസ്സഹസ്രോന്നദോയി നീ;

�തോയഗ�വ്യോ�പതനോക കലശത്തി-

ലോ,യുസ്സുഞങ്ങൾക്കുയർത്തോൻ കനിഞ്ഞുനീ! (14)

�സ്തോതോക്കളോലീയരിയ്ക്ക�പ്പടുമിന്ദു

വോതോശ്വരീത്യോ കടക്കും, സപത്ന�ര;

�ഗോവി�� കോമ്യമോം പോലു�പോലോ,മിവൻ

വോർവഴി�പോലോം, ഹയം�പോ�ല വശ്യനോ ം! (15)

�സോമ�മ, തൂകൂ പിഴിഞ്ഞരിയ്ക്ക�പ്പടും

ശ്രീമദസ്ത്രൻ നീ നിഗൂഢമോം രമ്യനീർ;

അശ്വതുല്യൻ ഭവോൻ കിട്ടിയ്ക്ക, �വണ്ട�പ്പോ-

ഴന്നവും, പ്രോണനും, �ദവ, �ഗോക്ക�ളയും! (16)

സുന്ദരക്കുഞ്ഞോയ വഹ്നിയോം �സോമ�ത്ത

നന്നോയ്  ത്തുടച്ചണിയിപ്പൂ, മരുദ്  ഗണം;

എന്നി�ട്ടോലി�ക്കോണ്ടരിപ്പയിൽനി�ന്നോഴു-

കുന്നു, കോവ്യത്തോൽപ്പുക�ഴ്ത്തണ്ടുമക്കവി! (17)

സൂരഗനോ,ർഷസ്വഭോവൻ, സുദർശനൻ,

ഭൂരിസ്തവൻ, കവികൾക്കുതിരുത്തു�വോൻ
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�സോമം, മഹോൻസ്തുതനോയി മൂന്നോമതോം

ധോമം ഗമിപ്പോൻ വരുത്തുന്നുശക്ര�ന! (18)

സ്തുത്യൻ, സമർത്ഥൻ, ചമൂപോത്രസംസ്ഥിതൻ

ശസ്ത്രവോൻ, �ഗോപ്രദോതോവു, �സോമം മഹോൻ,

ദത്തോംബുവോമന്തരിക്ഷത്തിൽ �മവു�വോ;-

�നത്തിവോഴു,മവൻ നോലോമതോം പ�ദ! (19)

�കോപ്പണിഞ്ഞനരൻ�പോലുടല്ക്കച്ഛത

�ച�പ്പോൻ, ധനോപ്തിയ്ക്കു വോജി�പോ�ലോടു�വോൻ,

ആർപ്പിട്ടു കോള �പക്കൂട്ടംകണക്കി�ന

�തോല്പറ പൂകോൻ ക�രറീ, ചമൂക്കളിൽ! (20)

അർച്ചകന്മോർ പിഴിയുന്ന നീ നീർ തൂകു-

�കോ;–ച്ചയിട്ടി�ന്ദോ, ക�രറുക,രിപ്പയിൽ;

ഇച്ചമൂയു�ഗ്മ കളിച്ചു �ച�ല്ക;–ക�ട്ട-

യച്ഛമോം നിന്മധുവിന്ദ്രന്നു തുഷ്ടി�യ! (21)

നീരു ധോരോള�മോഴുക്കിയിപ്പണ്ഡിതൻ

�ഗോരസോഭ്യക്തനോയ്പ്പുക്കോൻ, കുടങ്ങളിൽ;

കല്യതരൻ പോട്ടു പോടി വിളിച്ചഥ

�ചല്ലുന്നു, �തോഴ�� ജോയയിൽ�പ്പോല�വ! (22)

�വരി�യ�പ്പോക്കിപ്പവമോന�സോമ�മ,

ജോരൻ ദയിതയിൽ�പ്പോലണയുന്നു, നീ;

പോറുന്ന പക്ഷി തരുക്കളിൽ�പ്പോല�വ

പോർക്കുന്നു, പോവിതനിന്ദു കുടങ്ങളിൽ! (23)

ഇ�ന്ദോ, വരുന്നു, പവമോന, �പൺ�പോ�ല,

നന്നോയ്ച്ചുരത്തുന്നനിൻദീപ്തധോരകൾ;

ഭൂരിവ�രണ്യനോനീതൻഹരിൽപ്രഭൻ

നീരി�ലോലി�ക്കോൾവു, യഷ്ടൃഘടത്തിലും! (24)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 96.
1. ചമൂപതി, �സനോപതിയോയ �സോമം, �ഗോലബ്ധിയ്ക്ക്, ശത്രുക്കളു�ട �ഗോക്ക�ള കീഴട

ക്കോൻ, സോ�മോദ�സന്യനോയ്, സഹർഷരോയ�സനിക�രോടു കൂടി, �തർമുന്നിലോയ്

നടക്കുന്നു–യുദ്ധത്തി�ലയ്ക്ക് സഖോക്കൾക്കു, യജമോനർക്ക്, ഇന്ദ്രഹവ�ത്ത, ഇന്ദ്രോഹ്വോ

ന�ത്ത, സത്യമോക്കുന്നു–സഫലീകരിയ്ക്കുന്നു; ഇന്ദ്ര�ന യജ്ഞത്തിൽ �കോണ്ടുവരുന്നു.

തുകിൽ–പോലും മറ്റും.

2. വിദ്രുതശൂരോശ്വഹീനമോം �തരതിൽ–�വഗികളോയ ശൂരോശ്വങ്ങ�ള പൂട്ടിയിട്ടില്ലോത്തആ

�തരിൽ, അരിപ്പയിൽ.
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3. വൻഭുക്തിയ്ക്കു–ഇന്ദ്ര�� അമ�റത്തിന്ന്. വീഴ്ത്തുക–ഒഴുക്കിയോലും. �ദ്യോവിതിൽ–

ഇക്കോണുന്നആകോശത്ത്. എത്തി–വന്നു�ചർന്ന്. എങ്ങ�ള മോനിയ്ക്കുക–ഞങ്ങൾക്കു

ധനോദികൾ തന്നോലും.

4. അങ്ങ് വന്നോ�ല, ഞങ്ങൾക്കു ശത്രുക്കളിൽനിന്നു �തോൽവി�യോ വധ�മോ നോശ�മോ

പറ്റോ�ത, ഞങ്ങളു�ട യോഗം മഹത്തോകൂ. അതു്–ഭവദീയമോയ രക്ഷണം. കൂറ്റുകോർ–

�സ്തോതോക്കൾ.

5. സ്തുതികളു�ടയും മറ്റും ഉൽപോദകൻ, �സോമമോ�ണന്നു്.
6. ധീമുമ്പർ–�മധോവികൾ തോർക്ഷ്യൻ=ഗരുഡൻ.
7. സിന്ധു=നദി. �പോന്തിയ്ക്കു�മ–ആളുകളോൽ സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടും. ഉൾത്തട്ട്=ഉള്ള്, മറവിലി

രിയ്ക്കുന്നത്. �ഗോകോംക്ഷയോൽ–ശത്രുക്കളു�ട �ഗോക്ക�ളഅടക്കോൻ.

8. �കോല്ലും–ശത്രുക്ക�ള വധിയ്ക്കുന്ന. ശതധോരൻ=വള�ര നീർദ്ധോരകളുള്ളവൻ. �സന–
ശത്രുബലം. �പയ്ക–�പോഴിച്ചോലും. കൂറ്റിടുക–ശബ്ദിയ്ക്കുക.

9. �ദ�വോപയോതൻ–�ദവന്മോരോൽസമീപിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ.
10. പുരോണ�ന–പുരോതനനോയ �സോമ�ത്ത. കല്ല്  –അമ്മി. കോട്ടുന്നു–യജമോനന്ന്. വിഷ്ട

�പശ്വരൻ–�ലോകനോഥൻ.

11. സയജ്ഞരോയ്–യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ചു. എങ്ങൾതൻതോതർ–അംഗിരസ്സുകൾ. �കോൽ

�വോൻ–ശത്രുഹന്തോവു്.

13. യജ്ഞി=യജ്ഞവോൻ.

14. �തോയഗ�വ്യോ�പതനോക–ജല�ത്തോടും �ഗോരസങ്ങ�ളോടും �ചർന്നോലും.

15. വോതോശ്വരീത്യോ–കോറ്റി�ന്നോത്ത �വഗമുള്ള കുതിര�പോ�ല. സപത്ന�ര കടക്കും=

ശത്രുക്ക�ള പിന്നിടും, �തോല്പിയ്ക്കും. പോലു�പോലോം–ക്ഷീരം�പോ�ല പരിശുദ്ധനോണു്.

വോർവഴി�പോലോം–വിശോലമോർഗ്ഗം�പോ�ലഅശ്രയണീയനോണു്. വശ്യനോം–പോട്ടിൽ

നിർത്തോവുന്നവനോണു്.

16. ശ്രീമദസ്ത്രൻ=�ശോഭനോയുധൻ. നിഗൂഢം=മറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതു്. കിട്ടിയ്ക്ക–ഞങ്ങൾക്ക്.

പ്രോണൻ–ആയുസ്സ്.

17. വഹ്നി–ഭോരവോഹി. തുടച്ച്–ശുദ്ധീകരിച്ച്. അക്കവി–�സോമം.
18. സൂരഗൻ–സൂര്യ�സവി. ആർഷസ്വഭോവൻ–അതീന്ദ്രിയജ്ഞൻ. സുദർശനൻ=നല്ല

കോഴ്ചയുള്ളവൻ. മൂന്നോമതോം ധോമം–സ്വർഗ്ഗം. വരുത്തുന്നു–യജ്ഞത്തിൽആവിർഭവി

പ്പിയ്ക്കുന്നു.

19. ചമൂ=ചമസം. ശസ്ത്രവോൻ–ആയുധധോരി. ദത്തോംബു–മഴ �പയ്യുന്നതു്. നോലോമതോം

പ�ദ–ചന്ദ്ര�ലോകത്ത്.

20. അച്ഛത–�വടുപ്പ്. ആർപ്പിട്ടു–മൂക്രയിട്ട്. �തോല്പറ–�തോലു�കോണ്ടുണ്ടോക്കിയ പറ, കുട്ട
കം. ചമൂക്കളിൽ–ഇരുപലകകളിൽ.

21. അർച്ചകന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ. ചമൂയു�ഗ്മ–ഇരുപലകകളിൽ. അച്ഛം–നിർമ്മലം,അരി
യ്ക്ക�പ്പട്ടത്. മധു–മദകരമോയ നീര്.

22. ഇപ്പണ്ഡിതൻ–�സോമം. കല്യതരൻ–ഗോനത്തിൽ അതികുശലൻ. വിളിച്ച്–

�ദവന്മോ�ര. �ചല്ലുന്നു–പോത്രങ്ങളിൽ.

23. ദയിത–�പ്രമഭോജനമോയ സ്ത്രീ. അണയുന്നു–പോത്രങ്ങളിൽ. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം:

പോവിതൻ=അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ.
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24. പൂർവോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷം: ചുരത്തുന്ന–യജമോനർക്കു ധനോദി�യ നല്കുന്ന. ആനീതൻ=

�കോണ്ടുവര�പ്പട്ടവൻ. യഷ്ടൃഘടം–യജമോന�� കലശം.
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സൂക്തം 97.

വസിഷ്ഠനും, വസിഷ്ഠ�ഗോത്രരോയ ഇന്ദ്രപ്രമതിയും, വൃഷഗണനും, മന്യുവും, ഉപമന്യു

വും, വ്യോഘ്രപോത്തും, ശക്തിയും, കർണ്ണശ്രുത്തും, മൃളീകനും, വസുക്രനും, പരോശരനും,

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ കുത്സനും ഋഷിമോർ; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

ഇട്ടിളക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തോൽ ശുചീകരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഈ �ദവൻ നീര് �ദവന്മോ

രിൽ �ചർക്കുന്നു: പിഴിയ�പ്പട്ട തോൻ, �ഹോതോവു ശോലയി�ല പശുബന്ധനസ്ഥല

�ത്തന്ന�പോ�ല, ഒലിയിട്ടു�കോണ്ടു് അരിപ്പയിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നു. (1)
മഹോനും കവിയും വിചക്ഷണനും ജോഗരൂകനുമോയ ഭവോൻ പരി�ചോത്ത പട

യുടുപ്പിട്ട്, സ്തവങ്ങ�ള പ്രശംസിച്ചു�കോണ്ടു, യജ്ഞത്തിൽ പിഴിയ�പ്പടോൻ ഇരുപല

കകളിൽ പ്ര�വശിച്ചോലും! (2)
പുകൾ�പ്പട്ടവരിൽ�വച്ചു പുക�ളറിയവനും, ഭൂമിയിൽ�വച്ചു പ്രിയനുമോയ

ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കോയി ഉയർകമ്പിളിയിൽ അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ

അന്തരിക്ഷത്തി�ലങ്ങും ഇരമ്പിയോലും. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയിൽപ്പോലിപ്പി�ന�പ്പോഴു�മ

ങ്ങ�ള!’ (3)
നിങ്ങൾഉറ�ക്കപ്പോടുവിൻ: നോം �ദവന്മോ�രപൂജിയ്ക്കുക. ധോരോളം ധനം കിട്ടോൻ

�സോമം �കോണ്ടുവരുവിൻ. ആരുചികരനോയ നമ്മു�ട �ദവകോമൻ കമ്പിളിയിൽനി

�ന്നോഴുകി, കലശത്തിൽ കടക്കുകയോയി! (4)
�ദവന്മോരു�ട സഖ്യം �നടിയ �സോമം മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ ആയിരംധോരക

�ളോ�ട ഒഴുകുന്നു; �നതോക്കളോൽ സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടു�കോണ്ടു പുരോതനസ്ഥോന�ത്തയ്ക്കു–

വലിയ സൗഭോഗ്യത്തിന്ന് ഇന്ദ്രങ്ക�ലയ്ക്കു–�പോകുന്നു! (5)
സ്തുതിച്ചരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഹരിതവർണ്ണനോയ ഭവോൻ ധനത്തിന്നോയി ഗമിച്ചോലും:

അങ്ങയു�ട നീര് ഇന്ദ്ര�ന യുദ്ധത്തിന്നു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട; പിന്നീടു ഭവോൻ �ദവന്മോ

�രോടുകൂടി ഒ�ര �തരിൽ സമ്പത്തു �കോണ്ടുവരിക. നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പി

�ന,�പ്പോഴു�മങ്ങ�ള!’ (6)
ഉശനസ്സു�പോ�ല കവിത പോടുന്ന (ഈ) �സ്തോതോവു �ദവന്മോരു�ട ജനനങ്ങൾ

വർണ്ണിയ്ക്കും: മഹോകർമ്മോവും ദീപ്ത�തജസ്കനുമോയ പോവകൻ, ഒരു പന്നി�പോ�ല മുര

ണ്ടും�കോണ്ടു പോത്രങ്ങളിൽ പൂകുന്നു! (7)
ഹംസരോയ വൃഷഗണന്മോർ ബലം (�പടിച്ചു) ക്ഷിപ്രപ്രഹോരിയോയ പ്രധർഷക

�ന �നോക്കി, ശോലയി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നു; �സ്തോതവ്യനും ദുസ്സഹനുമോയപവമോന�ത്ത

പ്പറ്റി സഖോക്കൾ ഒപ്പം വോണവും മീട്ടുന്നു. (8)
ആപുരു�ഗയൻ, ത�� ഗതി�യ്ക്കോത്തു പോയുന്നു: അനോയോ�സന വിളയോടുന്ന

അ�ദ്ദഹ�ത്തആരും അനുഗമിയ്ക്കില്ല. തീക്ഷ്ണ�തജസ്കൻ പലതരത്തിൽ വിളങ്ങുന്നു:

പകൽ�നരത്തുപച്ചയോണു്, ത�� നിറം; രത്രിയിൽ �ന�ര �തളിഞ്ഞുകോണോം! (9)
ഇന്ദുവോയ �കല്പുറ്റ �സോമം ഇന്ദ്രന്നു കരുത്തുണ്ടോക്കോൻ, മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ

നീർദ്ധോരകൾ കീ�ഴ്പോ�ട്ടോഴുക്കുന്നു. ഈ ധനദനോയ ബല�പ്പരുമോൾ രക്ഷസ്സി�ന

ഹിംസിയ്ക്കും, മോറ്റല�ര എമ്പോടും മുടിയ്ക്കും! (10)
അമ്മി�കോണ്ടുപിഴിയ�പ്പട്ട �സോമം മധുധോര (�ദവന്മോരിൽ) �ചർപ്പോൻ കമ്പി

ളിയിൽനിന്ന് ഒഴുകുന്നു: മദകരമോയ (ഈ) �ദവൻഇന്ദ്ര�ദവ��സഖ്യം �നടി, മത്തു

പിടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (11)
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കോലം�തോറും അരുമ�ത്തജസ്സുടുക്കുന്ന ഇന്ദു�ദവൻ, ത�� നീർ �ദവന്മോരിൽ

�ചർപ്പോൻ, പത്തുവിരലുകളോൽ ഉയർന്ന കമ്പിളിയിൽ പകർന്നരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ട്, ഒഴുകു

ന്നു. (12)
ഒരു �ചങ്കോള�പക്കളു�ട �നർക്കു മുക്രയിടുന്നതു�പോ�ല, തോൻ ഒലി പുറ�പ്പ

ടുവിച്ചു�കോണ്ടുമന്നിലും വിണ്ണിലും ഗമിയ്ക്കുന്നു: ത��ഒച്ചയുദ്ധത്തിൽ, ഇന്ദ്ര��തു�പോ

�ല �കൾക്കോം; ഒരടയോളമോയി, ആ ശബ്ദ�ത്തപരത്തുന്നു. (13)
�സോമ�മ, ആസ്വോദ്യനോയ അവിടുന്നു പോൽ�കോണ്ടു തഴച്ചു ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ട്,

ഒരു മധുരരസമോയിത്തീരുന്നു; കഴുകിയരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു, മുറിയോ�തോഴുകി, ഇന്ദ്രങ്ക�ലയ്ക്കു

�പോകുന്നു. (14)
�സോമ�മ, മദകരനോയ നിന്തിരുവടി മഴക്കോറി�ന �കോലയോയുധം�കോണ്ടു കു

മ്പിടുവിച്ചു, മത്തിന്നോയി ഇങ്ങ�ന ഒഴുകിയോലും; �തളി�വണ്മപൂണ്ട,അരിപ്പയി�ലോ

ഴിയ്ക്ക�പ്പട്ട നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു �ഗോക്ക�ളത്തരോൻ ചുറ്റിനടന്നോലും! (15)
ഇന്ദു�വ, അങ്ങ് പ്രസോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കു സന്മോർഗ്ഗവും സമ്പത്തും സുലഭമോ

ക്കോൻ കലശത്തി�ല�യ്ക്കോഴുകിയോലും; എമ്പോടും രക്ഷസ്സുക�ള മുൾത്തടി�കോ�ണ്ട

ന്ന�പോ�ല ചതയ്ക്കോൻ, ഉയർന്ന കമ്പിളിയിൽ പ്രവഹിച്ചോലും! (16)
ഇന്ദു�വ, അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അ�ന്നോ�പതവും സുഖത്തിനിരിപ്പിടവും ക്ഷി

പ്രം (ഫലം) നല്കുന്നതുമോയ മഴ വോനിൽനിന്ന് എല്ലോടത്തും �പോഴിച്ചോലും; സമീപി

യ്ക്കുന്നഈഎളിയബന്ധുക്ക�ള, അരുമക്കിടോങ്ങ�ള�യന്ന�പോ�ല തിരഞ്ഞുവരിക

യും�ചയ്തോലും! (17)
�സോമ�മ, അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ (എ��) ബന്ധനം ഒരു കുടുക്കു�പോ�ല അഴി

ച്ചോലും; �നർവഴിയും ബലവും കിട്ടിച്ചോലും. പകർന്നു�വയ്ക്കു�മ്പോൾ അങ്ങ്, ഒരു നട

ക്കുതിര�പോ�ല ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു; �ദവ, ആ പച്ചനിറം പൂണ്ട മനുഷ്യഹിതനോയ ഭവോൻ

ഗൃഹത്തിൽ വന്നോലും! (18)
ഇന്ദു�വ, മത്തിന്നു �പോന്ന ഭവോൻ യജ്ഞത്തിൽ, ഉയർന്ന കമ്പിളിയിൽ

എമ്പോടും ഒഴുകുക; ഒരോയിരം ധോരകളുള്ള സുഗന്ധിയോയ ഭവോൻ അഹിംസിതനോ

യിട്ട്, അന്നലോഭത്തിന്നുള്ളയുദ്ധത്തിൽ ചുറ്റി നടന്നോലും! (19)
കടിഞ്ഞോണില്ലോ�ത �തരില്ലോ�ത പൂട്ട�പ്പടോ�ത ആജിയിലിറക്ക�പ്പടുന്ന

അശ്വങ്ങൾ�പോ�ല, ഇതോ, �തളി�സോമങ്ങൾ ഉൾപ്പൂകുന്നു; �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ

അവ�യപ്രോപിയ്ക്കുവിൻ, കുടിപ്പോൻ! (20)
ഇന്ദു�വ, അവിടുന്ന് ഇപ്രകോരം, യജ്ഞത്തിന്നു വോനത്തുനിന്ന് ഉദകം ചമസ

ങ്ങളി�ലോഴുക്കുക. �സോമം നമുക്കുസ്പൃഹണീയവും മഹത്തും ബലിഷ്ഠവുമോയ ധനവും

വീരന്മോ�രയും തര�ട്ട! (21)
കോമയമോനനോയ �സ്തോതോവ്, ഒരു വിളിയ്ക്കുന്ന �തോഴിലോളി �മലോളി�യ�യന്ന

�പോ�ല സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങുന്ന�തോ�ട, ഈ വരണീയനോയ, �പോന്നവനോയ പോലക

ങ്കൽ–കലശസ്ഥനോയ ഇന്ദുവിങ്കൽ–�പക്കൾ �കോതി�ച്ചത്തും! (22)
ദോതോക്കൾക്കു നല്കുന്ന–ദോതോക്കൾക്കു �പയ്തു�കോടുക്കുന്ന–ദിവ്യനോയ സു�മ

ധസ്സ് സത്യരൂപന്നോയി സത്യം ഒഴുക്കുന്നു. നല്ല �കല്പുള്ളഈരോജോവു പത്തുവിരലു

കളോൽ �പരിക എടുക്ക�പ്പടുന്നു! (23)
നര�ര �നോക്കുന്നവൻ, �ദവന്മോർക്കും മനുഷ്യർക്കും, രണ്ടുകൂട്ടർക്കും, രോജോവ്,
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സമ്പത്തി��, സമ്പത്തുകളു�ട, ഉടമസ്ഥൻ–ഇങ്ങ�നയുള്ള ഇന്ദു അരിപ്പകളിൽ

അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; നല്ല �വള്ളം ശരിയ്ക്കു സംഭരിച്ചു�വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (24)
�സോമ�മ, അന്നത്തിന്നോയി ഒരശ്വ�മന്ന�പോ�ല, �നട്ടത്തിന്നോയി �ചന്നു

ഭവോൻ ഇന്ദ്രവോയുക്കളോൽ കുടിയ്ക്ക�പ്പട്ടോലും. ആ ഭവോൻ ഞങ്ങൾക്കു് ഒരോയിരം

അന്നങ്ങൾ ധോരോളം തന്നോലും; അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ ധനം കിട്ടിച്ചോലും! (25)
പകർന്നു�വയ്ക്ക�പ്പട്ട �ദവതർപ്പകങ്ങളോയ �സോമങ്ങൾ നമുക്കു സൽപു�ത്രോ

�പതമോയ ഗൃഹം അയച്ചുതര�ട്ട: യഷ്ടവ്യങ്ങളും, സർവവരണീയങ്ങളും, �ഹോതോ

ക്കൾ�പോ�ല സ്വർഗ്ഗ�ത്ത യജിയ്ക്കുന്നവയുമോയ ആ മോദകതമങ്ങൾക്കു നന്മനസ്സു

ണ്ടോക�ട്ട! (26)
�ദവ, �സോമ�മ, �ദവപോനമോയ ഭവോൻ �ദവയജനത്തിൽ �പരിയ അമ�റ

ത്തിന്ന് ഇപ്രകോരം ഒഴുകിയോലും: എന്നോൽ, യുദ്ധത്തിലിറക്ക�പ്പട്ട ഞങ്ങൾ വമ്പ

ന്മോ�രയും കീഴമർത്തുമ�ല്ലോ. അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട നിന്തിരുവടി വോനൂഴിക�ള സുഖവോസ

�യോഗ്യങ്ങളോക്കിയോലും! (27)
ഇ�ന്ദോ, പിഴിയുന്നവരോൽ �ചർക്ക�പ്പടുന്ന ഭവോൻ ഒരശ്വം�പോ�ല ശബ്ദിയ്ക്കു

ന്നു: സിംഹം�പോ�ല ഭയങ്കരനും, മനസ്സി�നക്കോൾ �വഗവോനുമോയ നിന്തിരുവടി

ഇ�ങ്ങോട്ടുള്ള �നർവഴികളിലൂ�ട ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സ്വോസ്ഥ്യം �കോണ്ടുവന്നോലും! (28)
�ദവന്മോർക്കോയി നൂറുനീർദ്ധോരകൾ പിഴിഞ്ഞിട്ടു കവികൾ ഇവയ്ക്കു ആയിരംമ

ട്ടിൽ �വടുപ്പു വരുത്തുന്നു. ഇന്ദു�വ, അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ധനം �കോണ്ടുവന്നോ

ലും: വമ്പിച്ച സമ്പത്തി�� മുമ്പിൽ നടക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന്. (29)
പകൽസ്സമയത്തു സൂര്യ�� രശ്മികൾ�പോ�ല, (നീർദ്ധോരകൾ) പ്രസരിയ്ക്കുന്നു.

ഈധീരനോയ രോജോവ്സഖോവി�ന �ദ്രോഹിയ്ക്കില്ല. കർമ്മങ്ങളിൽയത്നിയ്ക്കുന്നമകൻ

അച്ഛ�ന്നന്ന�പോ�ല, അങ്ങ്ഈ മനുഷ്യന്നു വിജയം കിട്ടിച്ചോലും! (30)
പവമോന�മ, അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ കമ്പിളി വിടു�മ്പോൾ, ഭവോ�� �തൻധോര

കൾ പ്രകർ�ഷണ �പോഴിയും; അങ്ങ് �പക്കളു�ട പോലി�ല�യ്ക്കോഴുകും. പിറപ്പിൽ

ത്ത�ന്ന �തജസ്സു�കോണ്ടുസൂര്യ�ന നിറയ്ക്കും! (31)
തോൻയജ്ഞമോർഗ്ഗ�ത്ത�നോക്കി ഒലി�കോള്ളും. അമൃതത്തി��ഇരിപ്പിടമോയ

ഭവോൻ �വണ്മ പൂണ്ടു വി�ശ�ഷണ �ശോഭിയ്ക്കുന്നു. ആ മോദകരസനോയ അങ്ങ് �സ്തോ

തോക്കളു�ട സ്തുതിക�ളോടുകൂടി ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിച്ചു�കോണ്ട് ഇന്ദ്രന്നോയി ഒഴുകുന്നു!

(32)
�സോമ�മ, വോനി�ലസുപർണ്ണനോയ ഭവോൻ യജ്ഞത്തിൽനീ�രോഴുക്കോൻ കീ

�ഴ്പോട്ടു �നോക്കിയോലും. ഇ�ന്ദോ, അവിടുന്നു �സോമകലശം പൂകിയോലും. ശബ്ദിച്ചു�കോ

ണ്ടുസൂര്യരശ്മിയിൽ �ചന്നോലും! (33)
ഭോരവോഹി മൂന്നുസൂക്തികളും, ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റി യജ്ഞരക്ഷകമോയ �സ്തോത്രവും

ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നു;�പക്കൾകോള�യപ്രോപിയ്ക്കുന്നതു �പോ�ല, കോമയമോനകളോയസ്തുതി

കൾ �സോമ�ത്ത �തടി�ക്കോണ്ടുപ്രോപിയ്ക്കുന്നു. (34)
കറവ�പ്പക്കൾ �സോമ�ത്ത കോമിയ്ക്കുന്നു. �മധോവികൾ സ്തുതികളോൽ �സോ

മ�ത്ത �തടുന്നു; �സോമ�ത്ത പിഴിഞ്ഞു കലർത്തി അരിയ്ക്കുന്നു; ത്രിഷ്ടുപ്പ്മന്ത്രങ്ങൾ

�സോമ�ത്തോടു �ചരുന്നു! (35  )

�സോമ�മ, അരിച്ചു പകർന്നു�വയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ ഇങ്ങ�ന ഞങ്ങൾക്കു സ്വസ്തി
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കിട്ടിച്ചോലും; ഒച്ച മുഴക്കി ഇന്ദ്രങ്കൽ �ചന്നോലും; സ്തുതി വളർത്തിയോലും; ബുദ്ധിയുണ്ടോ

ക്കിത്തന്നോലും! (36)
കോമയമോനരോയ �നതോക്കൾ–�ശോഭനഹസ്തരോയഅധ്വര്യക്കൾ–ഒ�ത്തോരുമിച്ച്

ആ�ര എടുക്കുന്നു�വോ; ആ സത്യസ്തവജ്ഞനോയ ഉണർവുറ്റ �സോമം അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു

ചമസങ്ങളിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നു. (37)
തോൻ അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു, സംവത്സരം സൂര്യങ്ക�ലന്ന�പോ�ല (ഇന്ദ്രങ്കൽ)�ചല്ലുന്നു.

വോനൂഴികൾ രണ്ടി�നയും നിറയ്ക്കുന്നു; ഇരുട്ടകറ്റുന്നു. (37)
തോൻ അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു, സംവത്സരം സൂര്യങ്ക�ലന്ന�പോ�ല (ഇന്ദ്രങ്കൽ) �ചല്ലുന്നു.

വോനൂഴികൾരണ്ടി�നയുംനിറയ്ക്കുന്നു; ഇരുട്ടകറ്റുന്നു. പ്രിയനോയആരു�ടഅരുമനീരു

ക�ളോ, രക്ഷകങ്ങൾ;അ�ദ്ദഹം ഉട�ന, ഭൃത്യന്നുകൂലി�പോ�ല, ധനംതരുമോറോക�ട്ട!

(38)
വളർത്തുന്നവനും വളരുന്നവനും വൃഷോവുമോയ പവമോന�സോമം �തജസ്സു�കോ

ണ്ടു ന�മ്മ കോത്തരുള�ട്ട: ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത�ക്കോണ്ടോണ�ല്ലോ, നമ്മു�ട സർവജ്ഞ

രോയ പൂർവപിതോക്കൾ സ്ഥലമറിഞ്ഞു �ഗോക്ക�ള മലയിൽനിന്നു �കോണ്ടു�പോന്ന

തു് ! (39)
മഴ �പയ്യിയ്ക്കുന്ന രോജോവു വിശോലമോയ ജലോസ്പദത്തിൽ പ്രജക�ള ഉൽപോദി

പ്പിച്ചു�കോണ്ടു വ്യോപിയ്ക്കുന്നു. പിഴിയ�പ്പട്ടു വിളങ്ങുന്ന വൃഷോവോയ �സോമം ഉയർന്ന

കമ്പിളിയരിപ്പയിൽ �പരി�ക വളരുന്നു. (40)
മഹോനോയ �സോമം �ചയ്തതു മഹത്തുത�ന്ന: തോൻ തണ്ണീരുകളു�ട ഗർഭമോയി

ട്ടു �ദവന്മോ�ര പ്രോപിച്ചുവ�ല്ലോ. പവമോ�നന്ദു ഇന്ദ്രന്നുബലം ഉളവോക്കി; സൂര്യന്നു പ്ര

കോശം വരുത്തി! (41)
�ദവ, പവമോന�സോമ�മ, അങ്ങ് അന്നത്തിന്നും അർത്ഥത്തിന്നും വോയുവി�ന

മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുക; മിത്രോവരുണന്മോ�ര മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുക; മരുദ്  ഗണ�ത്ത മത്തുപി

ടിപ്പിയ്ക്കുക; �ദവന്മോ�ര മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുക; ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളയും മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുക!

(42)
നിന്തിരുവടി ഉപദ്രവം �പോക്കി, �രോഗ�ത്തയും �ദ്രോഹിക�ളയും നശിപ്പിച്ചു,

�ന�ര ഒഴുകിയോലും; നീര് �പക്കളു�ട പോ�ലോടു �ചർത്തോലും. ഇന്ദ്ര�� സഖോവോ

ണു്, നിന്തിരുവടി; ഞങ്ങൾ നിന്തിരുവടിയു�ടയും! (43)
ഇന്ദു�വ, അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഭവോൻ ധനത്തി�� �ത�നോലുന്ന ഉറവു �പോഴിച്ചോ

ലും: ഞങ്ങൾക്കു പുത്ര�നയും വിത്ത�ത്തയും കിട്ടിച്ചോലും; ഇന്ദ്രന്നു സ്വോദു �തോന്നി

ച്ചോലും; അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നുഞങ്ങൾക്കു �ഗോവി�നയും �കോണ്ടുവന്നോലും! (44)
പിഴിയ�പ്പട്ട ബലവോനോയ �സോമം ധോരയോയി ഒരശ്വം�പോ�ല നട�കോണ്ടു,

നദി�പോ�ല തോഴ�ത്ത�യ്ക്കോഴുകുന്നു: അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഇന്ദു മരപ്പറയിൽ �മവുന്നു; �ഗോ

രസങ്ങ�ളോടും തണ്ണീരുക�ളോടും �മളിയ്ക്കുന്നു. (45)
സർവദർശിയുംസത്യബലനുമോയയോ�തോരുരഥികൻ,യഷ്ടോക്കളു�ടഅഭിലോ

ഷ�മന്ന�പോ�ല നി�വദിയ്ക്ക�പ്പട്ടു�വോ; ഇന്ദ്ര, ആ ധീരനോയ, �വഗവോനോയ �സോമം

ഇതോ, �കോതിയ്ക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയ്ക്കോയി ചമസങ്ങളി�ല�യ്ക്കോഴുകുന്നു! (46)
പുരോതനമോയഅന്ന�ത്തോ�ട ഒഴുകി, ഭൂമിയു�ടഅംഗങ്ങൾ മറച്ചു, മൂന്നി�നയും

തടുക്കുന്നഗൃഹമണഞ്ഞു, �വള്ളത്തിൽവോണതന്തിരുവടി യജ്ഞങ്ങളിൽ �ഹോതോ

വു�പോ�ല ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടു �ചല്ലുന്നു! (47)
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�ദവ, �സോമ�മ, രഥവോനോയഭവോൻഞങ്ങളു�ടഇരുപലകകളിൽപിഴിയ�പ്പ

ട്ടിട്ടു തണ്ണീരുകളി�ലയ്ക്കുതിണ്ണം ഒഴുകിയോലും; മോധുര്യശോലിയും തു�ലോംആസ്വോദ്യനും

യജ്ഞവോനും സവിതൃ�ദവൻ�പോ�ല സത്യസ്തവനുമോണ�ല്ലോ, അങ്ങ് ! (48)
സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട പവമോനമോയ ഭവോൻ വോയുവിന്നും, മിത്രോവരുണന്മോർക്കും, �ത

രിൽ �മവുന്ന മ�നോജവരോയ ഇരു�നതോക്കൾക്കും, വൃഷോവും വജ്രപോണിയുമോയ

ഇന്ദ്രന്നും കുടിപ്പോനോയി �ചന്നോലും! (49)
�ദവ, പവമോന�സോമ�മ, നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു നന്നോയി ചുറ്റോവുന്ന വസ്ത്ര

ങ്ങളും, സുദുഘകളോയ �പക്ക�ളയും, �പോറുപ്പിന്ന് ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്ന �പോന്നുകളും,

കുതിരക�ളയും, �തരുകളും �കോണ്ടു വന്നോലും! (50)
പവമോന�മ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുവിണ്ണിലും മന്നിലുമുള്ള വിത്ത�മല്ലോം �കോണ്ടു

വന്നോലും; ഞങ്ങൾക്കു ധനോർജ്ജനസോമർത്ഥ്യവും, ജമദഗ്നി�യ്ക്കന്ന�പോ�ല ഋഷി

�യോഗ്യവും �കോണ്ടുവന്നോലും ! (51)
ഇ�ന്ദോ,അങ്ങ്ഈനീരു�കോണ്ട്ഈധനങ്ങൾഒഴുക്കുക; ധോടിക്കോ�രപീഡി

പ്പിയ്ക്കുന്ന സരസ്സിൽ �ചല്ലുക. ആദിത്യനും, വോയു�പോ�ല �വഗം പൂണ്ടു ശതക്രതുവും

പ്രപന്നന്നു �നതോവി�ന തന്നരുള�ട്ട! (52)
അങ്ങ് ഞങ്ങളു�ട ശബ്ദം മുഴങ്ങു�ന്നടത്ത്ഈനീരുത�ന്ന ഒഴുക്കിയോലും. ആ

പരിപന്ഥിഹന്തോവു പടയ്ക്കോയി അറുപതിനോയിരം നോണ്യങ്ങൾ, മരത്തി�� പഴ

ങ്ങൾ�പോ�ല �കോതിച്ചുതന്നുവ�ല്ലോ! (53)
തന്തിരുവടിയു�ട വലിയ വർഷിയ്ക്കലും വണങ്ങിയ്ക്കലും സുഖകരങ്ങളോകുന്നു:

ഇവകുതിരപ്പടയിലും�ക�പ്പോരിലും �കോന്നുകളയും. തോൻപറ്റല�ര ഉറക്കി;ആട്ടി

പ്പോയിച്ചു. നിന്തിരുവടി രിപുക്ക�ളയും, അഗ്നിചയനം �ചയ്യോത്തവ�രയും ഇവി�ടനി

�ന്നോടിച്ചോലും! (54)
പരന്ന മൂന്നരിപ്പകളിൽ വഴി�പോ�ല �ചല്ലുന്ന നിന്തിരുവടി അരിയ്ക്ക�പ്പടു

�മ്പോൾ ഒന്നി�ല�യ്ക്കോടുന്നു. നിന്തിരുവടി ഭജനീയനോണു്, �കോടു�ക്കണ്ടതു �കോടു

ക്കുന്നവോനോണ്: ഇ�ന്ദോ, ധനവോന്മോ�രക്കോൾ ധനവോനോണ�ല്ലോ, നിന്തിരുവടി!

(55)
ഇതോ, എല്ലോമറിയുന്ന മനീഷിയോയ, പോരി�ന്നല്ലോമരചനോയ, ഇന്ദുവോയ �സോ

മം ഒഴുകുന്നു–യജ്ഞത്തിൽ നീർത്തുള്ളികളുതിർത്തു�കോണ്ടു, കമ്പിളി രണ്ടുപോടും

�വടിഞ്ഞു, നട�കോള്ളുന്നു! (56)
അഹിംസിതരോയ മഹോന്മോർ ഇന്ദുവി�ന നുകരുന്നു; ധനകോമരോയ കവികൾ

�പോ�ല അരികിൽ ഒച്ചയും മുതിർക്കുന്നു. കർമ്മകുശനന്മോർ പത്തുവിരലുകളോൽ

�കോണ്ടു�പോകുന്നു; �ചടി �വള്ളം�കോണ്ടു കഴുകുന്നു. (57)
പവമോന�സോമ�മ,അങ്ങ് യുദ്ധത്തിൽവള�ര �ചയ്തതുഞങ്ങൾഅനുഷ്ഠിയ്ക്കുമോ

റോകണം:

(�കക.)

അതി�ന മോനിയ്ക്ക�ട്ട, മിത്രനും വരുണനും

ക്ഷിതിയുമോകോശവും സിന്ധുവുമദിതിയും! (58)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 97.

2. പടയുടുപ്പിട്ട്–സ്വ�തജസ്സോൽആച്ഛോദിതനോയി.
4. �സ്തോതോക്ക�ളോട്:
5. സൗഭോഗ്യത്തിന്നു്–യഷ്ടോക്കൾക്കുസൗഭോഗ്യം വരുത്തോൻ.

6. ഗമിച്ചോലും–ഇന്ദ്ര��അടുക്ക�ലയ്ക്ക്.
7. ഈ�സ്തോതോവ്–വൃഷഗണൻ. പോവകൻ–പോപം നീക്കുന്ന �സോമം,

8. ഹംസർ–ഹംസതുല്യർ. ബലം–ശത്രുക്കളു�ടആക്രമണം. പ്രധർഷകൻ–�സോമം. ദു
സ്സഹൻ–ശത്രുക്കൾക്ക്. സഖോക്കൾ–�സ്തോതോക്കൾ. വോണം–ഒരുതരം വീണ. മീട്ടു

ന്നു–മീട്ടി�ക്കോണ്ടു പോടുന്നു.

9. ആരുംഅനുഗമിയ്ക്കില്ല–ഒപ്പംനടക്കോൻആരുംആളോവില്ല. പച്ചയോണു്–മന്ദപ്രഭമോണു്.
10. ബല�പ്പരുമോൾ–ബലത്തി�� രോജോവോയ �സോമം.

11. ഒഴുകുന്നു–കലശത്തി�ലയ്ക്ക്.

13. പരത്തുന്നു–വ്യോപിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

15. കുമ്പിടുവിച്ചു–മഴ �പയ്യോൻ.
17. ഈഎളിയബന്ധുക്ക�ള–ഞങ്ങ�ള. തിരഞ്ഞ്–അഭീഷ്ടങ്ങൾ നല്കോൻഅ�ന്വഷിച്ച്.

18. ബന്ധനം–പോപബന്ധം. ഗൃഹത്തിൽ–എ��.

19. മത്തിന്നു �പോന്ന–ലഹരിപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ ത്രോണിയുള്ള.

20. ഉൾപ്പൂകുന്നു–കലശത്തിൽ.

21. വോനം–അരിപ്പ. ഉദകം–നീര്.
22. �കോതി�ച്ചത്തും–നീരിൽ പോൽ �ചർക്കോൻ.

23. ദോതോക്കൾക്കു നല്കുന്ന–യജമോനർക്ക് അഭീഷ്ടങ്ങൾ നല്കുന്ന. സു�മധസ്സ്–�സോമം,

സത്യരൂപൻ–ഇന്ദ്രൻ. സത്യം–ത�� നീരു്.

26. സ്വർഗ്ഗ�ത്ത–�ദവന്മോ�ര. മോദകതമങ്ങൾ=അതിമോദകങ്ങൾ, �സോമങ്ങൾ.

27. �പരിയഅമ�റത്തിന്നു–�ദവകൾക്കുകുടിപ്പോൻ. ഇറക്ക�പ്പട്ട–അങ്ങയോൽ.

30. ഒന്നും രണ്ടും വോക്യങ്ങൾ പ�രോക്ഷങ്ങൾ: സഖോവു്–യജമോനൻ.
32. അമൃതത്തി�� ഇരിപ്പിടം–മരണരഹിതൻ.

34. ഭോരവോഹി–യജമോനൻ. മൂന്നുസൂക്തികൾ–ഋഗ്യജുസ്സോമസ്തുതികൾ. ബ്രഹ്മം–�സോമം.

35. കലർത്തി–�ഗോരസങ്ങൾ.

36. സ്തുതി–ഞങ്ങളു�ട.
38. നിറയ്ക്കുന്നു–സ്വമഹിമോവിനോൽ. തരുമോറോക�ട്ട–നമുക്ക്.
39. പൂർവപിതോക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ.
40. രോജോവു്–�സോമം. ജലോസ്പദം–അന്തരിക്ഷം.
42. അന്നത്തിന്നുംഅർത്ഥത്തിന്നുമോയി–ഞങ്ങൾക്ക്.

44. ഉറവ്–നീര്.
45. തോഴ�ത്തയ്ക്ക്–കലശത്തി�ലയ്ക്കു്. മരപ്പറ–�ദ്രോണകലശം.

46. രഥികൻ–രഥവോൻ. നി�വദിയ്ക്കുക–അങ്ങയ്ക്കു നല്കുക.
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47. മറച്ചു–സ്വ�തജസ്സു�കോണ്ടു മൂടി. മൂന്നി�നയും–ശീതോതപവർഷങ്ങ�ള. ഗൃഹം–

യോഗശോല. ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടു്–�ഹോതോവു സ്തുതിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല ശബ്ദിച്ചു�കോണ്ടു്.

49. ഇരു�നതോക്കൾ–അശ്വികൾ.
50. �പോറുപ്പ്–നിതൃവൃത്തി.

51. ഋഷി�യോഗ്യം–മന്ത്രം. കുത്സ��തോണു്,ഈപ്രോർത്ഥന.

52. ധോടിക്കോ�ര പീഡിപ്പിയ്ക്കുന്ന–നോസ്തികർക്കു ദുഃഖകരമോയ. സരസ്സിൽ–�വള്ളത്തിൽ.

പ്രപന്നന്ന്–എനിയ്ക്ക്. �നതോവി�ന–കർമ്മ�നതോവോയ പുത്ര�ന.

53. രണ്ടോം വോക്യം പ�രോക്ഷം: പരിപന്ഥിഹന്തോവു്=�വരിഘ്നൻ, �സോമം.

54. വർഷിയ്ക്കലും, വണങ്ങിയ്ക്കലും–ശരവൃഷ്ടിയും, ശത്രുക്ക�ള കുമ്പിടുവിയ്ക്കലും. കുതിരപ്പട=
അശ്വയുദ്ധം. �ക�പ്പോർ=ബോഹുയുദ്ധം. �കോന്നുകളയും–എതിരോളിക�ള. ഉറക്കി–

മൃതി�പ്പടുത്തി. അന്തിമവോക്യം പ്രത്യക്ഷം:

55. മൂന്നരിപ്പകളിൽ–അഗ്നിവോയുസൂര്യരിൽ. ഒന്നി�ലയ്ക്ക്–കമ്പിളിയരിപ്പയി�ലയ്ക്കു്.
57. മഹോന്മോർ–�ദവന്മോർ. കവികൾ–�സ്തോതോക്കൾ. �ചടി–�സോമലത.
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സൂക്തം 98.

വൃഷോഗീര് എന്ന രോജോവി�� പുത്രൻ അംബരീഷ�നോ, ഭരദ്വോജപുത്രൻ ഋജിശ്വോ

�വോ, ഇരുവരു�മോ ഋഷികൾ; അനുഷ്ടുപ്പും ബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന�സോ

മം �ദവത. (അന്നനട.)

തിരു�മനി �കോണ്ടുവരികി�ന്ദോ, ഞങ്ങൾ-

�ക്കോരോയിരം�പ�രപ്പുലർത്തോവും ധനം,

പുരുസ്(അന്നനടപൃഹണീയം, തു�ലോ�മോജസ്കരം,

�പരി�യോ�രയമർത്തു�വോന്ന,നല്പോന്നം! (1)

അരിപ്പപൂകുന്നുപിഴിയ�പ്പട്ടിന്ദു,-

�വോരു രഥി ചട്ടയിടുന്നതു�പോ�ല;

മുറിയോ�ത കുടത്തി�ല�യ്ക്കോഴുകുന്നു

നിറയുമോറ,ഭിഷ്ടുതനോമ�ദ്ദഹം. (2)

പിഴി�ഞ്ഞോരോൽ മത്തിന്നയയ്ക്ക�പ്പട്ടവ-

�നോഴുകുന്നൂ, നല്ക്കമ്പിളിയി�ലമ്പോടും;

എഴുന്നൾവൂ, ഗവ്യം �കോതി�ച്ചോ,ളി�പോ�ല-

�യഴുന്ന നീർദ്ധോര�യോടും മ�ഖോന്നതൻ! (3)

ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്ന കുടുംബിയോം നര-

ന്നവിടുന്നു കല്പിച്ചയയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ,

ഒരുനൂറു�മോരോയിരവുമോയിട്ടു,

�പോറുക്കുവോൻ �വണ്ടും ധനമി�ന്ദോ, �ദവ! (4)

ഇവണ്ണമുള്ളനിന്നു�ടയ�ല്ലോ, ഞങ്ങ-

ളവിദിതഗ�ത, വ�സോ, വൃത്രഘോതിൻ:

അവിരളകോമ്യം ധന,മന്നം,സുഖ-

മിവയു�ടയതിസമീപത്തോ�കങ്ങൾ! (5)

ഇരുനോലും രണ്ടും വിരലുകളിന്ദ്ര-

ന്നരുമയോയ്  പ്പുകളിയന്ന കോമ്യ�ന

തിരയടിയ്ക്കും നീർനിര�യോഴുകുമോ-

റരകല്ലോൽപ്പിഴിഞ്ഞമൃതമോടിപ്പൂ. (6)

കുരോൽ–പച്ചനിറം �പറുമോ രമ്യ�ന-

യരിയ്ക്കുന്നു, നൂല്ക്കമ്പിളിയി�ലമ്പോടും:

തിരുവടി പി�ന്ന നട�കോള്ളുമ�ല്ലോ,

സുരന്മോ�ര�യല്ലോം ലഹരി�ക്കോള്ളിപ്പോൻ! (7)

കരുത്തുളവോകോൻ നുകർന്നുവ�ല്ലോ, ത-

ന്തിരുവടിയു�ട സുരക്ഷയോൽ നിങ്ങൾ:

�പരുതോകുമന്നം സ്തുതികോരന്മോരി-

ലുറപ്പി�പ്പോന�ല്ലോ, രവിരമ്യനിവൻ! (8)
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മനുവി�� വിയന്മഹീ�ദവിക�ള,

ജനിച്ചോനി�ദ്ദവൻ ഭവദ്യജ്ഞങ്ങളിൽ;

അരകല്ലിലിരുന്നിടുമ�സ്സോമ�ത്ത

(നരർ) ചതയ്ക്കയോയ്, ക്രതുനിർ�ഗ്ഘോഷത്തിൽ! (9)

പകരുന്നൂ, വൃത്രരിപുവോമിന്ദ്രന്നു

നുകരുവോനോയിബ്ഭവോ�നയിന്ദു�വ,

ഹവിസ്സ�ദ്ദവന്നുസമർപ്പിപ്പോൻ യജ്ഞ-

ഭവനത്തിൽ �മവും സദക്ഷിണന്നു�മ! (10)

�വളിവില്ലോ�ത്തോരോ�മോളികള്ളന്മോ�ര-

പ്പുലർകോല�ത്തവയടി�ച്ചോടിയ്ക്കു�മോ;

അഹപ്പിറപ്പിലപ്പുരോണ�സോമങ്ങ-

ളരിപ്പയിങ്ക�ല�യ്ക്കോഴുകുകയോയി! (11)

കരു�ത്തകും നറുമണ�ത്തോ�ട മുന്നിൽ-

പ്പരിലസിപ്പതോമതി�ന മിത്ര�ര,

ഭുജിയ്ക്ക, വിജ്ഞർ നിങ്ങളു�മങ്ങളു�മ;

ഭജിയ്ക്ക, �ഭോജ്യവൽഭവനദോയി�യ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 98.
1. �പരി�യോ�ര–വലിയ�വരിക�ള. ഉത്തരോർദ്ധം മുഴുവൻ ധനവി�ശഷണം.

2. അഭിഷ്ടുതൻ=സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ.
3. അയയ്ക്ക�പ്പട്ട്–�ദവന്മോർക്കു്. ഒളി�പോ�ല�യഴുന്ന–ഒരു പ്രഭ�പോലിരിയ്ക്കുന്ന. മ�ഖോന്ന
തൻ–യോഗത്തിൽപ്രധോനഭൂതൻ.

5. അവിദിതഗ�ത=�ഹഅജ്ഞോതഗമന. അവിരളകോമ്യം=ബഹുസ്പൃഹണീയം. ഞങ്ങൾ

ധനോദിക�ളോടു �ചരുമോറോക�ട്ട.

6. ഇരുനോലും രണ്ടും–പത്ത്. അമൃതം=ജലം.

7. കുരോൽ–പച്ചനിറം–തവിട്ടുനിറവും പച്ചനിറവും.
8. കർമ്മിക�ളോടു്: നുകർന്നു–�സോമനീർ. രവിരമ്യൻ=സൂര്യൻ�പോ�ല രമണീയൻ.

ഇവൻ–�സോമം.

9. മനുവി��–മനുവി�� സ്വന്തമോയ. വിയന്മഹീ�ദവികൾ–വോനൂഴികളോകുന്ന �ദവി

കൾ. ഇ�ദ്ദവൻ–�സോമം. ഭവദ്യജ്ഞങ്ങൾ–നിങ്ങളു�ട യോഗങ്ങൾ.

10. അ�ദ്ദവൻ–ഇന്ദ്രൻ. സദക്ഷിണന്നു�മ–ദക്ഷിണ �കോടുക്കുന്ന യജമോനന്നു ഫലം

നല്കോനും. പോത്രങ്ങളിൽ പകരുന്നു.

11. �വളിവ്–അറിവു്. ഒളികള്ളന്മോർ–നിഗൂഢ�ചോരന്മോർ. അഹപ്പിറപ്പ്–പ്രഭോതം. പുരോ
ണം=പുരോതനം.

12. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: അതി�ന–�സോമ�ത്ത. �ഭോജ്യവൽഭവനദോയി�യ–അന്നസ�മതമോയ

ഗൃഹം തരുന്ന �സോമ�ത്ത.
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സൂക്തം 99.

കശ്യപ�ഗോത്രർ �രഭനും സൂനുവും ഋഷികൾ; ബൃഹതിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ;

പവമോന�സോമം �ദവത. (തോമരക്കണ്ണൻ’ �പോ�ല.)

ആണ്മകോട്ടുന്ന വില്ലിൽഞോണിടും,

കോമ്യനോം ധർഷകന്നോയി-

�വള്ളരിപ്പു നിവുർത്തും, പൂ�ജോൽക്കർ

കല്യന്നോയ് വോ�നോർതൻ മുന്നിൽ! (1)

�സവോപര���കവിരലുകൾ

�പോവതിന്നയച്ചോല�പ്പോൾ

അന്നങ്ങൾപോർത്തിറങ്ങു�മ, ശ്യോമൻ

മണ്ഡിതൻ പുലർ�വളയിൽ! (2)

അത്യന്തമിന്ദ്രൻ �സവിയ്ക്കുമിതിൻ-

മത്തുനീരരിയ്ക്കോവൂ, നോം:

�ഗോക്കലിതി�നപ്പണ്ടുമി�പ്പോഴും

വോ�യ്ക്കോള്ളുമ�ല്ലോ, വിജ്ഞരും! (3)

പ�ണ്ട�ത്തപ്പോട്ടോലപ്പവമോന-

മുണ്ടു, വോഴ്ത്ത�പ്പട്ടീടുന്നു;

�കവിരൽകളും കുമ്പിട്ടു�കോണ്ടു

�ദവന്മോർക്കോയിട്ടർപ്പിപ്പൂ! (4)

അംഭസ്സു പകർന്ന,ത്തോങ്ങോ�യോ�ന-

കമ്പിളി�കോണ്ടരിയ്ക്കുന്നു;

മുമ്പറിയിപ്പും ദൂതങ്കൽ�പ്പോ�ല

സമ്പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നൂ, ധീമോന്മോർ. (5)

മ�ത്തറ്റ�മകുമപ്പൂത�സോമം

വർത്തിപ്പൂ, ചമസങ്ങളിൽ:

വോഴ്ത്ത�പ്പടുന്നൂ, നീർ �ഗോവിൽ�പോ�ല

�ചർത്തിടും കർമ്മപോലകൻ. (6)

�നർക്കരിയ്ക്കുന്നു, സുവ്രതർ �ദവ-

ന്മോർക്കോയ്പ്പിഴിഞ്ഞ�ദ്ദവ�ന;

സന്ദോതോവിവർ�ക്കന്നുവിജ്ഞോതൻ

വൻതണ്ണീർകളിൽപ്പൂകുന്നു. (7)

ഇ�ന്ദോ, പിഴി�ഞ്ഞടുത്തരിപ്പിൽത്തൂ-

കുന്നു, �നതോക്കളങ്ങ�യ;

ഇന്ദ്രന്നോയ്ച്ചമസങ്ങളിൽ വോഴ്വൂ,

ന�ന്ന മ�ത്തകു�വോനോം നീ. (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 99.
1. ആണ്മകോട്ടുന്ന=പൗരുഷ�ത്ത�വളി�പ്പടുത്തുന്ന. പൂ�ജോൽക്കർ–ഋത്വിക്കുകൾ. കല്യ

ന്നോയ്–കരുത്തനോയ �സോമത്തിന്നോയ്.

2. �സവോപരൻ–യജമോനൻ. �പോവതിന്നയച്ചോൽ–പോത്രങ്ങളിൽ പകർന്നോൽ. ശ്യോ

മൻ–പച്ചനിറ�സ്സോമം. മണ്ഡിതൻ=അലംകൃതൻ.

3. മത്തുനീർ=മദകരമോയ രസം. ഇതി�ന–�ചടിയോയി നില്ക്കുന്ന �സോമ�ത്ത. വിജ്ഞർ

(�സ്തോതോക്കൾ) ഇതി�� നീർ വോ�യ്ക്കോള്ളും–ഭക്ഷിയ്ക്കും.

4. പ�ണ്ട�ത്തപ്പോട്ട്–പുരോതനസ്തുതി. അർപ്പിപ്പൂ–�സോമരസമോകുന്നഹവിസ്സ്.

5. അത്തോങ്ങോ�യോ�ന–സർവോധോരമോയ �സോമ�ത്ത. മുമ്പറിയിപ്പും സമ്പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു

–�ദവന്മോ�ര മുൻകൂട്ടി അറിയി�യ്ക്കണ�മ എന്നു, ദൂത�നോ�ടന്ന �പോ�ല �സോമ�ത്തോട

�പക്ഷിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ധീമോന്മോർ–യജമോനർ.

6. പൂതം=വിശുദ്ധം, അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടതു്. �ഗോവിൽ�പ്പോ�ല–ഒരു കോള �ഗോക്കളിൽ �രതസ്സ്
ആധോനം�ചയ്യുന്നതു�പോ�ല. നീർ �ചർത്തിടും–നീർ ചമസങ്ങളിൽ പകരുന്ന. കർ

മ്മപോലകൻ–�സോമം വോഴ്ത്ത�പ്പടുന്നു.

7. സുവ്രതർ–ഋത്വിക്കുകൾ. അ�ദ്ദവ�ന–�സോമ�ത്ത. ഇവർക്കുസന്ദോതോവ്, അഭീഷ്ടപ്ര

ദൻ,എന്നുവിജ്ഞോതൻ,അറിയ�പ്പട്ട �സോമം. വൻതണ്ണീർകളിൽ (മഹോജലങ്ങളിൽ)

പൂകുന്നു.

8. ന�ന്ന=ഏറ്റവും.
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സൂക്തം 100.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ് (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോ�ല.)

�ചന്നണയുന്നു, കൂറുറ്റ തണ്ണീ-

രിന്ദ്രന്നിഷ്ടനോം കോമ്യങ്കൽ,

ഒന്നോംവയസ്സിൽ�പ്പറ്റ കന്നി�ന

നന്നോയ് നക്കുവോൻ തോയ്  �പോ�ല! (1)

�കോണ്ടുവരിക,രിയ്ക്ക�പ്പട്ട നീ

രണ്ടിടസ്വത്തും �സോമ�മ:

ദോതോവിൻ ഗൃ�ഹസർവോർത്ഥപുഷ്ടി

സോധി�പ്പോന�ല്ലോ, നീയി�ന്ദോ! (2)

നീർ മ�നോജവമോയുതിർക്ക നീ,

കോർമുകിൽ മഴ�പോലി�ന്ദോ:

വിണ്ണുലകിലും മന്നിലുമുള്ള

�പോന്നു വളർ�പ്പോന�ല്ലോ, നീ! (3)

ഏവം പിഴിയ�പ്പട്ട ഭവോ��

�സവനോർഹമോം നീർ �വക്കം

കമ്പിളിയി�ല�യ്ക്കോടുന്നു, �വന്ന

വമ്പ�� വോജി�പോല�വ! (4)

ഞങ്ങൾക്കുബലത്തിന്നറിവിന്നു-

മി�ങ്ങോഴുക്കുക നീർ ക�വ,

ഇന്ദ്രവരുണമിത്രർക്കുണ്ണുവോ-

നി�ന്ദോ, പിഴിയ�പ്പട്ട നീ (5)

നീ�രോഴുക്കുക,രിപ്പിലന്നദ-

വീരൻ പിഴിയ�പ്പട്ട നീ:

ഇന്ദ്രന്നും വിഷ്ണുവിന്നുമുമ്പർക്കും

നന്നോയിനിയ്ക്ക, �സോമ�മ! (6)

പച്ചവർണ്ണനോം നി�ന്നയരിപ്പിൽ,-

�ക്കോച്ചുകന്നി�ന�പ്പ�പോ�ല

മോൽ തട്ടിയ്ക്കോ�ത, നക്കുന്നൂ, തോയോർ

�മധത്തിൽപ്പവമോന�മ! (7)

നോനോംശു പോകിച്ചുറ്റുന്നൂ, �പരും-

വോനിൽ നീ പവമോന�മ;

അല്ലി�ന�യോട്ടു�ക്കോടിപ്പൂ ശീഘ്ര,-

മധ്വരിഗൃ�ഹ വോണു നീ! (8)

വോനൂഴിക�ളത്തോങ്ങി�പ്പോരുന്നൂ,

നോനോകർമ്മോ�വ, നീ തു�ലോം;
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�പർത്തു മഹത്ത്വത്തോ�ല തൃച്ചട്ട

ചോർത്തുന്നൂ, പവമോന�മ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 100.
1. കോമ്യൻ–�സോമം. തോയ്–തള്ളപ്പയ്യ്.
2. രണ്ടിടസ്വത്തും–ദിവ്യസമ്പത്തും, ഭൗമസമ്പത്തും. ദോതോവ്–ഹവിസ്സു നല്കുന്നവൻ, യജ

മോനൻ. അർത്ഥം=ധനം.

3. �പോന്നു–ധനം. വള�പ്പോൻ–ഞങ്ങൾക്കോയി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ.
4. �സവനോർഹം=�സവ്യം. �വന്ന വമ്പ��–യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച വീര��.

6. അന്നദവീരൻ–മികച്ചഅന്നദോതോവ്. ഇനിയ്ക്ക=മധുരിച്ചോലും.
7. മോൽ തട്ടിയ്ക്കോ�ത–സുഖമോംവണ്ണം. തോയോർ–തണ്ണീരുകൾ.
8. നോനോംശു=വിവിധരശ്മി. ചുറ്റുന്നൂ–ചുറ്റിനടക്കുന്നു. അല്ലി�ന�യോട്ടുക്ക്–ത�മോരൂപരോയ

രോക്ഷസ�ര�യല്ലോം. അധ്വരിഗൃ�ഹ=യജമോന�� ഗൃഹത്തിൽ.

9. തൃച്ചട്ട–തണ്ണീരോകുന്ന കവചം.

നോലോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: ഏഴോംഅഷ്ടകം
അഞ്ചോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 9 അനുവോകം 6
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സൂക്തം 101.

ശ്യോവോശ്വപുത്രൻഅന്ധീഗുവും, നഹുഷപുത്രൻ യയോതിയും, മനുപുത്രൻ നഹുഷനും,

സംവരണപുത്രൻ മനുവും, വോക്പുത്ര�നോ വിശ്വോമിത്രപുത്ര�നോ ആയ പ്രജോപതി

യും ഋഷികൾ;അനുഷ്ടുപ്പുംഗോയത്രിയുംഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന�സോമം �ദവത. (‘തോ

മരക്കണ്ണൻ’ �പോ�ല.)

�വറ്റി മുൻനില്ക്കും മോദകമോയ

�കോറ്റി�� നീരിൽനിന്നോരോൽ

�പോക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ചങ്ങോതിമോ�ര,

നോക്കു നീട്ടിയ നോയ�യ! (1)

ശുദ്ധി�പ്പടുത്തും നീർദ്ധോരക�ളോ-

�ടോ�ത്തോഴുകുന്നു ചുറ്റു�മ,

�ന�ര പിഴിയ�പ്പട്ടതോം �സോമം,

�പോരു�ന്നോരശ്വം�പോല�വ! (2)

ആയഷ്ടവ്യവും ദുർന്നിവോരവു-

മോയ �സോമ�ത്ത �നതോക്കൾ

അമ്മിയോൽച്ചതയ്ക്കുന്നു, സർവോശോ-

സമ്മിളിതോന്തരംഗരോയ് ! (3)

വോർമോധുരിയോൽ മത്തുളവോക്കും

�സോമം പിഴിഞ്ഞരിയ്ക്ക�വ

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകുന്നു: നിൻനീർകൾ

�ചന്നണയ�ട്ട, വോ�നോരിൽ! (4)

‘ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകുന്നു, �സോമനീ’-

�രന്നു വോഴ്ത്തികൾ വർണ്ണി�യ്ക്ക,

ഉച്ഛബ്ദൻ �കല്പോ�ലോക്കയ്ക്കും പുരോ-

നർച്ചിതോനോകോനിച്ഛിപ്പൂ! (5)

നൂറുനൂർദ്ധോര�യോ�ത്തോഴുകു�മ,

നീരോഴി, നുതി �ചോല്ലി�പ്പോൻ,

വിത്തങ്ങളു�ട നോഥനി,ന്ദ്ര��

മിത്രമോം �സോമം നോൾ�തോറും! (6)

ശ്രീമുരടോ�യോൻ, പൂഷോവു, ഭഗൻ

�സോമമരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിതോ,

പൂകുന്നു, സർവഭൂ�തശനി,രു-

നോ�കോവിക�ള മിന്നി�പ്പോൻ! (7)

മത്തിന്നോയ്ശ്ശബ്ദം കൂട്ടുന്നു, തമ്മിൽ

സ്പർദ്ധ�യോ�ടോമൽ�ഗ്ഗോവുകൾ;

തൂമ വരുത്ത�പ്പ�ട്ടോ,ളി�ക്കോണ്ടു
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�സോമ�മോ, വഴി തീർക്കുന്നു! (8)

യോ�തോ�ന്നോ പഞ്ചജോതിയിൽ വോഴ്വൂ,

യോ�തോ�ന്നോജിഷ്ഠം സുശ്രവം;

അന്നീർ �പോഴിയ്ക്കു�ക,ങ്ങൾക്കുധനം

വന്നീടോൻ പവമോന�മ! (9)

ഇന്ദുവോം �സോമം സർവജ്ഞ�നോഴു-

കുന്നു, പിഴിഞ്ഞനമ്മൾക്കോയ്,

മിത്രം, നിഷ്പോപൻ, �ശോഭനധ്യോന,-

�നത്രയും വഴി കിട്ടി�പ്പോൻ! (10)

അമ്മികൾ�കോണ്ടു മൂരി�ത്തോലിങ്കൽ-

�ച്ച�മ്മ പിഴിഞ്ഞുവീഴ്ത്ത�വ,

നമ്മൾക്കന്നത്തിന്നോ�യോലി�ക്കോൾവൂ,

സ്വമ്മു കിട്ടി�പ്പോ�ന്നമ്പോടും! (11)

�ക�ല്പോടോംഭസ്സിൽപ്പുക്കധീമോന്മോ-

രിപ്പവമോന�സോമങ്ങൾ

�ത�രോടിണങ്ങിദ്ദർശനീയരോയ്-

ത്തീരുന്നു, സൂര്യർ�പോല�വ! (12)

�കൾ�ക്കോലോ, പിഴിയുന്ന �സോമത്തിൻ

വോക്കി�ന, മുടക്കുന്നനോയ്:

ഭോർഗ്ഗവർ മഖസംജ്ഞ�ന�പ്പോലോ

മൂർഖ�നത്തച്ചുപോയിപ്പിൻ! (13)

പുത്രൻ തോയ്തോതപോണിയിൽ�പ്പോ�ല

പുക്കോനരിപ്പിൽബ്ബോന്ധവൻ;

ജോര–വരന്മോർ �പണ്ണിങ്കൽ�പ്പോ�ല,

സ്ഥോന�ത്തത്തുവോ�നോടിനോൻ! (14)

ഒപ്പം വോനൂഴികൾക്കുതോങ്ങോ�യോൻ

�കല്പുദിപ്പി�പ്പോനോ വീരൻ

സൽകർമ്മി�പോ�ലസ്ഥോനത്തു �ചല്  വോൻ

പുക്കോന,രിപ്പിൽ ശ്യോമളൻ. (15)

പുംപശു�ത്തോലിൽശ്ശബ്ദിച്ച �സോമം

കമ്പിളി വി�ട്ടോലിച്ചുടൻ

ഇന്ദ്ര��യിട�ത്തയ്ക്കു �പോകയോ-

ണി,ഷ്ടവർഷകൻ ശ്യോമളൻ! (16)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 101.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: �വറ്റി മുൻനില്ക്കും–പുരസ്ഥിതജയനോയ, ഒരിയ്ക്കലും �തോൽവി പറ്റോ

ത്ത. മോദകമോയ �കോറ്റ്–�സോമം. ആരോൽ–അക�ല. �സോമനീർ നോയ നക്കരു�ത!

2. ശുദ്ധി�പ്പടുത്തും–പോപനോശികളോയ. �പോരുന്ന=ത്രോണിയുള്ള.

3. സർവോശോസമ്മിളിതോന്തരംഗർ–മനസ്സിൽഎല്ലോആശകളും �ചർന്നവർ.
4. നിൻനീർകൾഎന്നോദിയോയ വോക്യം പ്രത്യക്ഷം:
5. ഉച്ഛബ്ദൻ–ശബ്ദമുയർന്നവൻ. �കല്പോ�ലോക്കയ്ക്കും പുരോൻ–ബലംമൂലം ജഗത്തി�ന്ന

ല്ലോം രോജോവോയ �സോമം.

6. നീരോഴി–നീരുകളു�ട ഇരിപ്പിടം.
7. ശ്രീമുരട്–സമ്പത്തി�� മൂലഭൂതൻ. പൂഷോവു്=�പോഷകൻ. ഭഗൻ=ഭജനീയൻ. പൂകു

ന്നു–കലശത്തിൽ. ഇരുനോ�കോവിക�ള–വോനൂഴിക�ള രണ്ടി�നയും. മിന്നി�പ്പോൻ–

സ്വ�തജസ്സു�കോണ്ടു്.

8. സ്പർദ്ധ=ഞോൻ മു�മ്പ, ഞോൻമു�മ്പ എന്ന മത്സരം. �ഗോവുകൾ എന്നതിന്നു, വോക്കു

കൾ–സ്തുതികൾ–എന്നും അർത്ഥ�മടുക്കോം. തൂമ വരുത്ത�പ്പട്ട്–അരിയ്ക്ക�പ്പട്ട്. വഴി

–ഒഴുകോൻ.

10. മിത്രം–�ദവന്മോരു�ട സഖോവു്.
11. സ്വമ്മു കിട്ടി�പ്പോൻ–സ്വത്തുകിട്ടിയ്ക്കുന്ന �സോമം.

12. �കല്പ്–�സ്ഥര്യം.

13. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: വോക്കു്–ശബ്ദം. മുടക്കുന്ന–കർമ്മവിഘ്നകോരി. ഭൃഗു�ഗോത്രക്കോർ
പണ്ടു മഖൻഎ�ന്നോരപരോധി�യആട്ടിപ്പോയിച്ചു�പോൽ. അതു�പോ�ല,ആ മൂർഖ�ന–

നോയി�ന നിങ്ങൾ തച്ചുപോയിപ്പിൻ.

14. ബോന്ധവൻ–�ദവബന്ധുവോയ �സോമം. ജോരോവരന്മോർ=ജോരനും വരനും. സ്ഥോനത്ത്

–ത�� ഇരിപ്പിടമോയ കലശത്തിൽ.

15. ആവീരൻ–�സോമം. സൽക്കർമ്മി–യജമോനൻ.

16. പുംപശു�ത്തോലിൽ=വൃഷചർമ്മത്തിൽ. ഒലിച്ച്–കലശത്തി�ല�യ്ക്കോഴുകി. ഇടം–

വോസസ്ഥോനം.
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സൂക്തം 102.

ത്രിതൻ ഋഷി; ഉഷ്ണിക്ക് ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ

�ല.)

കർത്തോവോയ തണ്ണീർക്കിടോ-

വധ്വരത്തിൽപ്രഭു തൂകി

എത്തുന്നൂ, പ്രിയത്തി�ലല്ലോം;

വർത്തിപ്പൂ, രണ്ടിടത്തിലും! (1)

ഇത്ത്രിത��ഹവിർദ്ധോന-

വർത്തിദോരുക്കളിൽ�ച്ച�ല്ക

മിത്രം പുകഴ്ത്ത�പ്പടുന്നു,

സപ്തയജ്ഞധോമങ്ങളോൽ! (2)

ഊന്നോകി,ത്ത്രിത��സവം

മൂന്നിനും നീ: സോമങ്ങളിൽ

എത്തിയ്ക്ക, സുവ്രതൻ �ചർച്ച-

�യ്ക്കോത്തുവോഴ്ത്തും വദോന്യ�ന!  (3)

കർത്തോവി�നപ്പിറപ്പിൽത്തോൻ

സപ്തസംഖ്യജനനിമോർ

ഋദ്ധിയ്ക്കോയ്പ്പഠിപ്പിച്ചിട്ടു-

ണ്ടി:–സ്ഥിരൻ വിത്തജ്ഞന�ല്ലോ! (4)

സമ്മിളിതരോയിവ��

കർമ്മത്തിങ്കൽ നുകർന്നോ�ല

കോമ്യരോകൂ, കളിയോടും

സൗമ്യർ �ദവന്മോ�ര�പ്പരും! (5)

യോഗത്തിൽക്കോഴ്ചയ്ക്കോയ് മഖ-

ത്തോയ്കൾ �പറ്റ കിടോവ�ല്ലോ,

ഭദ്രരൂപൻ, പുരുകോമ്യ,-

നുത്തമദോതോവിക്കവി! (6)

ഒത്തുനില്ക്കും �പരിയ ര-

ണ്ടധ്വരോംബമോരിൽ സ്വയം

�ചലു�മ, യഷ്ടോക്കളിള-

വില്ലോതിട�ചർക്കുമിവൻ! (7)

തൂമഹസ്സോലറിഞ്ഞുതോൻ

�വ്യോമത്തിൽനിന്നിരുളി�ന

പോയിച്ചോലും, മ�ഖ യജ്ഞ-

ശ്രീ�യോഴുക്കി�ക്കോണ്ടു ഭവോൻ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 102.
1. തണ്ണീർക്കിടോവ്=ജലപുത്രൻ, �സോമം. അധ്വരത്തിൻപ്രഭ–ത�� നീര്. പ്രിയം–

ഹവിസ്സ്. രണ്ടിടത്തിലും–�ദ്യോവിലും ഭൂവിലും.

2. ഇത്ത്രിത��–ഈഎ��. ഹവിർദ്ധനവർത്തിദോരുക്കളിൽ–ഹവിർദ്ധോനത്തിലിരിയ്ക്കുന്ന

ഇരുപലകകളിൽ. മിത്രം–പ്രിയ�പ്പട്ട �സോമം. സപ്തയജ്ഞധോമങ്ങളോൽ–

ഗോയത്ര്യോദിസപ്തച്ഛന്ദസ്സുകളോൽ.

3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: സവം=സവനം. സോമങ്ങൾ–സോമഗോനങ്ങൾ. സുവ്രതൻ–

�സ്തോതോവ്. വദോന്യ�ന=ദോതോവി�ന, ഇന്ദ്ര�ന.

4. കർത്തോവി�ന–�സോമ�ത്ത. സപ്തസംഖ്യജനനിമോർ=ഏഴുമോതോക്കൾ, ഗംഗോദിനദി

കൾ. പിറപ്പിൽത്ത�ന്ന ഋദ്ധിയ്ക്കോയ്, യജമോനന്ന് ഐശ്വര്യം നല്കോൻ, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇസ്ഥിരൻ–ശോശ്വതനോയ �സോമം.

5. ഇവ��–�സോമത്തി��. നുകർന്നോ�ല–നീർകുടിച്ചോ�ല, �ദവന്മോർസ്പൃഹണീയരോയി

ത്തീരൂ.

6. മഖത്തോയ്കൾ=യജ്ഞമോതോക്കൾ, തണ്ണീരുകൾ. ഭദ്രരൂപൻ–മംഗളോത്മോവു്. ഇക്കവി–

�സോമം.

7. ഒത്തുനില്ക്കും=ഇണങ്ങിനില്ക്കുന്ന. രണ്ടധ്വരോംബമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. ഇളവില്ലോ�ത

–തുടർന്നു, തുടർന്ന്. ഇട�ചർക്കും–ജല�ത്തോടു �ചർക്കുന്നു. ഇവൻ–�സോമം.

8. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: യജ്ഞശ്രീ=യോഗത്തി�� �ശോഭ, സ്വന്തം നീര്.
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സൂക്തം 103.

ദ്വിതൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

ഗോനപ്രസോദിയോം പവ-

മോ�നന്ദു�വ,ദ്ധോതോവി�ന

പ്രൗഢമോയ്  പ്പുകഴ്ത്തോൻ �മോഴി

�നടുക, നീ കൂലി�പോ�ല! (1)

�കറുകയോയ് കമ്പിളിയിൽ,-

�ഗ്ഗോരസോഭ്യക്തനോം ശ്യോമൻ;

ആ രീതിയിലരിയ്ക്ക�പ്പ-

ട്ടോരചിപ്പൂ, മൂന്നിടങ്ങൾ. (2)

കമ്പിളിയിൽ�ക്കറി,�ത്തൻനീർ

കുംഭത്തി�ലയ്ക്കുതിർ�പ്പോ�ന

�ന�ര പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടൃ,ഷി-

മോരു�ട�യഴരുളുകൾ. (3)

ശ്യോമവർണ്ണൻ പവമോന-

�സോമം സർവ�ദ�വോ�പതൻ

പുക്കോന,ഹിംസിതൻ, നുതി-

മുഖ്യനിരുപലകയിൽ. (4)

�പോക, വോ�നോർപ്പടയി�ല-

�യ്ക്കക�ത്തരിലിന്ദ്രനുമോയ്,

ഋത്വിക്കുകളരിച്ച നീ

സ്വ�ത്തകി�ക്കോണ്ടനത്യയൻ! (5)

വോ�നോർക്കോയ്പ്പിഴിയ�പ്പട്ട

വോനവനോം പവമോനം

പോ�ട പരന്ന,ടർ �തടി-

പ്പോയുകയോയ,ശ്വം�പോ�ല! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 103.
1. ഋഷി, ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: ധോതോവ്=കർത്തോവ്. കൂലി�പോ�ല–ഒരു �തോഴിലോ

ളി കൂലി വോങ്ങി�വയ്ക്കൂന്നതു�പോ�ല.

2. മൂന്നിടങ്ങൾആരചിപ്പൂ–�ദ്രോണകലശം,ആധവനീയം പൂതഭൃത്ത്എന്നീ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ

നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു, അവയിൽ പൂകുന്നു.

3. ഉതിർ�പ്പോ�ന–�സോമ�ത്ത. ഏഴരുളുകൾ  –സപ്തച്ഛന്ദസ്സുകൾ.

4. നുതിമുഖ്യൻ–�സ്തോത്ര�നതോവ്.
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5. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഏക�ത്തരിൽ–ഒ�രരഥത്തിൽ. സ്വ�ത്തകി�ക്കോണ്ടു്–സ്തുതിയ്ക്കുന്ന

യഷ്ടോക്കൾക്ക്. അനത്യയൻ=മരണരഹിതൻ.

6. പരന്ന്–പോത്രങ്ങളിൽ വ്യോപിച്ച്.
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സൂക്തം 104.

കണ്വപുത്രർ പർവതനോരദന്മോ�രോ, കശ്യപപുത്രിമോരോയ ശിഖണ്ഡിനികൾ എന്ന

രണ്ടപ്സരസ്ത്രീക�ളോ ഋഷിമോർ; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ

�ല.)

ഇങ്ങിരിപ്പിൻ: ഗോനം�ചയ്  വിൻ,

നിങ്ങൾ പവമോനത്തിന്നോയ്;

കുഞ്ഞി�ന�പ്പോലണിയിപ്പിൻ,

മഞ്ജുഹവ്യം സഖോക്ക�ള! (1)

കന്നി�ന�പ്പോലമ്മ�യോടു

നന്നോയ്�ച്ചർപ്പിനി,മ്മത്തി�ന,

�ദവരക്ഷക�ന, ഗ്  ഗൃ�ഹോൽ-

ഭോവക�ന,ബ്ബലിഷ്ഠ�ന! (2)

�നർക്കരിപ്പിനൃദ്ധിദ�ന,-

യൂക്കിന്നുമമ�റത്തിന്നും

മിത്രോവരുണർക്കുസുഖം

�മത്തുവോനുമോയി നിങ്ങൾ! (3)

ഞങ്ങൾധനദനോം നി�ന്ന-

യിങ്ങു �ചോല്ലിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു;

മൂടോവു, നിൻനീരി�ന�യ-

മ്പോടും ഗവ്യങ്ങളോ�ലങ്ങൾ! (4)

അങ്ങുജ്ജ്വലോംഗനോണി�ന്ദോ,

ഞങ്ങളു�ട മത്തിൻപ�ത:

ചങ്ങോതി ചങ്ങോതിയ്ക്കു�പോ-

ലിങ്ങു വഴി കോണിയ്ക്ക, നീ! (5)

മുന്മട്ടിണങ്ങു�കങ്ങളിൽ:-

ത്തിന്മൻ കള്ളനരക്ക�ന

�പോക്കുക, നീയ�ദവ�ന;

നീക്കു�ക,ങ്ങളു�ട പോപം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 104.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: പവമോനത്തിന്നോയ്–പവമോന�സോമ�ത്തകുറിച്ച്. �സോമ�ത്ത

മഞ്ജു(�മോടി�പ്പടുത്തുന്ന)ഹവ്യം (ക്ഷീരോദി) അണിയിയ്ക്കുകയും �ചയ്  വിൻ.

2. അമ്മ–തണ്ണീർ; തള്ളപ്പയ്യ് എന്നും ഇമ്മത്തി�ന–ഈ മദകര�സോമ�ത്ത. ഗൃ�ഹോൽ

ഭോവകൻ=ഗൃഹ�ത്ത ഉണ്ടോക്കുന്നവൻ; ഗൃഹം നിലനില്ക്കുന്നതു �സോമസോന്നിധ്യത്തോ

ലോ�ണന്നോശയം.
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3. ഋദ്ധിദ�ന, �സോമ�ത്ത, നിങ്ങൾ �നർക്കരിയ്ക്കുവിൻ: എന്തിന്? ഊക്കിന്നും (�വഗത്തി

ന്നും), അമ�റത്തിന്നും (�ദവപോനത്തിന്നും), മിത്രോവരുണർക്കു സുഖം �മത്തുവോനുമോ

യി.

4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

5. അങ്ങ്=അവിടുന്ന്. മത്തിൻപ�ത–മോദകവസ്തുക്കളു�ട സ്വോമിയോയു�ള്ളോ�വ.

6. കള്ളൻ–കപടശീലൻ. അ�ദവ�ന–�ദവകോമനല്ലോത്തവ�ന. �പോക്കുക–

അകറ്റിയോലും.
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സൂക്തം 105.

പർവതനും നോരദനും ഋഷികൾ; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

മത്തിന്നപ്പവമോന�ത്ത-

പ്പറ്റിപ്പോടുകി,ഷ്ടന്മോ�ര;

�പത�ല�പ്പോലിനിയിപ്പിൻ,

ഗീതി–ഹവ്യങ്ങളോൽ നിങ്ങൾ! (1)

കന്നി�നത്തോയ്  �പോ�ല മിനു-

ക്കുന്നു, പിഴിഞ്ഞിന്ദുവി�ന,

�ദവരക്ഷക�ന, സ്തുതി-

ഭോവിത�ന, മോദക�ന! (2)

ഇന്നീർ ബലമുളവോക്കു;-

മിന്നീരൂക്കിന്ന,മീത്തിന്നും;

ഇന്നീർ �ദവഗണത്തിന്നു

നന്നോയ് മധുരിപ്പതോകും! (3)

തന്നോലും, പിഴിഞ്ഞഞങ്ങൾ-

ക്കി�ന്ദോ, ഭവോൻ ഗവോശ്വ�ത്ത;

എന്നോൽ,ബ്ബലവോ�ന, ഞോൻ നിൻ-

�വൺനീർ ഗവ്യ�ത്തോടു �ചർക്കോം! (4)

അങ്ങത്യുജ്ജ്വലനോണി�ന്ദോ,

ഞങ്ങളു�ട മോടിൻപ�ത:

ചങ്ങോതി ചങ്ങോതിയ്ക്കു�പോ-

ലിങ്ങോളുകൾ�ക്കകു�കോ,ളി! (5)

മുന്മട്ടിണങ്ങു�കങ്ങളിൽ:-

ത്തിന്മൻ കള്ളന�ദവ�ന

�പോക്കുക, കീഴമർത്തി�ന്ദോ;

നീക്കുക, നീ �ദ്രോഹിക�ള! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 105.
1. മത്തിന്ന്–�ദവകൾക്കു മത്തുളവോക്കോൻ. ഇഷ്ടന്മോ�ര–സഖോക്കളോയ ഋത്വിക്കുക�ള.

�പത�ല�പ്പോ�ല–കുഞ്ഞി�ന ആഭരണങ്ങൾ�കോണ്ടും �ഭോജ്യങ്ങൾ�കോണ്ടു�മന്ന

�പോ�ല, നിങ്ങൾ പവമോന�സോമ�ത്ത ഗീതിഹവ്യങ്ങളോൽ (സ്തിതിച്ചും ക്ഷീരോദി �ചർ

ത്തും) ഇനിയിപ്പിൻ, മധുരീകരിയ്ക്കുവിൻ.

2. തോയ്, തള്ളപ്പയ്യ്, കുട്ടി�യ നക്കിമിനുക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോ�ല, തോയ്–തണ്ണീർ–

പിഴിഞ്ഞഇന്ദുവി�ന മിനുക്കുന്നു, മിന്നിയ്ക്കുന്നു. സ്തുതിഭോവിതൻ–�സ്തോത്രഭൂക്ഷിതൻ.
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3. ഊക്കിന്നമീത്തിന്നും–�വഗത്തിന്നും �ദവപോനത്തിന്നുമുള്ളതോണു്.

4. �വൺനീർ–വിശുദ്ധമോയ നീർ.
5. മോടിൻപ�ത–മോടുകളു�ട സ്വോമിൻ. ഒളി–�വളിച്ചം.
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സൂക്തം 106.

ചക്ഷുഃപുത്രൻ അഗ്നിയും, മനുപുത്രൻ ചക്ഷുസ്സും, അപ്സുപുത്രൻ മനുവും ഋഷികൾ;

ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

ആ വൃഷോവോമിന്ദ്രങ്ക�ല-

യ്ക്കോയി�ട്ടഴുന്നള്ളീട�ട്ട,

ഇപ്പിഴിഞ്ഞപച്ച�സ്സോമം,

ക്ഷിപ്രജോതമഖിലജ്ഞം! (1)

ഇന്ദ്രന്നോയിപ്പിഴിയ�പ്പ-

ട്ടിന്ദുവിതോ, നീർ തൂകുന്നു:

എല്ലോരും�പോലറിയു�മ,

�വല്ലു�വോ�ന രണ�സവ്യം! (2)

ഇന്ദ്രനിതിൻമത്തില�ത്ര,

സന്നി�ഷവ്യം വി�ല്ലന്തുന്നു;

�വ്യോമ�ജതോ�വടുക്കു�മ,

കോമം �പയ്യും വജ്ര�ത്തയും! (3)

ഇന്ദ്രന്നോയുണർ�ന്നോഴുകു-

കി�ന്ദോ, �സോമ, നീ�യമ്പോടും;

�കോണ്ടുവരി�ക,ല്ലോ�മകി-

�ക്കോണ്ടു വിളങ്ങുന്ന �കല്പും! (4)

ഇന്ദ്രന്നോയിട്ടി,ഷ്ടം വർഷി-

യ്ക്കുന്ന മധു �പോഴിയ്ക്ക നീ,

വിദ്വോൻ, വിശ്വദർശനീയ,-

നധ്വകോരൻ, ബഹുമോർഗ്ഗൻ! (5)

ഞങ്ങൾ�ക്കറ്റം വഴി തീർ�പ്പോ,-

നുമ്പർ�ക്കറ്റമിനി�പ്പോൻ നീ

ആയിരം മോർഗ്ഗത്തിലൂ�ട

�പോയോലും, കൂറ്റിട്ടു�കോ�ണ്ട! (6)

തൂകകി�ന്ദോ, �സോമ, �കല്പോൽ

നീർകളുമ്പർക്കമീത്തിന്നോയ്;

വോ�ഴ്ക,ങ്ങൾതൻ കലശത്തി-

ലോ,�ക മധുവുൾ�ക്കോണ്ട നീ! (7)

ഇന്ദ്ര�ന മത്തിന്നോയ് വള-

ർത്തുന്നു, നി�� വൃഷോവോം നീർ;

മൃത്യു വിടോൻ കുടിയ്ക്കുന്നു,

ഹൃദ്യനോയ നി�ന്ന വി�ണ്ണോർ! (8)

ഇ�ന്ദോ, പിഴിഞ്ഞരിച്ച നീ
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യി�ങ്ങങ്ങുൾ�ക്കത്തിയ്ക്ക ധനം,

തണ്ണീർ–വോനിൽനിന്നു മഴ-

മന്നിൽ വീഴ്ത്തും സർവദോയിൻ! (9)

സമ്പൂതം പവമോ�നന്ദു

കമ്പിളിയി�ലയ്ക്കു നീർകൾ

�വമ്പി�യോഴുക്കുന്നു, വോക്കിൻ

മുമ്പി�ലോലിയിട്ടു�കോ�ണ്ട! (10)

കമ്പിളി �വടിഞ്ഞു �കല്പ-

നംഭസ്സിങ്കൽകളിയ്ക്ക�വ,

ത്രിസ്ഥ�ന വോയ്പിപ്പൂ, �സ്തോത്രം-

സ്തുത്യുൽ�ഘോഷം ചുഴലുന്നു! (11)

വൻ�പോരി�ലയ്ക്കശ്വം�പോ�ല

കുംഭത്തി�ലയ്ക്കിറങ്ങുന്നു;

പി�മ്പോലി�ക്കോ�ണ്ടോഴുകുന്നു,

സം�ഭോ�ജ്യഷി പവമോനം. (12)

ദൃഷ്ടിപ്രിയനരിപ്പകൾ

വിട്ടു ചി�ക്ക�ന്നോഴുകുന്നു,

�സ്തോതോക്കൾക്കുസവീരമോം

ഖ്യോതി നല്കി�ക്കോണ്ടശ്ശ്യോമൻ! (13)

ഏവം മധുധോര തൂകി,-

�ദ്ദവകോമൻ തിരു�മനി

കല്പിച്ചരിപ്പയി�ലങ്ങു-

മുൾപ്പൂകുന്നു, സശബ്ദനോയ്. (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 106.
1. ക്ഷിപ്രജോതം–പുതിയത് എന്നർത്ഥം.

2. രണ�സവ്യം–യുദ്ധത്തിൽ �സവി�യ്ക്കണ്ടതോയ �സോമം, മ�റ്റല്ലോരു�മന്ന�പോ�ല, �വ

ല്ലു�വോ�ന (ഇന്ദ്ര�ന) അറിയും.

3. സന്നി�ഷവ്യം=സം�സവനീയം. �വ്യോമ�ജതോവ്–അന്തരിക്ഷത്തിൽ അഹി എന്നവ

�ന ജയിച്ചവൻ, ഇന്ദ്രൻ. കോമം �പയ്യും=അഭീഷ്ടവർഷിയോയ.

4. എല്ലോ�മകി�ക്കോണ്ടു വിളങ്ങുന്ന=സർവസോധകവും ഉജ്ജ്വലവുമോയ.

5. മധു–മദകരമോയ നീര്. അധ്വകോരൻ–യഷ്ടോക്കൾക്കുസന്മോർഗ്ഗമുണ്ടോക്കുന്നവൻ.

6. �പോയോലും–കലശത്തി�ലയ്ക്ക്.

8. വൃഷോവ്=മഴ �പയ്യിയ്ക്കുന്നതു്. മൃത്യു വിടോൻ–അമരണത്വത്തിന്ന്.

9. സർവദോയിൻ=എല്ലോം നല്കുന്നവ�ന.
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10. സംപൂതം=പരിശുദ്ധം. വോക്കിൻ–സ്തുതിയു�ട.
11. �കല്പൻ–�സോമം. ത്രിസ്ഥ�ന–മൂന്നുസവനങ്ങളിലും വർത്തിയ്ക്കുന്ന �സോമ�ത്ത.

12. സം�ഭോ�ജ്യഷി–യജമോനർക്ക് അന്നമിച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ.
13. സവീരമോം ഖ്യോതി=വീര(പുത്ര)ന്മോ�രോടുകൂടിയ യശസ്സ്; വീരന്മോ�രയും യശസ്സും.
14. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:
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സൂക്തം 107.

67-ോംസൂക്തത്തി�� ഭരദ്വോജോദികൾത�ന്നഋഷികൾ;ബൃഹതിയുംസ�തോബൃഹതി

യും ദ്വിപദോഭൂരിഗ്വിരോട്ടും ദ്വിപദോവിരോട്ടും പ്രഗോഥവും ഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന�സോമം

�ദവത.

ഒരു മികച്ചഹവിസ്സോണ�ല്ലോ, �സോമം: മനുഷ്യരഹിതമോയഅതു�വള്ളത്തിൽ

പൂകുന്നു; അമ്മി�കോണ്ടു പിഴിഞ്ഞആ �സോമ�ത്ത നിങ്ങൾ ഇനി എമ്പോടും പകരു

വിൻ! (1)
അഹിംസിതനോയ, അതിസുഗന്ധിയോയ ഭവോൻ ഇ�പ്പോൾ അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

കമ്പിളിയിൽനി�ന്നോഴുകിയോലും: പിഴിഞ്ഞു �വള്ളത്തിൽ പകർന്ന ഉന്നതനോയ

ഭവോ�ന, ഞങ്ങൾഅന്നവും ഗവ്യവും �ചർത്തുസ്തുതിച്ചു�കോള്ളുന്നു. (2)
�ദവക�ള മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന, വിധോതോവോയവിചക്ഷണനോയഇന്ദുകോണത്ത

ക്കവണ്ണം ഒഴുകുന്നു! (3)
�സോമ�മ, അരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഭവോൻ തണ്ണീരുടുത്തു ധോരയോ�യോഴുകുന്നു. രത്നദോ

തോവോയഅവിടുന്നുയജ്ഞസ്ഥോനത്തിരിയ്ക്കുന്നു. �ദവ, ഒരു �പോന്നുറവോണ�ല്ലോ, നി

ന്തിരുവടി! (4)
വിചക്ഷണൻഅരിയ ദിവ്യമധുഅകിട്ടിൽനിന്നുകറന്നു�കോണ്ടുപഴയസ്ഥോന

ത്തിരിയ്ക്കുന്നു; അന്നവോൻ �നതോക്കളോൽ എടുക്ക�പ്പട്ടു, പ്രഷ്ടവ്യനോയ കർമ്മിയു�ട

അടുക്ക�ലയ്ക്കു �പോകുന്നു. (5)
�സോമ�മ, അരിയ ഭവോൻഅരിയ്ക്ക�പ്പടോൻ ഉണർ�വോ�ട കമ്പിളിയി�ല�യ്ക്കോഴു

കുന്നു. അംഗിരസ്സുകളിൽ മുമ്പനോണ�ല്ലോ, �മധോവിയോയഅവിടുന്നു്, അങ്ങ്ഞങ്ങളു

�ട യജ്ഞത്തിൽ �തൻ തളിച്ചോലും! (6)
വൃഷോവോയ, തു�ലോം വഴി കിട്ടിയ്ക്കുന്ന, �മധോവിയോയ, വിചക്ഷണനോയ, ഋഷി

യോയ �സോമം ഒഴുകുന്നു. നിന്തിരുവടി കവിയോണു്, ഏറ്റവും �ദവകോമനോണ്അങ്ങോ

ണ�ല്ലോ, സൂര്യ�ന വോനിൽ�ക്കറ്റിയതു് ! (7)
�സോമ�മ, ഋത്വിക്കുകൾ പിഴിഞ്ഞനിന്തിരുവടി കമ്പിളിയിൽ�ക്കറുന്നു; �പൺ

കുതിര�പോലുള്ള പച്ചനീ�രോ�ട �പോകുന്നു–മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന നീ�രോ�ട �പോകുന്നു!

(8)
മത്തിന്നോയി ചതയ്ക്ക�പ്പടുന്ന മദകോരി, �ഗോസ�മതമോയ �സോമം, ഗവ്യങ്ങ�ളോ

ടുകൂടി ഒഴുകുന്നു–ക്ഷീരോദിക�ളോടുകൂടി ഒഴുകുന്നു; നീരുകൾസമുദ്രത്തി�ലന്ന�പോ�ല

പൂകുന്നു. (9)
�സോമ�മ, അമ്മി�കോണ്ടു പിഴിയ�പ്പട്ട അങ്ങ് കമ്പിളി�യ മൂടുന്നു. ആളുകൾ

പുരിയി�ലന്ന�പോ�ല, പച്ചനിറൻ ഇരുപലകകളിൽ പ്ര�വശിയ്ക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി

മരപ്പോത്രങ്ങളിൽ മരുവുന്നു! (10)
കമ്പിളി�യ മൂടുന്നഅന്നകോമമോയ �സോമ�ത്ത, യുദ്ധത്തിൽകുതിര�യ�യന്ന

�പോ�ല �മോടി�പ്പടുത്തുന്നു: ആ അഭിനന്ദനീയ�ന മനീഷികൾ അരിയ്ക്കുന്നു; �മധോ

വികൾസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (11)
�സോമ�മ, അവിടുന്നു �ദവകൾക്കു കുടിപ്പോൻ, തണ്ണീർ�കോണ്ടു, പുഴ�പോ�ല

തഴപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. മദ്യം�പോ�ല ഉണർവുറ്റ ഭവോൻ ലതയു�ട നീ�രോ�ട മധു�വോഴു

ക്കിയ്ക്കുന്ന കുടത്തി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നു! (12)
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മകൻ�പോ�ല വൃത്തി�പ്പടു�ത്തണ്ടുന്ന,അരിയസ്പൃഹണീയൻ �വള്ളരിപ്പയിൽ

പരന്നു: അ�ദ്ദഹ�ത്ത �കവിരലുകൾ �വള്ളത്തി�ലയ്ക്ക്, ഒരു രഥ�ത്ത�പ്പോ�ല

�കോണ്ടു�പോകുന്നു. (13)
മനീഷിയോയ, മദകോരിയോയ,എന്തുംകിട്ടിയ്ക്കുന്ന, ഗന്തോവോയ �സോമം മത്തുണ്ടോ

ക്കുന്നനീരി�ന കലശത്തി�� മുകളിൽ �ന�ര ഒഴുക്കുന്നു. (14)
തു�ലോംസത്യഭൂതനോയ �ദവൻ, പവമോന�സോമം, കലശ�ത്തനീരല�കോണ്ടു

നിറയ്ക്കുന്നു. തു�ലോം സത്യഭൂതൻ മിത്രവരുണന്മോർക്കോയി �കോണ്ടു�പോക�പ്പടുന്നു.

(15)
സ്പൃഹണീയനും, വിചക്ഷണനും,അന്തരിക്ഷജോതനുമോയ �സോമ�ദവൻ�നതോ

ക്കളോൽഎടുക്ക�പ്പടുന്നു! (16)
സ്പൃഹണീയനും, വിചക്ഷണനും,അന്തരിക്ഷജോതനുമോയ �സോമ�ദവൻ�നതോ

ക്കളോൽഎടുക്ക�പ്പടുന്നു! (16)
പിഴിയ�പ്പട്ട മദകോരി മരുത്ത്വോനോയ ഇന്ദ്രന്നോയി ഒഴുകുന്നു; ആയിരംധോരക

�ളോ�ട കമ്പിളിയിൽ�ക്കറുന്നു;ആ �സോമ�ത്തആളുകൾഅരിയ്ക്കുന്നു. (17)
ഇരുപലകകളിൽപിഴിയ�പ്പട്ടകവിയോയ �സോമംസ്തുതി �ചോല്ലിച്ചു�കോണ്ടു�ദ

വന്മോരിൽ വിളയോടുന്നു; ആ ഉൽകൃഷ്ടൻ തണ്ണീരുടുത്തു, മരപ്പോത്രങ്ങളിലിരുന്നു, �ഗോ

രസങ്ങൾ�കോണ്ടു പുതപ്പിയ്ക്കുഅ�പ്പടുന്നു! (18)
ഇന്ദു�വ, ഭവോ�� സഖ്യത്തിൽ നോൾ�തോറും രമിയ്ക്കുന്നവനോണു്, ഞോൻ: കു

രോൽ�സ്സോമ�മ, എ�ന്ന വള�ര മറിമോയക്കോർ ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നു; അവറ്റി�ന അങ്ങ്

ആട്ടിപ്പോയിച്ചോലും! (19)
കുരോൽ�സ്സോമ�മ, ഞോൻ രോവും പകലും അങ്ങയു�ട സഖ്യ�ത്തസമീപിയ്ക്കുന്നു:

ഉജ്ജ്വലപ്രഭനോയി മീ�ത വർത്തിയ്ക്കുന്ന സൂര്യങ്ക�ലയ്ക്കു ഞങ്ങൾ, പക്ഷികൾ�പോ�ല

പറക്കുന്നു! (20)
നല്ല വിരലുക�ളോടുകൂടിയവ�ന, കരടുനീക്ക�പ്പടുന്ന ഭവോൻ കലശത്തിൽ ഒലി

കൂട്ടുന്നു; പവമോന�മ, അവിടുന്നു പുരുകോമ്യമോയ മഞ്ഞച്ച ധനം ധോരോള�മോഴുക്കുന്നു!

(21)
�സോമ�മ, വൃത്തിവരുത്ത�പ്പടുന്ന, കമ്പിളിയിലരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന, വൃഷോവോയ

ഭവോൻ മരപ്പോത്രത്തിൽ ഒലികൂട്ടുന്നു; പവമോന�മ, �ഗോരസം �തപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട അവി

ടുന്നു �ദവന്മോരു�ട ഇരിപ്പിടത്തി�ലയ്ക്കു നട�കോള്ളുന്നു! (22)
�സോമ�മ, അങ്ങ് അന്നലബ്ധിയ്ക്കോയി എല്ലോ �സ്തോത്രങ്ങളി�ലയ്ക്കും ഒഴുകുക: �ദ

വന്മോ�ര മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ കലശ�ത്ത �ക�കോള്ളൂന്നവനോണ�ല്ലോ, മുഖ്യനോയ

ഭവോൻ! (23)
�സോമ�മ, ആ നിന്തിരുവടി മന്നി�ലയ്ക്കും വിണ്ണി�ലയ്ക്കും ഉട�ന നീ�രോഴുക്കുക:

വിചക്ഷണ, നിന്തിരുവടി�യ �മധോവികൾ വിരലുകൾ�കോണ്ടുംസ്തുതികൾ�കോണ്ടും

�വണ്മ�പ്പടുത്തുന്നു. (24)
മരുത്സ�മതവും, മദകരവും, ഇന്ദ്ര�സവിതവും, സ്തുതികളി�ലയ്ക്കും അന്നങ്ങളി

�ലയ്ക്കും �ചല്ലുന്നതുമോയ പവമോനം അരിപ്പയിൽനിന്നു നീരുക�ളോഴുക്കുന്നു. (25)
ആളുകൾ പിഴിഞ്ഞ �സോമം തണ്ണീരുടുത്തു കലശത്തിലിറങ്ങുന്നു; �വളിച്ചം വീ

ശി, �ഗോരസങ്ങൾ പൂശി, സ്തുതികളിൽ ഇച്ഛ�വയ്ക്കുന്നു! (26)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 107.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: പകരുവിൻ–തണ്ണീരിൽ.
2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അന്നം–മലർ�പ്പോടിയും മറ്റും.

3. ഒഴുകുന്നു–പോത്രങ്ങളിൽ.
4. ഒഴുകുന്നു–അരിപ്പയിൽ.
5. വിചക്ഷണൻ–എല്ലോം വഴി�പോ�ലകോണുന്ന�സോമം. അകിട്–സ്വന്തം �ചടി. പഴയ
സ്ഥോനത്ത്–അന്തരിക്ഷത്തിൽ. പ്രഷ്ടവ്യനോയ–‘എന്തു�വണ’�മന്നു �ചോദിയ്ക്ക�പ്പ�ട

ണ്ടവനോയ. കർമ്മി–യജമോനൻ.

6. �തൻ–സ്വന്തം മധുരരസം.
8. �പോകുന്നു–കലശത്തി�ലയ്ക്ക്.

9. പൂകുന്നു–�ദ്രോണകലശത്തിൽ.

10. ആളുകൾഎന്നോദിയോയ വോക്യം പ�രോക്ഷം:
12. മധു�വോഴുക്കിയ്ക്കുന്ന–�സോമരസ�ത്തതന്നി�ലയ്ക്കു വീഴിയ്ക്കുന്ന.

13. സ്പൃഹണീയൻ–�സോമം.
19. മറിമോയക്കോർ–രക്ഷസ്സുകൾ.
20. സൂര്യങ്ക�ലയ്ക്കു–സൂര്യരൂപനോയ ഭവോങ്ക�ലയ്ക്ക്.
21. മഞ്ഞച്ച–സ്വർണ്ണപ്രചുരമോയ

23. കലശ�ത്ത�ക�ക്കോള്ളുക–കലശത്തിൽ പൂകുക.
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സൂക്തം 108.

ശക്തിപുത്രൻഗൗരിവീതിയും, വസിഷ്ഠപുത്രൻശക്തിയും,അംഗി�രോ�ഗോത്രൻഊരു

വും, ഭരദ്വോജപുത്രൻ ഋജിശ്വോവും, ഈർദ്ധ്വസദ്  മോവും, കൃതയശസ്സും (രണ്ടു�പരും

അംഗി�രോ�ഗോത്രർത�ന്ന), ഋണംചയ�നന്ന രോജോവും ഋഷികൾ; കകുപ്പും സ�തോ

ബൃഹതിയും യവമധ്യോഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന�സോമം �ദവത. (‘തോമര

ക്കണ്ണൻ’�പോ�ല.)

ഇന്ദ്രന്നോയ് മത്തു �ചർ�ത്തോഴുക്കുക,

നിൻനറുംനീരു �സോമ�മ,

ധീ തു�ലോം കിട്ടി�പ്പോന,തിദീപ്തൻ,

മോദകൻ, മഹനീയൻ നീ് ! (1)

നി�ന്നക്കുടിയ്ക്കയോ�ലോരു കൂറ്റൻ-

ത�ന്നയോകുന്നു, വർഷകൻ:

എല്ലോം കോണുമീ നി�ന്ന നുകർന്നി-

ട്ട�ല്ലോ, സുപ്രജ്ഞന�ദ്ദഹം

അന്നവർഗ്ഗത്തിൽ�ക്കറിയത,ടർ-

തന്നി�ലോരശ്വം�പോല�വ! (2)

വിണ്ണിലു�ള്ളോ�രയു�ദ്ദശിച്ചു,ദ്യ-

ദ്വർണ്ണനോമവിടുന്നുതോൻ

മൃത്യുരോഹിത്യമുൽ�ഘോഷിയ്ക്കുന്നു,

വിദ്രുതം പവമോന�മ! (3)

തന്നോല�ല്ലോ, നവഗ്വൻ ദധ്യങു

തള്ളിത്തുറന്നോര്യർ�ക്കകീ;

തന്നോല�ല്ലോ �കവന്നൂനൽത്തണ്ണീ-

രന്നങ്ങൾ �ദവസൗഖ്യത്തിൽ! (4)

�ച�മ്മ പിഴിയ�പ്പട്ടോ വന്മദ-

നിർമ്മോതോവിതോ, ധോരയോയ്

കമ്പിളി വി�ട്ടോലുന്നു തത്തി�ക്കോ-

ണ്ടംഭസ്സിൽതിര�പോല�വ! (5)

ആരംബരോംബുധോര�യ�ക്കല്പോൽ-

ക്കോറിങ്കൽനിന്നിറക്കി�യോ,

�ഗോവോജിവ്യോപ്തനോ നീ ധർഷക,

�നോവിയ്ക്ക, �യോധൻ�പോല�വ! (6)

�വച്ചുപിഴിവിൻ, സ്തുത്യ�ന നിങ്ങ-

ളശ്വ�ത്ത�പ്പോ�ല �സചിപ്പിൻ,

നീരിൽ നീന്തുന്ന വർഷി�യ,ദ്ദീപ്തി-

കോരി�യ,ജ്ജലഹോരി�യ! (7)
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ആയിരംധോര �ചർന്ന വർഷകൻ,

�തോയവർദ്ധകൻ, വൻസത്യം,

�തോയജൻ, നീരോൽ വോയ്ക്കു�വോൻ, �ദവ-

�പ്രയോനോം �ദവനി,�സ്സോമം! (8)

മുന്നിൽ �വളി�പ്പടുത്തുകു,ജ്ജ്വല-

മന്നം ധോരോളമ�ന്നശ:

�ദ്യോവിലിരിയ്ക്കും �പട്ടി തുറക്ക,

�ദവകോമനോം നീ �ദവ! (9)

തൂകുക, ദോരുദ്വ�ന്ദ്വോത്ഥമോം നീ-

രോ,ൾക�ള�പ്പോറ്റും ഭൂപൻ നീ;

നോകോൽ വരുത്തു�കോജസ്വിൻ, വൃഷ്ടി,

�ഗോകോംക്ഷിയ്ക്കിഷ്ടിപൂർത്തിയും! (10)

ആമോദക�ന, ബ്ഭൂരിധോര�ന,

ക്കോമവർഷി�യത്തോനിതോ,

�ദോഹനം �ചയ്  വൂ; നി�ശ്ശഷസമ്പ-

ദ്വോഹി�യ�ദ്ദവകോമന്മോർ. (11)

ജ്ഞോതൻ, ശബ്ദം�കോണ്ടവ്യയൻ വർഷി;

�ജ്യോതിസ്സോലിരുൾ നീറ്റുന്നു;

ദ്രവ്യം ചോർത്തുന്നിത,ക്കവിസ്തുതൻ;

മുവ്വട്ടം നില്പൂ, തൻകർമ്മം! (12)

ആർ ധനങ്ങ�ള, യോർ �ഗോവൃന്ദ�ത്ത,-

യോര�നകമോമന്ന�ത്ത,

ആർ നൽ�ഗ്ഗഹ�ത്ത�ക്കോണ്ടുവന്നീടു;-

മ�സ്സോമം പിഴിയ�പ്പട്ടു! (13)

നമ്മിൽനിന്നിതു�ണ്മോനിന്ദ്രൻ, മിത്ര,-

നമ്മരുൽഭഗരര്യമോ;

സമ്മുഖനോകി,തുണ്ണും വരുണൻ

�ച�മ്മ രക്ഷിപ്പോനിന്ദ്രനും! (14)

ഇന്ദ്രന്നുണ്ണുവോൻ തൂകുക, മ�ത്ത-

റ്റുന്ന മോധുരിവോയ്ച നീർ

ഇ�ന്ദോ, �നതോക്കൾ�കവശം�വച്ച

സുന്ദരോയുധനോയ നീ! (15)

ആഴുകിന്ദ്ര��ഹൃത്തോം കുംഭത്തി-

ലോഴിയിൽപ്പുഴ�പോല�വ,

വോയുവരുണമിത്രർക്കു �പോ�ന്നോൻ,

വോനത്തിന്നൂന്നു,ൽക്കൃഷ്ടൻ നീ. (16)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 108.
1. ധീ–ബുദ്ധി.
2. കൂറ്റൻ–കോള. വർഷകൻ–ഇന്ദ്രൻ. അന്നവർഗ്ഗത്തിൽ�ക്കറിയതു്–ശത്രുക്കളു�ട

അന്നങ്ങളടക്കോൻ �ചന്നതു്.

3. ഉദ്യദ്വർണ്ണൻ=തിളങ്ങുന്നനിറമുള്ളവൻ. മൃത്യുരോഹിത്യം=മരണമില്ലോയ്ക.

4. തന്നോൽ–�സോമ�ത്ത�ക്കോണ്ടു്. തള്ളിത്തുറന്ന്–അസുരന്മോർ �ഗോക്ക�ള ഒളിപ്പിച്ച

ഗുഹയു�ട ദ്വോരം. ആര്യർക്ക്–അംഗിരസ്സുകൾക്ക്. ഏകീ–�ഗോക്ക�ള. �ദവസൗ

ഖ്യത്തിൽ–�ദവന്മോർക്കു സുഖമുണ്ടോയ�പ്പോൾ. നൽത്തണ്ണീരന്നങ്ങൾ–നല്ല ജലവും

അന്നവും. �കവന്നൂ–യജമോനർക്ക്.

5. വന്മദനിർമ്മോതോവു്=വലിയ മദകരൻ, �സോമം. ഓലുന്നു–കലശത്തി�ലയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നു.

6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അംബരോംബുധോ�ര�യ–അന്തരിക്ഷത്തി�ല ജലധോര�യ. ഇറക്കി

–മഴ �പയ്യിച്ചു എന്നർത്ഥം. �ഗോവോജിവ്യോപ്തൻ=�ഗോക്കളിലും അശ്വങ്ങളിലും വ്യോപിച്ച

വൻ. �നോവിയ്ക്ക–അസുര�ര പീഡിപ്പിച്ചോലും. �യോധൻ=�പോരോളി.

7. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: സ്തുത്യ�ന–�സോമ�ത്ത. വർഷി=വൃഷ്ടികരൻ. ദീപ്തികോരി–പ്രഭ പര

ത്തുന്നവൻ. ജലഹോരി–ജലങ്ങ�ളആകർഷിയ്ക്കുന്നവൻ.

8. വൻസത്യം–മഹോസത്യഭൂതൻ. �ദവ�പ്രയോൻ=�ദവന്മോർക്കുപ്രിയൻ.

9. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �വളി�പ്പടുത്തുക–ഞങ്ങൾക്കു്. �ദ്യോവിലിരിയ്ക്കും�പട്ടി–അന്തരിക്ഷസ്ഥമോയ

�മഘം. തുറക്ക–മഴയ്ക്ക്.

10. ദോരുദ്വ�ന്ദ്വോത്ഥമോം–ഇരുപലകകളോൽ പിഴിഞ്ഞ. തൂകുക–കലശത്തിൽ. ഭൂപൻ–

രോജസദൃശൻ. നോകോൽ=സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വൃഷ്ടി വരുത്തുക. �ഗോകോംക്ഷിയ്ക്ക്, യജ

മോനന്ന്, ഇഷ്ടി(യജ്ഞ) പൂർത്തിയും വരുത്തുക.

11. �ദോഹനം�ചയ്      വൂ–പിഴിയുന്നു. �ദവകോമന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
12. അവ്യയനോയ (മരണമില്ലോത്ത) വർഷി(�സോമം) ശബ്ദം�കോണ്ടറിയ�പ്പടുന്നു. ഇരുൾ

നീറ്റുന്നു–ഇരുട്ടി�ന ദഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു, നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ദ്രവ്യം–ക്ഷീരോദി. മുവ്വട്ടം–

സവനത്രയത്തിൽ.

14. ഇന്ദ്രൻ, മിത്രൻ, ആ മരുത്തുക്കൾ, ഭഗൻ, അര്യമോവ് എന്നിവർ നമ്മളിൽനിന്ന് ഇത്

(�സോമം) ഉണ്ണുന്നവരോകുന്നു. ഇതുണ്ണുന്ന വരുണനും ഇന്ദ്രനും ന�മ്മ രക്ഷിപ്പോൻ സമ്മു

ഖരോക�ട്ട,ആഭിമുഖ്യം�കോള്ള�ട്ട. ഇന്ദ്ര�ന രണ്ടോമതും പറഞ്ഞതുപ്രോധോന്യത്തോലോകു

ന്നു.

15. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. �കവശം�വച്ച–വശ�പ്പടുത്തിയ.

16. �പോ�ന്നോൻ–പര്യോപ്തൻ.
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സൂക്തം 109.

ഈശ്വരപുത്രർ അഗ്നികൾ ഋഷികൾ; ദ്വിപദോവിരോട്ട് ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദ

വത. (മോകുന്ദമഞ്ജരി.)

ഹൃദ്യമോം നീർ തൂകുകിന്ദ്രന്നു �സോമ�മ,

മിത്രഭഗർക്കും നീ പൂഷോവിന്നും! (1)

ഇന്ദ്രൻ കുടിയ്ക്ക�ട്ട, വിദ്യയ്ക്കും �കല്പിന്നു-

മി�ന്ദോ, നിൻനീരുമ്പ�ര�പ്പരു�മ! (2)

ഇത്ഥ�മോലിച്ചോലും, തൂവിണ്ണമൃതോം നീ

മൃത്യു വിടോനും, വൻ�ഗഹത്തിന്നും! (3)

വോ�നോർതൻ�മകളി�ല�യ്ക്കല്ലോ�മോലുക,

വോരോഴി, രക്ഷകൻ നീ �സോമ�മ! (4)

വോ�നോർക്കോയ്ത്തൂകുക, തൂനീർ നീ �സോമ�മ:

വോനൂഴി�ലോകർക്കു നല്ക, സുഖം! (5)

�ദ്യോവി�ന്നോരൂന്ന�ല്ലോ, തൂവമൃതോയ നീ:

തൂവുക, നീർ ബലിൻ, സത്യയ�ജ്ഞ! (6)

മുമ്പൻസുധോരൻ യശസ്വി നീ വോരുറ്റ

കമ്പിളി വി�ട്ടോലുകി�ന്ദോ, ക്രമോൽ! (7)

മുഖ്യർ പിഴിഞ്ഞരി�ച്ചന്തിയ സർവജ്ഞ-

�നോ�ക്ക�യോഴുക്ക�ട്ട, സന്തുഷ്ടനോയ് ! (8)

പുത്ര�ര നല്ക�ട്ട, നമ്മൾക്കുവൻസ്വത്തും

വർദ്ധകമോം പവമോന�സോമം! (9)

�കല്പറിവർത്ഥ�മോഴുക്കുക, വോജി�പോ-

ലഭ്യക്തൻ �വഗവോൻ നീ �സോമ�മ! (10)

അത്ത്വദ്രസ�ത്തപ്പിഴിഞ്ഞവർ �സോമ�മ,

മത്തിന്നരിയ്ക്കുന്നു, വൻ�പരിന്നും! (11)

പച്ചക്കുഞ്ഞോയ്  വന്ന മിന്നുന്ന �സോമ�ത്ത-

സ്വച്ഛമോക്കുന്നൂ, സുരർക്കരിപ്പോൽ! (12)

മത്തിന്നും സ്വത്തിന്നു�മോലുന്നു, �ചലുറ്റ

ബുദ്ധിമോൻ �സോമമരിപ്പയിങ്കൽ! (13)

ഇന്ദ്ര�� ന�ന്മ തടിപ്പി�പ്പോന്നി,�സ്സോമം:

�കോന്ന�ല്ലോ, പോപ�ത്ത�യോട്ടുക്കവൻ! (14)

�നതോക്കന്മോർ പിഴിഞ്ഞഗ്ഗവ്യം കൂട്ടിയ

നീരിതു �സവിപ്പൂ, വോ�നോ�രല്ലോം! (15)
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നന്നോയരിയ്ക്കുന്ന കമ്പിളി വി�ട്ടോഴു-

കുന്നു, പിഴിഞ്ഞത, �നകധോരം! (16)

വോരിയോൽക്ഷോളിച്ചു ഗവ്യങ്ങൾ �ചർത്തതു

ധോരോശത�ത്തോ�ടോലിപ്പൂ ശീഘ്രം! (17)

കല്യർ കല്ലി�ന്മൽപ്പിഴിഞ്ഞു�ക�ക്കോണ്ടനീ

�ചല്ലുകി,ന്ദ്ര�� വയറ്റിലി�ന്ദോ! (18)

പോരോതരിപ്പ വിട്ടിന്ദ്രന്നോ�യോലുന്നു,

നൂറുനൂർദ്ധോരകളോർന്ന �സോമം! (19)

ഈപ്സിതവർഷിയോമിന്ദ്ര�� മത്തിനോയ്-

�ത്തപ്പിപ്പൂ, �തൻകുഴമ്പി�സ്സോമ�ത്ത! (20)

വി�ണ്ണോർക്കു �കല്പിന്നയത്നമരിയ്ക്കുന്നു,

തണ്ണീരുടുത്തഹരിത്തോം നി�ന്ന! (21)

ഇന്ദ്രന്നോയ്ക്കുത്തുന്നു, കുത്തുന്നു, നീ�രോഴു-

ക്കുന്നകൂട്ടോർന്നബലി�ഷ്ഠന്ദു�വ! (22)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 109.
2. വിദ്യ=അറിവു്.
3. തുവിണ്ണമൃതോം–വിണ്ണി�ല വിശുദ്ധപീയൂഷം�പോലുള്ള. മൃത്യു വിടോനും, വൻ�ഗഹത്തി

ന്നും–ഞങ്ങൾക്ക് അമർത്ത്യത്വവും വലിയ ഗൃഹവും കിട്ടോൻ.

4. വോരോഴി–വൻകടൽ�പോ�ല നീർ നിറഞ്ഞവൻ.

5. വോനൂഴി�ലോകർ–വോനൂഴികളും പ്രജകളും.
6. ബലിൻ=ബലവോ�ന.
8. മുഖ്യർ–ഋത്വിക്കുകൾ. ഏന്തിയ=എടുത്ത. സർവജ്ഞൻ–�സോമം. ഒ�ക്ക�യോഴുക്ക

�ട്ട–നമുക്ക് എല്ലോദ്ധനവും നല്ക�ട്ട.

9. വർദ്ധകം–�ദവന്മോ�ര വളർത്തുന്നതു്.

10. �കല്പറിവർത്ഥം–�കല്പും അറിവും അർത്ഥ (ധന)വും. അഭ്യക്തൻ–സലിലസിക്തൻ.

11. അത്ത്വദ്രസം–അങ്ങയു�ട ആ നീര്. പിഴിഞ്ഞവർ–ഋത്വിക്കുകൾ. മത്തിന്ന്–

�ദവന്മോ�ര മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ. വൻ�പരിന്നും–തങ്ങൾക്കു വലിയ കീർത്തിയുണ്ടോകോ

നും.

12. പച്ചക്കുഞ്ഞോയ്  വന്ന–പച്ചനിറ�പ്പതലോയിപ്പിറന്ന. സുരർക്ക്–�ദവന്മോർക്കു�വണ്ടി.

അരിപ്പോൽ=അരിപ്പ�കോണ്ടു്. സ്വച്ഛമോക്കുന്നൂ–ഋത്വിക്കുകൾശുചീകരിയ്ക്കുന്നു.

13. ബുദ്ധിമോൻ–ക്രോന്തപ്രജ്ഞൻ.

14. അവൻ–ഇന്ദ്രൻ.
16. പിഴിഞ്ഞതു്–�സോമരസം.
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17. �ചർത്തതു–�ചർത്ത �സോമരസം.

18. പ്രത്യക്ഷകഥനം: കല്യർ–ഋത്വിക്കുകൾ.
19. പോരോ�ത–�വ�ഗന.
20. �തപ്പിപ്പൂ–ഋത്വിക്കുകൾ. �തൻകുഴമ്പ്–മധുരസോന്ദ്രമോയ �ഗോരസം.
21. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അരിയ്ക്കുന്നു–ഋത്വിക്കുകൾ. ഹരിത്ത്–പച്ചനിറൻ.

22. കുത്തുന്നു–ചതയ്ക്കുന്നു. ദ്വിരുക്തി ഹർഷത്തോലോകുന്നു. കൂട്ടോർന്ന–ഗവ്യം �ചർക്ക�പ്പട്ട.

ബലി�ഷ്ഠന്ദു�വ=ബല�മറിയ �സോമ�ത്ത.
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സൂക്തം 110.

ത്ര്യരുണൻ, ത്രസദസ്യ, എന്നീ രോജോക്കന്മോർ ഋഷികൾ; പിപീലികമധ്യോനുഷ്ടുപ്പും

ഊർദ്ധ്വബൃഹതിയും വിരോട്ടും ഛന്ദസ്സുകൾ; പവമോന�സോമം �ദവത. (‘തോമരക്ക

ണ്ണൻ’�പോ�ല.)

�കോറ്റിന്നോയ്ശ്ശരി�യ്ക്കോലുക: വോട്ട-

മ�റ്റതിർക്കുക മോറ്റോ�ര-

ഞങ്ങൾക്കുകടം തീർക്കോനോയ്ശ്ശത്രു-

ഭംഗത്തിന്നോക്രമിയ്ക്ക, നീ! (1)

ഞങ്ങൾപിഴിഞ്ഞരിച്ചു വോഴ്ത്തുന്നു-

ണ്ടങ്ങ�യക്രമോൽ �സോമ�മ:

�കല്പി�ലയ്ക്കിറോങ്ങോറുണ്ട�ല്ലോ, നീ

സപ്രജ�പ്പരുംനോടിന്നോയ് ! (2)

�വള്ളത്തിൻവോസസ്ഥോനത്തുനിർത്തി-

യ�ല്ലോ, മിടുക്കോൽസ്സൂര്യ�ന

�ഗോത്യോഗപ്പഠിപ്പുള്ളവൻ, ദ്രുത-

യോത്രൻ നീ പവമോന�മ– (3)

നിർത്തിയ�ല്ലോ നീ മർത്ത്യ�ര �നോക്കോൻ

സത്യശിവോമൃതോസ്പ�ദ;

യുദ്ധത്തി�ലഴുന്നള്ളോറുണ്ടു, നീ

നിത്യം �നട്ടത്തിന്നവ്യയ! (4)

ആൾകൾക്കുകുടിപ്പോ�നോരു വറ്റി-

�പ്പോകോത്തുറവു�പോല�വ

കീറീ �കോറ്റിന്നരിപ്പ, നീർക്കോരൻ

�കവിരൽകളോൽ�പ്പോ�ല നീ! (5)

സൂരനോം �ദവനല്ലി�� മറ

കീറുന്നതിനുമുന്ന�മ

വോഴ്ത്തിനോർ, പോർത്തിബ്ബന്ധു�വച്ചിലർ-

വോനി�ല വസുരുക്കുകൾ. (6)

വൻബലോന്നോശ നിങ്ക�ല �വച്ചോർ,

മുമ്പരോം ദർഭ �കോയ്തവർ:

വീറിന്നിറക്കു�ക,ങ്ങ�ളയുമോ

വീരനോം ഭവോൻ �സോമ�മ! (7)

�ദ്യോവി�ല പ്രത്നസ്തുത്യപീയൂഷം

വോർവിൺ�കോട്ടയിൽനിന്നുതോൻ

ഇന്ദ്രന്നോയിക്കറ�ന്നടുത്തിട്ടു

നന്നോയ് വോഴ്ത്തുന്നിതോ,ളുകൾ! (8)
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പില്പോടിദ്ദ്യോവോപൃഥ്വികളിലു,-

മിപ്പോരി�ലങ്ങും �കല്പിനോൽ

�മ�ല വോഴുന്നു, കൂട്ടത്തിൽക്കോള-

�പോ�ല നീ പവമോന�മ! (9)

ശ്രീമത്ത,�നകധോരം, ബഹ്വന്നം

�സോമ,�മോരുണ്ണി�പോല�വ

കമ്പിളിയരിപ്പിങ്കൽ ക്രീഡിച്ചു,

വൻപ്രഭ�യോ�ടോഴുക്കുന്നു! (10)

സ്വത്തുമന്നവുമോയുസ്സും നല്കും

സത്രവോൻ പവമോ�നന്ദു

ഇന്ദ്രോർത്ഥമിതോ, �തനിനിപ്പിയ-

ലുന്ന നീർദ്ധോര തൂകുന്നു! (11)

�പോരി�നല്ക്കും മോറ്റോ�രയും, ദുർഗ്ഗ-

ന്മോരോമരക്കന്മോ�രയും

�കറിക്കീഴമർ�ത്തോടി�ച്ചോലിയ്ക്കു-

കോ,രമ്യോയുധനോയ നീ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 110.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �കോറ്റിന്നോയ്–ഞങ്ങൾക്കന്നം തരോൻ. ഞങ്ങൾക്കു കടം തീർക്കോ

നോയ്–ഞങ്ങൾക്കു �സവനഫലം തന്നുതീർക്കോൻ. ശത്രുഭംഗം–ശത്രുവധം.

2. �കല്പി�ലയ്ക്ക്–ശത്രുക്കളു�ട ബലത്തി�� �ന�ര. സപ്രജ�പ്പരും നോടിന്നോയ്–

പ്രജക�ളോടുകൂടിയ വലിയ സ്വരോജ്യം രക്ഷിപ്പോൻ.

3. �വള്ളത്തിൻവോസസ്ഥോനത്ത്–അന്തരിക്ഷത്തിൽ. �ഗോത്യോഗപ്പഠിപ്പുള്ളവൻ–

�സ്തോതോക്കൾക്കു �ഗോക്ക�ള �കോടുക്കുന്നതിൽ പരിജ്ഞോനമുള്ളവൻ.

4. നിർത്തിയ�ല്ലോ–സൂര്യ�ന. സത്യശിവോമൃതോസ്പ�ദ–സത്യവും ശുഭവുമോയ ജലത്തി��

ഇരിപ്പിടത്തിൽ, അന്തരിക്ഷത്തിൽ.

5. നീർക്കോരൻ (�വള്ളംസംഭരിയ്ക്കുന്നവൻ)ആളുകൾക്കുകുടിപ്പോൻ �വള്ളത്തിന്നു് ഒരുറവു

മോന്തുന്നതു�പോ�ല, നീ �കോറ്റിന്ന് (മലർ�പ്പോടി�യോടു �ചരോൻ) അരിപ്പ കീറി, പിളർ

ത്തി. നീർക്കോരൻ ഉറവു മോന്തുന്നതും �കോറ്റിന്ന്–ജീവനോർത്ഥമോണ�ല്ലോ.

6. അല്ലി�� മറ–ഇരുട്ട്. വോനി�ല വസുരുക്കുകൾ എന്ന ചിലർ ഇബ്ബന്ധു�വ (�സോമ

�ത്ത) പോർത്തുസ്തുതിച്ചു, പുലർകോലത്തിനുമുമ്പുത�ന്ന.

7. വൻബലോന്നോശ–വലിയ ബലവും അന്നവും കിട്ടോനുള്ളആശ. മുമ്പരോം ദർഭ �കോയ്ത

വർ–പ�ണ്ട�ത്തയജമോനർ. വീറിന്ന്–യുദ്ധത്തിൽ വീര്യം കോട്ടോൻ.

8. �ദ്യോവ്=സ്വർഗ്ഗം. പ്രത്നസ്തുത്യപീയൂഷം–പുരോതനവും സ്തുത്യവുമോയ അമൃത്, �സോമം.
വോർവിൺ�കോട്ട–വിണ്ണി�ല മഹോദുർഗ്ഗം.

9. കൂട്ടത്തിൽ–�ഗോവൃന്ദത്തിൽ.

10. ഒഴുക്കുന്നു–നീർ.
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11. സത്രവോൻ=സയജ്ഞൻ. �തനിനിപ്പ്–�തനി�നോത്ത മോധുര്യം.

12. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ദുർഗ്ഗന്മോർ=ദുരോസദർ.
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സൂക്തം 111.

പരു�ച്ഛപപുത്രൻഅനോനതൻ ഋഷി; അത്യഷ്ടി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദവത.

പവമോനൻഈ പച്ചനീർ�കോണ്ടു, സൂര്യൻ സ്വരശ്മി�കോണ്ട്–സ്വരശ്മി�കോണ്ട്

–എന്ന�പോ�ല �ദ്രോഹിക�ള�യല്ലോം നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു: പിഴിഞ്ഞ നീർ തിളങ്ങു

ന്നു; അരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു വിളങ്ങുന്ന ഹരിതവർണ്ണൻ സ്തുത്യങ്ങളോയ–സ്തുത്യങ്ങളോയ–

സപ്തോസ്യങ്ങൾ�കോണ്ട് എല്ലോ നക്ഷത്രങ്ങളിലും വ്യോപിയ്ക്കുന്നു! (1)
അങ്ങ് പണികളു�ട ആ ധനം കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങ് സ്വഗൃഹമോയ യജ്ഞഗൃ

ഹത്തിൽ വളർത്തമ്മമോരോൽ വഴി�പോ�ല കുളിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (അങ്ങയു�ട ശബ്ദം),

ദൂരത്തുനിന്നുള്ള സോമഗോനം�പോ�ല കർമ്മിക�ള ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്നു. മൂവ്വുലക�ത്ത

ഭരിയ്ക്കുന്ന �തജസ്സു�കോണ്ടു വിളങ്ങുന്നവൻഅന്നം നല്കുന്നു–അന്നം നല്കുന്നു! (2)
തോൻ അറിഞ്ഞും�കോണ്ടു കിഴ�ക്കദ്ദിക്കിൽ �പോകുന്നു: ദർശനീയമോയ �ദവ

രഥം–ദർശനീയമോയ രഥം–രശ്മിക�ളോടു �ചരുന്നു. ഉട�ന, പൗരുഷപ്രകോശങ്ങ

ളോയ �സ്തോത്രങ്ങൾ ഇന്ദ്ര�ന പ്രോപിയ്ക്കൂന്നു; വജ്രവും ഇമ്പം�കോള്ളിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളി

രുവർക്കുമില്ല�ല്ലോ, യുദ്ധങ്ങളിൽഅപജയം–അപജയം! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 111.
1. സ്വരശ്മി�കോണ്ടു് എന്ന�പോ�ല–ത�� രശ്മി�കോണ്ടു് ഇരുട്ടി�ന എന്ന�പോ�ല. ദ്വിരു
ക്തികൾആദരോധിക്യത്തോല�ത്ര. സപ്തോസ്യങ്ങൾ–നീരോവിക�ള വിഴുങ്ങുന്ന �തജസ്സു

കൾ.

2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: പണികളു�ട–പണികളോൽഅപഹൃതമോയ. ആ ധനം–�ഗോഗണം.

വളർത്തമ്മമോരോൽ–തണ്ണീരുകളോൽ. അന്തിമവോക്യം പ�രോക്ഷം:
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സൂക്തം 112.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ ശിശു ഋഷി; പഞ്ചപദോപംക്തി ഛന്ദസ്സ്; പവമോന�സോമം �ദ

വത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

ഭിന്നംഭിന്നം, നിന�വങ്ങൾ-

ക്ക;–ന്യർക്കു�മോന്നോം, കർമ്മം:

തച്ചൻ �ചത്തൽ,�വദ്യൻ ഗദം,

തന്ത്രി യഷ്ടോ�വയും �തടും.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (1)

ശുഷ്ക�ച്ചടി, പക്ഷിച്ചിറ-

ക,ഗ്നി പോറും കല്ലിവയോൽ

അമ്പുണ്ടോക്കും കരുവോ�നോ,

വൻപണക്കോ�ര�ന�ത്തടും.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (2)

ഗോയകൻഞോന,ച്ഛൻ�വദ്യൻ,

തോയ �നല്ലു വറക്കു�വോൾ-

കോശി�ന്നങ്ങൾ നോനോ�തോഴിൽ-

ക്കോരോയ് വോഴ്വൂ, �പക്കൾ�പോ�ല.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (3)

�വോഢോവശ്വം നൽ�ത്തരി�ന,

ക്രീഡോമോത്യൻ കളിമ്പ�ത്ത,

�മഢ്റം �രോമശച്ചോലി�ന-

�ബ്ഭകം �വള്ള�ത്തയും �തടും.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 112.
1. ഭിന്നഭിന്നം–നോനോപ്രകോരം. ഒ�ന്നോന്നോം–�വ�റ �വ�റയോയിരിയ്ക്കും. �ചത്തൽ–

മരപ്പണി. ഗദം=�രോഗം. തന്ത്രി–യോജകൻ. ആശോരിയ്ക്കു മരപ്പണി കിട്ടണം;�വദ്യന്നു

�രോഗി�യകിട്ടണം; തന്ത്രിയ്ക്കുയഷ്ടോവി�ന കിട്ടണം–ഇങ്ങ�നഓ�രോരുത്തനുംഓ�രോ

ന്നോയിരിയ്ക്കും, നിനവ്.

2. ശുഷ്ക�ച്ചടി–ഉണങ്ങിയ മരച്ചുള്ളി. അഗ്നി പോറും–തീ പറക്കുന്ന, കല്ല്–മൂർച്ചകൂട്ടുന്ന
ചോണ. കരുവോൻ–�കോല്ലൻ.
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3. ഗോയകൻ ഞോൻ–ഞോൻ യോഗത്തിൽ �സ്തോത്രം �ചോല്ലുന്നവനോണു്. എ�� അച്ഛൻ

�വദ്യനോണു്. അമ്മ �നല്ലു വറക്കുന്ന (മലരും മറ്റുമുണ്ടോക്കുന്ന)വളോണു്. കോശിന്ന്–

ധനലബ്ധിയ്ക്ക്. �പക്കൾ�പോ�ല–�പക്കൾ �തോഴുത്തിൽ നില�കോള്ളുന്നതു�പോ�ല.

4. �വോഢോവ്–�തർ വലിയ്ക്കുന്ന. നൽ�ത്തർ–നിഷ്പ്രയോസം വലിയ്ക്കോവുന്ന �തർ. ക്രീഡോമോ

ത്യൻ=നർമ്മസചിവൻ. കളിമ്പം–വി�നോദം. �മഢ്റം=പുരുഷലിംഗം. �രോമശച്ചോലു്

–സ്ത്രീയു�ട �രോമവത്തോയ ഗുഹ്യോംഗം. �ഭകം=തവള.
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സൂക്തം 113.

മരീചിപുത്രൻ കശ്യപൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

ശര്യണോവത്തി�ല�സ്സോമം

ശക്രൻ കുടിയ്ക്ക, വൃത്രഘ്നൻ,

ശക്തി തനിയ്ക്കുണ്ടോകോനും,

ശസ്തവീര്യം കോണിപ്പോനും.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (1)

ശുദ്ധസത്യതപഃശ്രദ്ധോ-

യുക്തർ പിഴിഞ്ഞനീ വർഷിൻ,

വന്നു�ചരുകോ,ർജ്ജീകത്തിൽ-

നിന്നു �സോമ, ദിശോംപ�ത.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (2)

മോരിയോൽ വോയ്ച �സോമ�ത്ത-

സ്സൂരപുത്രി �കോണ്ടു�പോന്നു;

ഗന്ധർവന്മോ�ര�റ്റടുത്ത-

ഗ്ഗംഭീരനിൽ നീർ നിറച്ച.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലും,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (3)

സത്യം �ചോല്ലും സത്യകീർ�ത്ത,

സത്യം �ചോല്ലും സത്യകർമ്മൻ,

ശ്രദ്ധ �ചോല്ലും �സോമ, രോജൻ,

കർത്തൃഭൂക്ഷിത�സോമ�മ,

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (4)

സത്യൗജ�സ്സ, �പരിയ നിൻ-

സദ്രസങ്ങൾ �പോഴിയുന്നു-

മണ്ടുന്നൂ, സ്വോദുവോം നിൻനീർ.

മന്ത്രപൂത, ഹരിദ്ദ്യു�ത,

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (5)

�സോമം കല്ലോൽപ്പിഴിഞ്ഞരി-

ച്ച,�സ്സോമത്തോൽ തുഷ്ടരോക്കി,

ഛന്ദഃസ്തുതി �ചോല്ലും വിപ്രൻ

വന്ദിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ദിക്കിൽ
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ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (6)

�ജ്യോതി�സ്സങ്ങു�ണ്ട,ന്നു�മന്നു,-

�മതു�ലോകത്തർക്കൻ നില്പൂ,

അശ്ശോശ്വതോക്ഷയ�ലോക-

ത്തോക്കു�ക,�ന്നപ്പവമോന;

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (7)

എങ്ങരചൻ�വവസ്വത,-

�നങ്ങർക്ക��യന്തഃപുരം,

എങ്ങീ മഹോതടിനിക,-

ളങ്ങമൃതനോക്കു�ക, �ന്ന.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (8)

എങ്ങു മൂന്നോം വിണ്ണിലർക്ക-

നിംഗിതം�പോലുലോത്തുന്നു,

എങ്ങോളുകൾ �വളിച്ചത്തി,-

ലങ്ങമൃതനോക്കു�ക,�ന്ന.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (9)

എങ്ങിച്ഛയും ദൃ�ഢച്ഛയു,-

�മങ്ങുസവിതോവിൻ വോസം,

എങ്ങന്നവും സംതൃപ്തിയു,-

മങ്ങമൃതനോക്കു�ക,�ന്ന.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (10)

എങ്ങോനന്ദമോ�മോദവു,-

�മങ്ങിമ്പവുമോഹ്ലോദവും,

എങ്ങഭീഷ്ടോഗമം �ദവ-

ന്ന,ങ്ങമൃതനോക്കു�ക,�ന്ന.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 113.
2. ആർജ്ജീക�മന്ന നോട്ടി�ല �സോമവും �ശ്രഷ്ഠമ�ത്ര.

3. സൂരപുത്രി–സൂര്യ�� മകൾ, ശ്രദ്ധ. അഗ്ഗംഭീരനിൽ–മഹോനോയ �സോമത്തിൽ.
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4. ശ്രദ്ധ �ചോല്ലും–യജമോനർക്കു ശ്രദ്ധ ഉപ�ദശിയ്ക്കുന്ന. കർത്തൃഭൂഷിത �സോമ�മ–

യജമോനനോൽഅലംകരിയ്ക്ക�പ്പട്ട �സോമ�മ.

5. സദ്രസങ്ങൾ=നല്ല നീരുകൾ.
6. കല്ല്–അമ്മി. തുഷ്ടരോക്കി–�ദവന്മ�രസ്സ�ന്തോഷിപ്പിച്ച്. ഛന്ദഃസ്തുതി–ഛ�ന്ദോനിബദ്ധമോയ
�സ്തോത്രം.

7. എന്നു�മന്നും–അനശ്വരമോയി.
8. �വവസ്വതൻ=വിവസ്വോ�� പുത്രൻ, മനു. മഹോതടിനികൾ–ഗംഗോദിമഹോനദികൾ.
9. തോ�ഴയും നടുവിലും മീ�തയുമോയി, മൂന്നുസ്വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്; മൂന്നോമത്തതുത്തമം. ഇംഗിതം

�പോലുലോത്തുന്നു–യ�ഥഷ്ടം സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു.

10. ഇച്ഛയും ദൃ�ഢച്ഛയും–ഉന്നതിയ്ക്കുള്ളഅഭിലോഷവും, അതുസോധിയ്ക്കണ�മന്ന ദൃഢോഭിലോ

ഷവും. സവിതോവ്=സൂര്യൻ. വോസം=പോർപ്പിടം.

11. ആനന്ദോ�മോദോദികൾക്ക് അല്പോല്പവ്യത്യോസം കണ്ടു�കോള്ളണം. �ദവന്നഭീഷ്ടോഗമം–
�ദവ�ന തൃപ്തനോക്കൽ, പൂജിയ്ക്കൽ.
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സൂക്തം 114.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോ�ല.)

ഇപ്പവമോ�നന്ദുവി��

സുപ്രഭ�യബ്ഭജി�പ്പോനും,

�സോമ, നി�ന്നദ്ധ്യോനി�പ്പോനും

ശ്രീമൽപ്രജോവോനോ�മന്നോർ.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (1)

മന്ത്രകോരസ്തവോൽ �സ്തോത്ര-

തന്തു നീട്ടിക്കശ്യപർ�ഷ,

സംപൂജിയ്ക്ക, സസ്യങ്ങൾക്കു

തമ്പുരോനോം �സോമ�ത്തനീ.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (2)

നോനോസൂര്യ�രഴോശകൾ,

�ഹോതോക്ക�ളഴൃത്വിക്കുകൾ,

ഏഴോദിത്യ�ദവരിവ-

�രോത്തുരക്ഷിയ്ക്ക, നീ �സോമ.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു,-

മി�ന്ദോ; ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (3)

കോക്കുകി�ന്ദോ, നിൻപക്വോന്നം

�ക�ക്കോണ്ടുഞങ്ങ�ളപ്പുരോൻ:

�കോല്ലോയ്കരി ഞങ്ങ�ള;–�പ്പോ-

�ക്കോ�ല്ല,ങ്ങളു�ട�തോന്നു�മ.

ഇന്ദ്രന്നോ�യോഴുകിയോലു-

മി�ന്ദോ, ഭവോ�നമ്പോടു�മ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 114.
1. സുപ്രഭ–�തജസ്സ്. ശ്രീമൽപ്രജോവോനോ�മന്നോർ–നല്ല സന്തോനങ്ങ�ളോടുകൂടിയവനോ
യിത്തീരു�മന്ന് അഭിജ്ഞർ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.

2. ഋഷി, ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: മന്ത്രകോരസ്തവോൽ �സ്തോത്രതന്തു നീട്ടി–ഋഷിമോരു�ട

സ്തവത്തിൽനിന്നു (സ്തവമവലംബിച്ചു) �സ്തോത്രനൂൽ നീട്ടി, �സ്തോത്രങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച്.

3. നോനോസൂര്യർ=വിവിധസൂര്യ�രോടുകൂടിയവ. ഏഴോശകൾ–�സോമം നില്ക്കുന്ന ദി�ക്കോഴി

ച്ച് ഏഴു ദിക്കുകൾ. �ഹോതോക്ക�ളഴൃത്വിക്കുകൾ–ഏഴു �ഹോതോക്കളോയ ഋത്വിക്കുകൾ.

ഏഴോദിത്യ�ദവർ–മോർത്തോണ്ഡ�നോഴിച്ചു, ധോതൃപ്രഭൃതികളോയഏഴദിതിപുത്രന്മോർ.
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4. നിൻപക്വോന്നം–അങ്ങയ്ക്കോയി പചിച്ച ഹവിസ്സ്. പുരോൻ–തമ്പുരോനോയ അങ്ങ്.

അരി(ശത്രു) ഞങ്ങ�ള �കോല്ലരുതു്, ഞങ്ങളു�ട�തോന്നും നശിപ്പിയ്ക്കുകയുമരുതു്.

ഒമ്പതോം മണ്ഡലം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: ഏഴോംഅഷ്ടകം
അഞ്ചോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 10 അനുവോകം 1
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സൂക്തം 1.

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

അഗ്നി�യണീറ്റുനിന്നോനുഷസ്സിന്നുമു-

മ്പ;–ല്ലിങ്കൽനിന്നു �പോ�ന്നത്തിനോൻ, ദീപ്തിയിൽ;

കമ്രോംഗനോയ്  ത്തീർന്നു മൂടിനോൻ, കത്തുന്ന

തന്മഹസ്സോൽ ഗൃഹ�മോക്കയുമുന്നതൻ! (1)

വോനൂഴികൾതൻ വയറ്റിൽപ്പിറന്നവ-

നോ�ണോ,ഷധീധൃതന�ഗ്ന, സുരൂപി നീ:

അത്തൃക്കിടോവു നീ �പോക്കുന്നു, രോവിരു-

ട്ടു; ദ്രവ�മോടുന്നു, തോയോരിൽനിന്നു നീ! (2)

ഇത്ഥം പിറന്നഭിവ്യോപ്തനോയ മഹോ-

നിത്തൃതീയന്നരുള�ട്ട, സംരക്ഷണം:

ചിത്തസോമ്യ�ത്തോടംഭസ്സിരന്നീ, വിപ-

ശ്ചിത്തി�നയ�ല്ലോ സ്തുതിപ്പതി,ങ്ങോളുകൾ! (3)

അന്നം വളർത്തും ഭവോങ്കലണയുന്നി-

തന്നലോഭത്തിനോ�യ്ക്കോ�റ്റകുമമ്മമോർ;

�പർത്തുടൽ മോറുമവരിലും �ചല്വു, നീ;

പോർത്തു�പോരുന്നു, �ഹോതോവോയ് നരരിൽ നീ! (4)

ചിത്രരഥൻ, ക്രതു�ഹോതോവു, ശുഭ്രോഭ-

ന,ധ്വരത്തിന്നധ്വരത്തി�ന്നോരു �കോടി,

വന്മയോൽ�ദ്ദവന്നു �ദവന്നു �നർപോതി

നന്മ നല്ക�ട്ട,യിങ്ങഗ്നി, നരോതിഥി! (5)

�പോന്നോടകളുടുത്തഗ്നിത്തിരുവടി

മന്നി�� നോഭിയമുത്തര�വദിയിൽ

മിന്നി�മവുന്നു: പു�രോഹിതനോയിങ്ങു

വി�ണ്ണോ�രയർച്ചിയ്ക്ക, തമ്പുരോ�ന, ഭവോൻ! (6)

വോനൂഴിക�ള വോയ്പിപ്പൂ, ബ�ലോത്ഥ, നീ,

സൂനുതോയ്  തോത�ര�പ്പോ�ലയ�ഗ്ന, സദോ:

വന്നോലു,മോ നീ സകോമരി;�ലത്തിയ്ക്ക,

വൃന്ദോരക�രയുമിങ്ങു യു�വോത്തമ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 1.
1. എണീറ്റുനിന്നോൻ–ഉഷസ്സിന്നുമുമ്പു ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. അല്ല്=ഇരുട്ട്. ഗൃഹം–

യജ്ഞസദനം. ഉന്നതൻ–മഹോൻ.
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2. പിറന്നവൻ–സൂര്യനും അഗ്നിയും ഒന്നുത�ന്ന എന്നു കോണിയ്ക്കുന്നു. ഔഷധീധൃതൻ

–ഔഷധികളോൽ (സസ്യങ്ങളോൽ)ഗർഭത്തിൽ ധരിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ. അത്തൃക്കിടോവ്–

ഔഷധികളു�ട പൂജനീയനോയ ശിശു, അഗ്നി. രോവിരുട്ട്=രോത്രി�പോ�ല കറുത്ത ശത്രു

ക്കളും, ഇരുട്ടും. ഉദ്രവം–ഉയർന്ന ഒച്ച�യോടുകൂടുംവണ്ണം. തോയോർ–ഔഷധികൾ.

3. പ�രോക്ഷകഥനം: അഭിവ്യോപ്തൻ=എങ്ങും വ്യോപിച്ചവൻ. തൃതീയന്ന്–മൂന്നോമനോയ ത്രി
തന്ന്, എനിയ്ക്ക്. ചിത്തസോമ്യം=ഒ�രമനസ്സ്. അംഭസ്സ്–ജലം, മഴ. ഈ വിപശ്ചിത്ത്–

വിദ്വോനോയഅഗ്നി. ഇങ്ങ്–ഈ �ലോകത്തിൽ.

4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �കോ�റ്റകുമമ്മമോർ–�ലോകത്തിന്ന് അന്നം നല്കുന്ന ഔഷധി

കൾ. ഉടൽ മോറും–ആകോരത്തിന്നു വ്യോത്യോസം (ജീർണ്ണത) വരുന്ന. �ചല്വൂ–

കോട്ടുതിയ്യോയിട്ട്.

5. ചിത്രരഥൻ=നോനോരൂപമോയ രഥ�ത്തോടുകുടിയവൻ. ശുഭ്രോഭൻ=ധവളവർണ്ണൻ. �കോ

ടി=ധ്വജം. �നർപോതി–ഓ�രോ �ദവ��യും പോതിയോയി നില്ക്കത്തക്ക വന്മ, മഹത്ത്വമു

ള്ളവൻ.

6. �പോന്നോടകൾ–സ്വർണ്ണപ്രഭങ്ങളോയ �തജസ്സുകൾ. മന്നി�� നോഭി–ഇളോപദം, ഉത്ത
ര�വദി. പു�രോഹിതനോയ് എന്നതുമുതൽപ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

7. വോയിപ്പൂ–വളർത്തുന്നു, വിസ്തോര�പ്പടുത്തുന്നു. സകോമർ–അങ്ങ�യ കോംക്ഷിയ്ക്കുന്നവർ,

യജമോനോദികൾ. വൃന്ദോരകർ=�ദവന്മോർ. ഇങ്ങു–ഈയജ്ഞത്തിൽ.
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സൂക്തം 2.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

സക്തരോം �ദവ�രദ്ദിവ്യഋത്വിക്കുക-

�ളോത്തൃതുജ്ഞൻനീ യജിയ്ക്കി,ങ്ങൃതുപ�ത:

അ�ഗ്ന, യു�വോത്തമ, �ഹോതോക്കളിൽ�വച്ചു

മുഖ്യനോം യജ്ഞകൃത്ത�ല്ലോ, തിരുവടി! (1)

മർത്ത്യർതൻ �ഹോത്രവും �പോത്രവും �ത പ്രിയം;

സത്യവോൻ, �മധോവി, വിത്തപ്രദൻ, ഭവോൻ.

അന്നം ചമയ്ക്ക, നോം സ്വഹോ: സമർഹനോ-

മഗ്നി�ദവൻ യജിയ്ക്ക�ട്ട, നിലിമ്പ�ര! (2)

�ദവകൾതൻവഴിതന്നിലണക, നോ-

മോവുന്ന കർമ്മം ക്ര�മണസോധിയ്ക്കുവോൻ!

വിജ്ഞനഗ്നി യജിയ്ക്ക�ട്ട: �ഹോതോവവൻ;

യജ്ഞവും കോലവും നിശ്ചയിയ്ക്ക�ട്ട, തോൻ! (3)

നിങ്ങളറിയ�വ, കർമ്മ�ലോപം ജഡ-

�രങ്ങൾ വരുത്തിയിരിയ്ക്കോ,മമർത്ത്യ�ര;

വിജ്ഞനഗ്നി നികത്ത�ട്ടയ�തോക്കയും,

വി�ണ്ണോർക്കു വീതങ്ങൾ �വയ്ക്കുമൃതുക്കളോൽ. (4)

�ചതസ്സിടിഞ്ഞുചുണ �കട്ട മോനുഷ-

�ര�തോരു യജ്ഞകർമ്മ�ത്തനണ്ണോ�ത�പോം;

ആയതറിഞ്ഞഗ്നി, �ഹോതോവു, കർമ്മജ്ഞ-

നോയജിയ്ക്കു,മ്പ�ര യഷ്ടോവൃതുക്കളിൽ! (5)

ഇഷ്ടികൾ�ക്കല്ലോം മുഖവും �കോടിയുമോയ്-

സ്സൃഷ്ടന�ല്ലോ, വിചിത്രൻ നീ പിതോവിനോൽ;

ആ നീ തരിക, ജനോഢ്യമോമൂഴിയു,-

മോർക്കും ഹിതമോം പുകഴ്ന്ന കോമ്യോന്നവും! (6)

ആ�രസ്സുജോതൻപ്രജോപതി സൃഷ്ടിച്ചി-

തോ�ര വോനൂഴികളോ,�രയംഭസ്സുകൾ;

അ�ഗ്ന, പിതൃപഥോഭിജ്ഞനോമബ്ഭവോ-

നഗ്ര്യ�ശോഭം വിളങ്ങുന്നു, സമിദ്ധനോയ് ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 2.
1. സക്തർ–സ്തുതികോംക്ഷികൾ. ദിവ്യഋത്വിക്കുകൾ–ചന്ദ്രോദിത്യപജ്ജന്യന്മോർ. ഋതുശബ്ദ

ത്തിന്നുയോഗകോല�മന്നർത്ഥം. യജ്ഞകൃത്ത്=യഷ്ടോവ്.

2. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: നിലിമ്പർ=�ദവന്മോർ.
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3. �ദവകൾതൻവഴി–സ്വർഗ്ഗത്തിൽ �ചല്ലോനുള്ള മോർഗ്ഗം, യജ്ഞകർമ്മം. വിജ്ഞൻ–

�ദവന്മോരു�ട വഴിയറിയുന്നവൻ. തോൻ–അ�ദ്ദഹം.

4. ജഡർ–വിമൂഢർ. അതു്–ലുപ്തമോയി�പ്പോയ കർമ്മം. വീതങ്ങൾ–ഹവിർഭോഗങ്ങൾ.

ഋതുക്കൾ–യോഗകോലങ്ങൾ.

5. �ചതസ്സിടിഞ്ഞു ചുണ�കട്ട മോനുഷർ–നിരന്തരമോയ യജ്ഞപ്രയത്നം�കോണ്ടു ബുദ്ധി

ക്ഷയവും നിരുത്സോഹതയും വന്ന ഋത്വിക്കുകൾ. ആയജിയ്ക്ക–പൂജിയ്ക്ക�ട്ട.

6. ഇഷ്ടികൾ=യോഗങ്ങൾ. മുഖം–പ്രധോനഭൂതൻ. വിചിത്രൻ=നോനോരൂപൻ. പിതോവ്–
പ്രജോപതി.

7. പ്രജോപതിയോലും, വോനൂഴികളോലും, അംഭസ്സുകളോലും ഉൽപോദിതനോയ ഭവോൻ. പി
തൃപഥോഭിജ്ഞൻ–ഹവിർവഹനമോർഗ്ഗമറിയുന്നവൻ. സമിദ്ധനോയ്=ജ്വലിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട്.

അഗ്ര്യ�ശോഭം=മികച്ച �ശോഭ�യോടുകൂടുംവണ്ണം.
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സൂക്തം 3.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ, (കോകളി.)

ഇദ്ധനീശൻ, നീ പുരോ�ന: �വളി�പ്പട്ടു,

വൃദ്ധ്യർത്ഥമുഗ്രൻ, ഗമി�പ്പോൻ, ശു�ഭോദയൻ;

�മത്തിയ ഭോസ്സോൽ വിളങ്ങും വി�വകവോ-

�നത്തുന്നു, രോത്രി�യ�ക്കവിട്ടു �വണ്മയിൽ! (1)

�പോവും കറുമ്പി�യജ്ജ്വോലയോൽക്കീഴമ-

ർത്തോവിഷ്കരിപ്പൂ, മ�ഹശതനൂജ�യ;

വോനു മൂടും പ്രഭ�കോണ്ടർക്കദീപ്തി�യ

സ്ഥോ�ന നിറുത്തി ലസിപ്പൂ, ഗമിപ്പവൻ ! (2)

വ�ന്നത്തിനോൻ, ശുഭശ്രീ�യോ�ടോപ്പം ശുഭൻ;

�ചന്നണഞ്ഞോന,ഥ ജോരൻ ഭഗിനിയിൽ;

ഉന്നിദ്രദീപ്തിയോയ് വർത്തിയ്ക്കുമീയഗ്നി

�വൺനിറത്തോൽക്കീഴമർത്തോനി,രുട്ടി�ന! (3)

ഭദ്രൻസഖോവീ മഹോനഗ്നി വോഴ്ത്തികൾ-

ക്കത്തൽവരുത്തില്ല, കത്തും കതിർകളോൽ:

സ്തുത്യൻ വൃഷോവുസുവക്ത്രൻ മഹോ�� �ക-

�ല്പോത്തതീക്ഷ്ണോംശു പുകഴ്ന്നൂ, മഖങ്ങളിൽ! (4)

സുശ്രീകനോയിജ്ജ്വലിയ്ക്കുമീ വമ്പ��

രശ്മികൾ പോയുന്നു, കോറ്റിരമ്പ�ത്തോ�ട:

വോനിൽപ്പരത്തു�വോന�ല്ലോ, വിളയോടി

വോയ്ചു വിളങ്ങും വിശിഷ്ട�തജസ്സിവൻ! (5)

വിസ്ഫുടജ്വോലനോയ്�പ്പോകുമിവനു�ട

�കല്പുണ്ടിരമ്പുന്നു, മോരുത�ച്ചർച്ചയോൽ;

ഉന്നോദമോം പ്രത്ന�വണ്മയോ�ല വിള-

ങ്ങുന്നിതി,ഗ്ഗന്തോവു, �ദവവര്യൻ, മഹോൻ! (6)

വമ്പ�ര�യത്തിയ്ക്കു�കങ്ങളിലബ്ഭവോൻ;

വിൺഭൂയുവതിഗൻ നീയുമിരിയ്ക്കണം.

സുപ്രോപനുജ്ജവന�ഗ്ന, വരികിങ്ങു,

സുപ്രോപരോമുജ്ജവോശ്വങ്ങ�ളോത്തു നീ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 3.
1. �വളി�പ്പട്ടു എന്നതുമുതൽ പ�രോക്ഷം: വൃദ്ധ്യർത്ഥം–യഷ്ടോക്കൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി വരു

ത്തോൻ. ഗമി�പ്പോൻ–ഹവിസ്സു വോങ്ങി �ദവ�ലോക�ത്തയ്ക്കു �പോകുന്നവൻ. �വണ്മയിൽ

–ഉഷസ്സിൽ.
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2. കുറുമ്പി–രോത്രി. മ�ഹശതനൂജ�യ–മഹോനോയ ഈശ�� (രക്ഷക��)പുത്രിയോയ

ഉഷസ്സി�ന. സ്ഥോ�ന–മുകളിൽ. നിറുത്തി–മുകളിൽ പരന്നഅഗ്നിജ്വോലത�ന്ന, അർ

ക്കദീപ്തി (സൂര്യരശ്മി). ഗമിപ്പവൻ–�ദവ�ലോക�ത്തയ്ക്ക്.

3. ശുഭൻ–മംഗളരൂപനോയ അഗ്നി. ജോരൻ–ശതുക്ക�ള കിഴവ (ദുർബല)രോക്കുന്നവൻ.
ഭഗിനി–ഉഷസ്സ്.

4. വോഴ്ത്തികൾ=�സ്തോതോക്കൾ. �കല്പ്–ത�മോനോശനശക്തി.

5. സുശ്രീകൻ=നല്ല �ശോഭ�യോടുകൂടിയവൻ. കറ്റിരമ്പം=കോറ്റി�ന്നോത്തശബ്ദം.

6. �പോകും–�ദവ�ലോക�ത്തയ്ക്ക്. മോരുതോ�ച്ചർച്ച=മരുത്സംഗമം. ഉന്നോദം=ശബ്ദമുയർന്നതു്.

പ്രത്നം=പുരോതനം.

7. വമ്പർ–മഹോന്മോർ, �ദവന്മോർ. വിൺഭൂയുവതിഗൻ–�ദ്യോവും ഭൂവുമോകുന്ന യുവതിക

�ള പ്രോപിയ്ക്കുന്നവൻ. സുപ്രോപൻ–�സ്തോതോക്കൾക്കു സു�ഖന പ്രോപ്യൻ. ഉജ്ജവൻ=

�വഗ�മറിയവൻ. അശ്വങ്ങൾ–�രോഹിത്തുക�ളന്ന കുതിരകൾ.
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സൂക്തം 4.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോൽ വരുമോറു വന്ദ്യനോ-

മങ്ങയ്ക്കു നല്കുവന,ങ്ങ�യ വോഴ്ത്തുവൻ:

അ�ഗ്ന, പുരോണ, പുരോ�ന, മരുവി�ല-

ത്തണ്ണീർപ്പുര�പോ�ലയ�ല്ലോ, മഖിയ്ക്കു നീ! (1)

ആൾക്കോർ ഭവോ�നബ്ഭജിപ്പൂ, യു�വോത്തമ,

�ഗോക്കൾ ചൂടുള്ള �തോഴുത്തി�ന�പ്പോല�വ:

മർത്ത്യർക്കു മുമ്പർക്കുമുറ്റ ദൂതൻ,ഭവോൻ;

മ�ധ്യ മഹസ്സിൽച്ചരിപ്പൂ, മഹോൻ ഭവോൻ. (2)

�ജത്രനോം നി�ന്ന,�യോരുണ്ണി�യ�പ്പോല�വ

ധോത്രി�യടുത്തു വളർത്തുന്നു, കൗതുകോൽ:

തൃട്ടോർന്നിറങ്ങും, നഭസ്സിൽനിന്നു; വിട-

�പ്പട്ടോൽ മടങ്ങും, പശു�പോ�ലയബ്ഭവോൻ! (3)

മൂഢ�രങ്ങളുശിരോളുമമൂഢ, നിൻ

പ്രൗഢിയറിയു�വോൻ, നീതോൻ വിശോംപ�ത:

തിന്നുനടക്കും; കിടക്കും, കിഴവനോയ്;

വൻനോക്കിനോലഗ്നി നക്കും, യുവതി�യ! (4)

വന്ദ്യ�ന�യ�ങ്ങോ �പറുന്നൂ, കിഴവികൾ;

�ചന്നു�ചരും, സിതൻ ധൂമധ്വജൻ വ�ന;

സ്നോനത്തിനല്ല, നീർ പൂകും, വൃഷം�പോ�ല;

സോനന്ദനോക്കു,മിവ�നസ്സമം നരർ! (5)

ചോകോനുറച്ചിരുകോട്ടുകള്ളർകണ-

ക്കോ,�ര�യൻ�കകൾ നോർപത്തോൽ വരിഞ്ഞു�വോ;

അബ്ഭവോന�ഗ്ന, നവീനസ്തവമിതോ-

കല്പിച്ചുടൽ�ത്തരുപൂട്ടു�കോളികളോൽ! (6)

ജോത�വദ�സ്സ, ഹവിസ്സും നമസ്സുമി-

ഗ്ഗീതിയും നി�ന്ന വളർത്തുക,�ഗ്ന, സദോ:

രക്ഷ ന�ല്ക,ങ്ങൾതൻ പുത്രപൗത്രർക്കുനീ;

രക്ഷ ന�ല്ക,ങ്ങൾതൻ �മയ്യിനും ശ്രദ്ധയോ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 4.
1. നല്കുവൻ–ഹവിസ്സ്. മരുവി�ല (നിർജ്ജലപ്ര�ദശത്തി�ല) തണ്ണീർപ്പുര ആളുക�ള തു

�ലോം ആശ്വസിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോ�ല ഭവോൻ മഖിയ്ക്കു (യഷ്ടോവിന്നു) സുഖമുളവോക്കു

ന്നു.
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2. മ�ധ്യ–വോനൂഴികൾക്കിടയിൽ. മഹസ്സിൽ–തിളങ്ങുന്നഅന്തരിക്ഷ �ലോകത്തിൽ.

3. �ജത്രൻ=ജയശീലൻ. ധോത്രി=അമ്മ, ഭൂമി. കൗതുകോൽ–സംപർ�ക്കച്ഛയോൽ.

തൃട്ട്–ഹവിഃപിപോസ. ഇറങ്ങും–യജ്ഞത്തിന്നു ഭൂമിയി�ലയ്ക്ക്. വിട�പ്പട്ടോൽ–

ഹവിസ്സർപ്പിച്ച യഷ്ടോക്കളോൽ. മടങ്ങും–�ദവസമീപ�ത്തയ്ക്കു തിരിയ്ക്കും. പശു�പോ�ല

–മോടു �തോഴുത്തി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ല.

4. മൂഢർ–നിൻപ്രൗഢി (മഹത്ത്വം) ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടോ; അങ്ങയ്ക്കു മോത്ര�മ അറിഞ്ഞു

കൂടൂ. അമൂഢ=�ഹ വിദ്വോൻ. ഉശിര്=�ചതന്യം. തിന്നു–ഹവിസ്സു ഭക്ഷിച്ചു. കിഴ

വനോയ്–മന്ദപ്രഭനോയി. വൻനോക്കിനോൽ–നീണ്ട ജ്വോല�കോണ്ടു്. യുവതി–ആഹുതി

എന്നർത്ഥം.

5. കിഴവികൾ–രണ്ടരണികൾ. സിതൻ=�ശ്വതവർണ്ണൻ. വ�ന=കോട്ടിൽ, അഥവോ �മ
ഘജലത്തിൽ; ദോവോഗ്നി�യോ �വദ്യുതോഗ്നി�യോ ആയിത്തീരും. വൃഷം (കോള) നീർ പൂ

കുന്നതു കുളിപ്പോനല്ല, കുടിപ്പോനോണ�ല്ലോ. സോനന്ദനോക്കും=പ്രീതി�പ്പടുത്തും. സമം–

ഒ�രമന�സ്സോ�ട. നരർ–ഋത്വിക്കുകൾ.

6. ചോകോനുറച്ച്– ‘ചത്തോലും ഞങ്ങൾ തട്ടിപ്പറിയ്ക്കും’ എന്നു നിശ്ചയിച്ചു രണ്ടു വനതസ്ക

രന്മോർ വഴി�പോക്ക�ന �കട്ടിയിഴയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല, എ�� �കകൾ നോർപത്തോൽ

(പത്തുവിരൽ�കോണ്ടു) ഭവോ�ന വരിഞ്ഞു (ബന്ധിച്ചു); യോഗത്തി�ലയ്ക്ക് എടുത്തു�കോണ്ടു

�പോന്നു. ഉടൽ�ത്തര് ഒളികളോൽ, �തജസ്സുകളോകുന്ന അശ്വങ്ങ�ള�ക്കോണ്ടു, പൂട്ടുക–

എ�� യോഗത്തിൽ വരോൻ.

7. ഗീതി–സ്തുതി. ശ്രദ്ധയോ–പ്രമോദ�മന്നി�യ.
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സൂക്തം 5.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

ഏകൻ, ബഹുദ്ഭവനം�ഭോധി, നമ്മൾത-

ന്നോകോംക്ഷ �നർക്കുകോണുന്നു, ധൃതധനൻ;

�സവിപ്പു, സന്ധ്യോദ്വയിതന്നകിടി�ന;-

�പ്പോവുക, കോറിൻനടുക്കോമിടത്തിൽ നീ! (1)

ഏകോസ്പദ�ത്തച്ചുഴന്നു, ഹവിസ്സുകൾ

തുകി, സ്സ�മതോശ്വരോയോർ, �പരിയവർ;

പോഥഃപദ�ത്തബ്ഭജിയ്ക്കുന്നു, �മധോഢ്യർ-

�ചതസ്സിൽ �വയ്ക്കുന്നു, മുഖ്യനോമങ്ങ�ള. (2)

കോലമളന്നു �പറ്റു,ണ്ണി�യ�ക്ക�ക്കോണ്ടു

പോലിപ്പു, രണ്ടു�പർ ബുദ്ധിസത്യോഢ്യമോർ:

ധീബലവോ�� ചരോചരവിഷ്ടപ-

നോഭിയോം നൂലി�ന ധ്യോനിപ്പവൻസുഖി! (3)

പ�ണ്ട ഭജിപ്പതുണ്ട�ല്ലോ, ബ�ലച്ഛയുൾ-

�ക്കോണ്ടസ്സുജോത�ന യജ്ഞപ്രവർത്തകർ;

പോ�ഥോഭവോന്നഘൃതങ്ങളോൽ�പ്പോറ്റുന്നു,

മീ�ത വോ�ഴ്വോ�നപ്പരന്ന വോനൂഴികൾ! (4)

�പോക്കും, സു�ഖന കോണ്മോനോയ് മഖത്തിൽനി-

ന്നുൽക്കീർത്തിതൻ വിജ്ഞ�ന�ഴോളിനോവുകൾ:

അന്തരി�ക്ഷ വോണവ�യ നിയന്ത്രിച്ചു

ചന്ത�മകും, ക്ഷിതിയ്ക്കിച്ഛയോ പൂർവകൻ! (5)
ഏഴതിർ �വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു �മധോവിക;-

ളോഴു,മതി�ലോന്നിലോര,വൻ പോപിയോം;

അന്നര�നത്തടുത്തോരോൽ,ക്കതിർ �പോഴി-

യ്ക്കുന്നിടത്തംഭസ്സിൽ �മവും, തിരുവടി! (6)

സത്തുമസത്തും പിറന്നൂ ചിദോത്മോവി;-

ലുത്ഥിതനോയ്, ക്ഷിതിയ്ക്കന്തി�ക ദക്ഷനും.

ആദിമന,ഗ്നിതോൻ കർമ്മമുണ്ണും നമു-

ക്കോ;–ദികോലത്തവൻ കോളയോയ്, പയ്യുമോയ് ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 5.
1. ബഹൂദ്ഭവൻ–നോനോയജ്ഞങ്ങളിൽ ആഹവനീയോദിഭോ�വന ആവിർഭവിയ്ക്കുന്ന

വൻ. അം�ഭോധി–വർഷജ�ലോ�പതൻ. കോണുന്നു–അറിയുന്നു. സന്ധ്യോദ്വ

യി–പ്രോതസ്സോയംസന്ധ്യകൾ. അകിടി�ന–രോത്രി�യ. കോറിൻനടുക്കോമിടം–

�മഘമധ്യവർത്തിയോയ വിദ്യുൽപദം. നോലോംപോദം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തിയോകുന്നു.
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2. ഏകോസ്പദം=ഒ�രസ്ഥോനം,അഗ്നിസമീപം. സ�മതോശ്വരോയോർ–അഗ്നിപ്രസോഹൂദത്തോൽ

ബന്ധബക�ള �നടി. �പരിയവർ–യഷ്ടോക്കൾ. പോഥഃപദ�ത്ത–�വള്ളത്തി�� ഇരി

പ്പിട�ത്ത,അഗ്നി�യ. മുഖ്യനോമങ്ങൾ–�വശ്വോ നരൻ, ജോത�വദസ്സ് മുതലോയഅഗ്നി

യു�ട പ്രധോന�പ്പരുകൾ. �ചതസ്സിൽ �വയ്ക്കുന്നു–ധ്യോനിച്ചു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

3. കോലമളന്നു–കോലം �തറ്റോ�ത. ഉണ്ണി–അഗ്നി. പോലിയ്ക്കയോയ്–�പോറ്റിവളർത്തുന്നു.

രണ്ടു�പർ, ബുദ്ധിസത്യോഢ്യമോർ–ബുദ്ധിയും സത്യവുമുള്ള ദ്യോവോപൃഥിവികൾ, അഥവോ

അരണികൾ. ധീബലവോ��–�മധോവിയോയ അഗ്നിയു�ട. നൂൽ–�വശ്വോനരൻ

എന്നഅംശം: ഇതു ചരോചര�ലോകത്തി�� നോഭി(�പോക്കിൾ, മധ്യം) ആകുന്നു; അതി

�ന ധ്യോനിയ്ക്കുന്നവൻസുഖിയോയിത്തീരും. ജഠരോഗ്നി�യപ്പറ്റിയോണിത്.

4. അസ്സുജോത�ന–അഗ്നി�യ. പോ�ഥോഭവോന്നഘൃതങ്ങൾ–വൃഷ്ടിജ�ലോൽപന്നങ്ങളോയ
അന്നവും (പു�രോഡോശോദിയും) �നയ്യും. മീ�ത വോ�ഴ്വോ�ന–മൂന്നു �ലോകത്തി��യും മു

കളിൽ വിദ്യുത്തോയും സൂര്യനോയുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നഅഗ്നി�യ.

5. കോണ്മോനോയ്–സർവവസ്തുദർശനത്തിന്ന് ഉൽക്കീത്തിതൻ=ഉറ�ക്ക സ്തുതുയ്ക്ക�പ്പട്ട

വൻ, അഗ്നി. ഏ�ഴോളിനോവുകൾ–കോളി, കരോളി മുതലോയ ഏഴുതിളങ്ങുന്ന ജ്വോലകൾ.

അവ–ജ്വോലകൾ. ക്ഷിതിയ്ക്കു ചന്ത�മകും–ഭൂമിയ്ക്കു സ�സ്യോൽപോദനത്തോൽ അഴകുള

വോക്കും ഇച്ഛയോ–യജ്ഞോഭിലോഷത്തോൽ. പൂർവകൻ=പുരോതനൻ.

6. ഏഴതിർ–സുരോപോനം, ചൂതുകളി, സ്ത്രീ�സവ, നോയോട്ട്, ദണ്ഡം, പോരുഷ്യം, പരദൂഷ

ണം എന്നീ ഏഴു വിലക്കുകൾ; വർജ്ജനീയങ്ങളോണ്, ഈ സപ്തവ്യസനങ്ങ�ളന്നു വ്യ

വസ്ഥ �ചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. ആരോൽ–ആ നര�� സമീപത്ത്. കതിർ �പോഴിയ്ക്കുന്നിടം–

അന്തരിക്ഷം. �മവും–വിദ്യുത്തോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നു. തിരുവടി–അഗ്നി.

7. സത്തുംഅസത്തും–സദസദോത്മകമോയ ജഗത്ത്. ദക്ഷൻ–പ്രജോപതി. അവൻ കോള

യോയ് പയ്യുമോയ്–പുരുഷനും, സ്ത്രീയും, ആദിമനോയഅഗ്നിത�ന്നയോയിരുന്നു.

അഞ്ചോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: ഏഴോംഅഷ്ടകം
ആറോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 10 അനുവോകം 1



[മ. 10: അ. 1: സൂ. 6] ഏഴോം അഷ്ടകം 211

സൂക്തം 6.

ത്രിതൻ ഋഷി; തിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (കോകളി.)

വോഴ്ത്തുന്നവൻ യജിച്ചോ,രു�ട രക്ഷയോൽ

വോയ്ക്കുന്നുസദ്  മത്തില,ഗ്നിയവനിതോ:

മുറ്റിയ സൂര്യോംശുദ്ദീപ്ത്യോ പരീതനോയ്-

ച്ചുറ്റിനടക്കു�വോന�ല്ലോ, സമുജ്ജ്വലൻ! (1)

കത്തും മഹസ്സോൽത്തിളങ്ങിവിളങ്ങുന്നു,

സത്യസ്വരൂപനോമീയഗ്നി സന്തതം;

സഖ്യം പുലർത്തോൻസഖോക്കളിൽ�ച്ചല്ലുന്നു,

നില്ക്കോ�ത �പോം ഹയം �പോ�ല വോടോതിവൻ! (2)

തമ്പുരോനി,�ദ്ദഹ�മതധ്വരത്തിനും;

തമ്പുരോൻ, സർവ�തോഗോമിയുഷസ്സിലും;

കല്യോണിഹവ്യ�മോ�രോന്നുമീയഗ്നിയി-

ല�ല്ലോ �പോഴിപ്പൂ, ബലോഹിംസിതരഥൻ! (3)

�കല്പോൽ പ്രവൃദ്ധനോയ്സ്സംകീർത്ത്യമോനനോയ്

ക്ഷിപ്രം പറന്നു�പോ,മുമ്പരി�ലത്തുവോൻ:

അജ്ജുഹുസംയുക്തനോമഗ്നി �ഹോമകൃ-

ത്തർച്ച്യൻ സുയഷ്ടോവു പിമ്പൂട്ടു,മുമ്പ�ര! (4)

�പോന്നുറവോം തത്തുമഗ്നിയ്ക്കുസൂക്തിയു-

മന്നവുമർപ്പിപ്പിനി,ന്ദ്രന്നു�പോല�വ:

ധീരരോൽസ്സംസ്തുതന�ല്ലോ, പ്രധർഷക-

ന്മോ�ര വിളിയ്ക്കുന്ന ജോത�വദസ്സിവൻ! (5)

നിങ്ക�ല വ�ന്നത്തിയ�ല്ലോ ധന�മോ�ക്ക,-

യു�ങ്കോ�ടോടും ഹയം �പോരിങ്കലോംവിധം:

അബ്ഭവോ�നങ്ങളി�ലയ്ക്കു തിരിയിയ്ക്കു-

ക�ഗ്ന, പുരന്ദരൻ�ക�ക്കോണ്ട രക്ഷ�യ! (6)

അ�ഗ്ന, പിറന്നിരുന്നിട്ടുടൻത�ന്ന നീ-

യോഹുതിയ്ക്കർഹനോയ�ല്ലോ, മഹിമയോൽ;

ആ നി�� ചിഹ്നമണഞ്ഞുഹവി�സ്സകു-

മോര്യർ വളർച്ചയും �നടുന്നു, രക്ഷയോൽ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 6.
1. വോയ്ക്കുന്നു–അഭിവൃദ്ധി �നടുന്നു. സദ്മം=ഗൃഹം. ഇതോ–വിളിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. മുറ്റിയ–മികച്ച.
സൂര്യോംശുദീപ്ത്യോ–സൂര്യരശ്മി�തജസ്സിനോൽ. സമുജ്ജ്വലൻ–അഗ്നി.

2. സഖോക്കൾ–യജമോനന്മോർ. വോടോ�ത=അപരിശ്രോന്തനോയി.
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3. ഉഷസ്സിലും തമ്പുരോൻ–പ്രോത�ഹോമത്തിലും യഷ്ടോക്കൾക്ക് അധിപതി. കല്യോണഹ

വ്യം=സുമംഗളമോയ ഹർവിസ്സ്. ബലോഹിംസിതരഥൻ–ബലങ്ങളോൽ, ശത്രു�സനക

ളോൽ, ഉപദ്രവിയ്ക്ക�പ്പടോത്തയജ്ഞരഥ�ത്തോടുകൂടിയവൻ, യജമോനൻ.

4. �കല്പോൽ–ബലകരമോയ ഹവിസ്സിനോൽ അർച്ച്യൻ–സ്തുത്യൻ. പിമ്പൂട്ടുമുമ്പ�ര–

ഉമ്പരു�ട അടുക്ക�ലത്തിയിട്ട്, അവർക്കുഹവിസ്സു ഭക്ഷിപ്പോൻ �കോടുക്കും.

5. �പോന്നുറവ്–സമ്പത്തി�നഉദ്  ഗമിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ,ധനദോതോവ്. തത്തും–ജ്വോലകൾ�കോണ്ടു

നൃത്തം�വയ്ക്കുന്ന. സൂക്തി–സ്തുതി. അന്നം–ഹവിസ്സ്. ധീരർ=�മധോവികൾ. പ്രധർഷക

ന്മോ�ര–ശത്രുക്ക�ളഅമർത്തുന്ന �ദവന്മോ�ര.

6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: പുരന്ദരൻ�ക�ക്കോണ്ട–ഇന്ദ്ര�� രക്ഷ�പോലുള്ള.

7. നി�� ചിഹ്നമണഞ്ഞു–ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന നിങ്കലണഞ്ഞ്. ആര്യർ–�ശ്രഷ്ഠന്മോർ, യജമോ

നന്മോർ. രക്ഷയോൽ–ഭവോനോൽ രക്ഷിതരോയിട്ട്.
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സൂക്തം 7.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

�ദ്യോവൂഴികളിൽനിന്നി,ഷ്ടിയ്ക്കുഞങ്ങളിൽ-

�ദ്ദവ, നീ �ചർക്ക, സർവോന്നവും സ്വസ്തിയും;

�സവിയ്ക്കു�മങ്ങ�ളക്കോക്കുക,�ഗ്ന, ഭവോൻ

�ദവ, സുരൂപ, നിൻശ്ലോ�ഘ്യോരുബുദ്ധിയോൽ! (1)

അശ്വ�ഗോഭൂതി�യപ്പോടിവർണ്ണിപ്പതു-

ണ്ട�ഗ്ന, ഭവോന്നോയ്പ്പിറന്നതോമിസ്തവം:

മർത്ത്യൻ, സുജോത, നിൻ�ഭോഗ്യങ്ങൾ �നട�വ,

വിത്തദൻ വോഴ്ത്ത�പ്പടുന്നൂ, ഭവോൻ വ�സോ! (2)

അഗ്നി�യനിയ്ക്കച്ഛന,ഗ്നി ബന്ധു�വനി-

യ്ക്ക,ഗ്നി �മ �സോദരൻ, സന്തതം �തോഴനും:

അമ്മഹോഗ്നിവദന�ത്തബഭജിപ്പു, ഞോ-

നംബ�ര മിന്നുന്നയോജ്യനോമർക്ക�ന! (3)

നൽസ്തവമ�ഗ്ന, ചമച്ചുഞങ്ങൾ: ഗൃ�ഹ

നിത്യ�ഹോതോവു നീയോ�ര രക്ഷിയ്ക്കു�മോ,

അന്നോഢ്യന,ധ്വരി, �രോഹിദശ്വനവൻ;

മിന്നും ദിനങ്ങളിലബ്ഭവോന്നോഹുതി! (4)

മിത്രംകണക്കുപ�സവ്യന,ഗ്നി മഖ-

സിദ്ധി വരുത്തുമൃത്വിക്കു, പുരോതനൻ-

അദ്ദീപ്ത�നജ്ജനിപ്പിച്ചോർ, കരങ്ങളോൽ;

മർത്ത്യർക്കു �ഹോതോവുമോക്കിനോരോളുകൾ! (5)

വിണ്ണുമ്പ�ര�ദ്ദവ, തോൻതോൻ യജിയ്ക്ക, നീ:

�പോണ്ണ�ച്ചറുക്ക�ന�ന്തോന്നു �ചയ്യും തവ?

കോലങ്ങളിൽ നീ സുര�ര യജിച്ചതു-

�പോ�ല സുജോത, യജിയ്ക്ക, നീ നി�ന്നയും! (6)

കോക്കുക, രക്ഷിയ്ക്കു�ക,ങ്ങ�ള–സ്സുപ്രഭ;

�ചർക്കുക,ന്നങ്ങളുമോയുസ്സു�മങ്ങളിൽ;

�നർ�ക്കകുക�ഗ്ന, ഹവിർദ്ദോന�മങ്ങൾക്കു;

�നോക്കുക,�ങ്ങങ്ങൾതൻ �ദഹവും ശ്രദ്ധയോ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 7.
1. ശ്ലോ�ഘ്യോരുബുദ്ധി–ശ്ലോഘനീയവും വിപുലവുമോയ ര�ക്ഷോപോയജ്ഞോനം.

2. പിറന്നതോം–ഉച്ചരിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന. ഇസ്തവം–ഞങ്ങളു�ട സ്തുതി. അശ്വ�ഗോഭൂതി�യ–

ഞങ്ങൾക്കു ഭവോൻ തന്നഅശ്വ�ഗോസമ്പത്തി�ന. നിൻ–അങ്ങ് നല്കുന്ന.
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3. വദന�ത്ത–ആഹവനീയോഗ്നിയോകുന്ന മുഖ�ത്ത. അംബ�ര–ആകോശത്ത്. അർക്ക

�ന–സൂര്യ�ന�പ്പോലിരിയ്ക്കുന്ന വദന�ത്തഎന്നുലു�പ്തോപമ.

4. ഗൃ�ഹ–യോഗശോലയിൽ. നീആ�ര രക്ഷിയ്ക്കു�മോ,അവൻഅഗ്നിസോയൂജ്യംപ്രോപിയ്ക്കും–
അഗ്നി�യ�പ്പോ�ലഅന്നസമൃദ്ധനും,അധ്വരിയും (യഷ്ടോവും) �രോഹിദശ്വനുമോയിത്തീരും.

മിന്നും ദിനങ്ങളിൽ–സുദിനങ്ങളിൽഎന്നുതോൽപര്യം. ആഹുതി–ആഹുതി ഭവിയ്ക്ക�ട്ട.

5. മിത്രം=�സ്നഹിതൻ. മഖസിദ്ധി–യോഗപൂർത്തി. കരങ്ങളോൽ–�കകൾ�കോണ്ട്

അരണികടഞ്ഞ്. മർത്ത്യർക്കു–മനുഷ്യോകോരരോയ �ദവന്മോർക്കു. �ഹോതോവ്=

വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. ആളുകൾ–യജ്ഞകർത്തോക്കൾ.

6. വിണ്ണുമ്പർ–സ്വർഗ്ഗത്തി�ല ഇന്ദ്രോദി�ദവന്മോർ. �പോണ്ണ�ച്ചറുക്കൻ–ഉൾക്കോതലും

അറിവുമില്ലോത്തവൻ.

7. കോക്കുക–ദൃഷ്ടഭയങ്ങളിൽനിന്ന്. രക്ഷിയ്ക്കുക–അദൃഷ്ടഭയങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഹവിർദ്ദോ

നം �നർ�ക്കകുക–ഞങ്ങ�ള ഹവിർദ്ദോന(യജ്ഞകർമ്മ)ശക്തരോക്കുക. �നോക്കുക–

�പോറ്റിപ്പുലർത്തുക.
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സൂക്തം 8.

ത്വഷ്ടോവി�� പുത്രൻത്രിശിരസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നിയും ഇന്ദ്രനും �ദവത.

(കോകളി.)

തൃ�ക്കോടിക്കോലുയർത്തഗ്നി, വൃഷം�പോ�ല

മുക്രയി�ട്ടോടുന്നു, ഭൂവിലും �ദ്യോവിലും;

വിണ്ണി�� ചോരത്തുമറ്റത്തു�മത്തുന്നു;

തണ്ണീരിടത്തിൽത്തഴയ്ക്കുന്നു, വമ്പനോയ് ! (1)

ഉൾപ്പുക്കുതുഷ്ടനോം, പൂഞ്ഞചീർത്ത വൃഷം;

നൽപ്പശുക്കുട്ടി കർമ്മോർത്ഥ�മോലിയിടും;

വോ�നോർമഖത്തിൽ മുതിർന്നു�കോണ്ടു നിജ-

സ്ഥോനങ്ങളി�ല�യ്ക്കഴുന്നള്ളു,മഗ്രിമൻ! (2)

�മധത്തിൽ നിർത്തിവരുന്നൂ, സുവീര്യ��

തോയ്തോതമൂർദ്ധ്നി പുരട്ടും മഹസ്സി�ന;

ഒത്തമ�റത്തിനോയ്പ്പോറിത്തിളങ്ങുന്ന

തത്തിരു�മക�ള�സ്സവിപ്പു, യജ്ഞഗർ. (3)

�ചല്ലു,മുഷസ്സുഷസ്സി�� മുന്നിൽബ്ഭവോ;-

നുല്ലസിയ്ക്കും, വ�സോ, രണ്ടു�നരത്തിലും;

ത�ന്മയ്യിൽനിന്നംശുമോ�നജ്ജനിപ്പിച്ചു,

കർമ്മത്തിനോയിട്ടു �ക�ക്കോള്ളു,�മഴിടം! (4)

കണ്ണുനീ, കോവലോൾ നീ, മോമഖത്തിന്നു;

തണ്ണീരിനോയ്�ച്ചല്ലുമോദിത്യനും, ഭവോൻ;

ജോത�വദ�സ്സ, ജലോത്മജസൂനു, നീ;

ദൂതനുമ�ല്ലോ, ഹവിസ്സൂട്ടു�വോന്നു നീ! (5)

ഭദ്രനിയുദ്വോഹ�നോടു �ചരുമിട-

�ത്തത്തിയ്ക്കു�വോൻ, നീയുദകവും യജ്ഞവും;

അഗ്ര്യനോമർക്ക�ന �ദ്യോവിൽ നിർത്തുന്നു, നീ;-

യ�ഗ്ന, ഹവിസ്സു വഹിയ്ക്കുന്നു, നോക്കിനോൽ! (6)

സത്രോണനോം ത്രിതൻ �വലയ്ക്കു യജ്ഞോംശ-

മത്തുംഗരക്ഷിതോ�വോടു വരിച്ചുടൻ

പിത്രംബികോന്തി�ക സം�സവ്യമോനനോയ്,

നൽസ്തവമുച്ചരിച്ചോയുധ�മന്തിനോൻ. (7)

തോതോയുധജ്ഞത്തണ്ണീർമകൻത്രിതൻ

�പോർ തുടങ്ങീ �ചറുത്തി,ന്ദ്രനയയ്ക്കയോൽ;

രജ്ജു�വ�ഴന്തും ത്രിശീർഷനോം ത്വോഷ്ട്ര�ന-

ത്തച്ചു വീഴിച്ചിട്ടടക്കി, �ഗോക്ക�ളയും! (8)

ഏറ്റം കരു�ത്തടുത്തൂറ്റം നടിയ്ക്കുമി-
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ത്ത്വോഷ്ട്ര�നക്കീറിനോനി,ന്ദ്രൻസതോംപതി;

ആർത്തോർത്തുപിന്മോറ്റിയോഞ്ഞു�കോയ്തോൻ, പശു-

ച്ചോർത്തുള്ളവിശ്വരൂപ�� ശിരസ്ത്രയം! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 8.
1. തൃ�ക്കോടിക്കോൽ–ധൂമമോകുന്ന ധ്വജം. തണ്ണീരിടം–അന്തരിക്ഷം. തഴയ്ക്കുന്നു–

�വദ്യുതോത്മനോ.

2. ഉൾപ്പുക്കു തുഷ്ടനോം–വോനൂഴികളു�ട ഇടയിൽ പുക്കു �മോദിയ്ക്കും. പൂഞ്ഞ–�തജസ്സ്.

വൃഷശബ്ദത്തിന്ന് അഭീഷ്ടവർഷി എന്നും അർത്ഥം. നൽപ്പശുക്കുട്ടി–തത്തുല്യനോയ

അഗ്നി. കർമ്മോർത്ഥം–ഹവിർവഹന–�ദവോഹ്വോനോദിയ്ക്കു�വണ്ടി. വോ�നോർമഖം

=�ദവയജനം. നിജസ്ഥോനങ്ങൾ–ആഹവനീയോദിസ്ഥോനങ്ങൾ. അഗ്രിമൻ–

�ദവന്മോരിൽ�വച്ചു മുഖ്യനോയഅഗ്നി.

3. �മധം=യോഗം. സൂവീര്യ��–അഗ്നിയു�ടതോയ്തോതമൂർദ്ധ്നിപുരട്ടും–ദ്യോവോപൃഥിവികളു�ട
മുകളിൽ എണ്ണ �തച്ചോല�ത്ത മിനുസം വരുത്തുന്ന. അമ�റത്ത്–ഹവിർഭുക്തി. തത്തി

രു�മക�ള–അഗ്നിയു�ട ജ്വോലക�ള. യജ്ഞഗർ (യഷ്ടോക്കൾ) എന്ന പദം ത�ന്ന

പൂർവോർദ്ധത്തിലും കർത്തോവ്.

4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഉഷസ്സുഷസ്സി�� മുന്നിൽ–ഓ�രോ പുലർകോലത്തി��യും മുന്നിൽ–

പ്രഭോതത്തിന്നുമു�മ്പ. �ചല്ലും–യജ്ഞസദനത്തിൽ. ഉല്ലസിയ്ക്കുക–ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുക. രണ്ടു

�നരത്തിലും–പ്രഭോത–സോയംകോലങ്ങളിൽ. അംശുമോൻ=

സൂര്യൻ. ജനിപ്പിച്ചു–പ്രഭോതത്തിൽഅഗ്നി ജ്വലിച്ചതിന്നു�ശഷമോണ�ല്ലോ, സൂ�ര്യോദയം.

ഏഴിടം–യോഗശോലയി�ല ധിഷ്ണ്യവും മറ്റും.

5. മോമഖം=മഹത്തോയ യോഗം. തണ്ണീരിനോയ്–�സോമരസമോകുന്ന �വള്ളം �ക�ക്കൾ

വോൻ. ജലോത്മജസൂനു–ജലോത്മജത്തി��, �മഘത്തി�� പുത്രൻ; �വദ്യുതോഗ്നി.

ഹവിസ്സൂട്ടു�വോൻ–യജമോനൻ.

6. ഭദ്രനിയുദ്വോഹ�നോടു �ചരുമിടത്ത്–നല്ല നിയുത്തുക്കളോകുന്ന വോഹനങ്ങളുള്ളവ�നോടു,

വോയുവി�നോടു, �ചരുന്ന ഇടത്ത്, അന്തരിക്ഷത്തിൽ. ഉദകം–വൃഷ്ടിജലം. യജ്ഞം–

ഹവിസ്സ്. നോക്ക്–ജ്വോല.

7. ഈ സൂക്തത്തി�� ഋഷിയോയ ത്രിശിരസ്സി�ന വധിപ്പോൻ ഇന്ദ്രൻ ത്രിത�നന്ന

ഋഷി�യോടു സോഹോയ്യം അ�പക്ഷിച്ചു. ത്രിതനോക�ട്ട, �വലയ്ക്കു കൂലിയോയി യജ്ഞ

ത്തിൽ ഒരു പങ്കു തനിയ്ക്കു കിട്ടണ�മന്നോയി; ഇന്ദ്രൻ അതു സമ്മതിച്ചു. ത്രിശിര

സ്സു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഈ ഭോവികഥയോണ്, ഇതുമുതൽ മൂന്നൃക്കുകളിൽ: സത്രോ

ണൻ–യജ്ഞോംശലോഭത്തോൽ രക്ഷയുള്ളവനോയിത്തീർന്നവൻ. അത്തുംഗരക്ഷി

തോ�വോടു–ആ ഉൽക്കൃഷ്ടനോയ രക്ഷക�നോട്, ഇന്ദ്ര�നോട് പിത്രംബികോന്തി�ക–

പിതോവി��(�ദ്യോവി��)യും അംബിക(ഭൂമി)യു�ടയും സമീപത്ത്, യജ്ഞത്തിൽ.

സം�സവ്യമോനനോയ്–ഋത്വിക്കുകളോൽ പരിചരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു�കോണ്ട് നൽസ്തവമുച്ചരിച്ച്–

ഇന്ദ്ര�ന വഴി�പോ�ല സ്തുതിച്ച്. ആയുധ�മന്തിനോൻ–എ�ന്നോടു �പോരുതോൻ.

8. തോതോയുധജ്ഞൻ–അച്ഛ�� പയറ്റു ശീലിച്ചവൻ. തണ്ണീർമകൻ–ഏകത–ദ്വിത–

ത്രിതന്മോരു�ട ഉൽപത്തി ഒന്നോംമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിപോദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രജ്ജു(കയർ)

ഏ�ഴന്തും–എതിരോളിക�ള പിടിച്ചു�കട്ടോൻ. ത്രിശീർഷൻ=ത്രിശിരസ്സ്. ത്വോഷ്ട്ര�ന–

ത്വഷ്ടൃപുത്രനോയഎ�ന്ന. �ഗോക്ക�ളയും–എ��.
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9. ഊറ്റം–ശൗര്യവോ�നന്ന ഗർവ്. പശുച്ചോർത്തുള്ള–വള�ര മോടുകളു�ട ഉടമസ്ഥനോയ.

ത്രിശിരസ്സും വിശ്വരൂപനും ഒരോൾ (ഈഋഷി) ത�ന്ന.
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സൂക്തം 9.

അംബരീക്ഷ�നന്ന രോജോവി�� പുത്രൻ സിന്ധുദ്വീപ�നോ, ത്രിശിരസ്സു ത�ന്ന�യോ

ഋഷി; ഗോയത്രിയും വർദ്ധമോനയും പ്രതിഷ്ഠയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; തണ്ണീർ �ദ

വത.

തണ്ണീർക�ള, സുഖം കിട്ടിപ്പവരോം നിങ്ങ�ളങ്ങ�ള

അന്നത്തിന്നും മഹത്തോം നൽക്കോഴ്ചയ്ക്കും �യോഗ്യരോക്കുവിൻ! (1)

ഇ�ങ്ങറ്റവും സുഖദമോം നിങ്ങൾതൻ മധുഞങ്ങ�ള

കുടിപ്പിപ്പിൻ, കുതുക�മോടമ്മമോ�രന്ന�പോല�വ! (2)

തണ്ണീർക�ള, നിങ്ങൾ തഴപ്പിയ്ക്കും �കോറ്റിന്നു നിങ്ങ�ള

പ്രോപിയ്ക്കോവൂ, തു�ലോം ഞങ്ങൾ; ന�ല്ക,ങ്ങൾക്കുവളർച്ചയും! (3)

സുഖവും, മഖവും, പോനം, ശോന്തിയും, പരിഹോരവും

തന്നു�കോ�ണ്ടോഴുകീട�ട്ട, തണ്ണീർ�ദ്ദവിക�ളങ്ങളിൽ! (4)

ആർ മർത്ത്യ�ര�പ്പോറുപ്പിപ്പൂ, ധനങ്ങൾക്കോരധീശ്വരൻ,

അത്തണ്ണീ�രോടു കുശലമഭിയോചിച്ചിടുന്നു, ഞോൻ. (5)

�സോമൻ �ചോന്നോ�ന�ന്നോ�ട‘ല്ലോമരുന്നും ജലസംസ്ഥിതം,

അഗ്നിയോം വിശ്വശംഭൂവും’; ജലം സകല�ഭഷജം! (6)

ജല�മ, മമ �രോഗ�ത്തത്തടുക്കുന്ന മരുന്നി�ന

തികച്ചും തന്നരുൾക: ഞോൻ �നോക്കോവൂ, സൂര്യ�നച്ചിരം ! (7)

ജല�മ, നീ�യോഴുക്കി�പ്പോക്കുക, ഞോൻ �ചയ്ത പോപ�മോ,

�കറി �ദ്രോഹിച്ച�തോ, ശോപമിട്ട�തോ, നുണ �ചോന്ന�തോ! (8)

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

വരിക�ഗ്ന, സ�തോയൻ നീ; �തജ�സ്സങ്കലണയ്ക്ക, നീ ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 9.
1. കോഴ്ച–അറിവ്.
2. മധു–രസം. കുതുക�മോട്–പുത്ര�� വളർച്ച കോംക്ഷിച്ച് അമ്മമോർ മുല�കോടുക്കുന്നതു
�പോ�ല.

3. �കോറ്റിന്ന്–അന്നം കിട്ടോൻ. വളർച്ച–സന്തോനസമൃദ്ധി.
4. ശോന്തി–�രോഗശമനം. പരിഹോരം–�രോഗനിവോരണം. എങ്ങളിൽ–ഞങ്ങളു�ട അടു
ക്കൽ.

6. ഇതു മുതൽ നോലൃക്കുകളു�ട ടിപ്പണി ഒന്നോം മണ്ഡലത്തി�ല 20-ോം സൂക്തത്തിലുണ്ടു്.



[മ. 10: അ. 1: സൂ. 10] ഏഴോം അഷ്ടകം 219

സൂക്തം 10.

�വവസ്വതരോയ യമിയും യമനും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പുഛന്ദസ്സ്; യമീയമന്മോർത�ന്ന

�ദവതകളും.

‘ഞോൻ നിർജ്ജനവും വിശോലവുമോയ ഒരു സമുദ്രദ്വീപിൽ �പോയിട്ടു, സഖോവി

�ന സഖ്യത്തിന്നു തിരിയിയ്ക്കോം: അച്ഛന്നു�വണ്ടി, ഒരു മികച്ച കുട്ടി�യ എ�� വയ

റ്റിൽ �വധസ്സു ധ്യോനപൂർവം നിർത്തും!’ (1)
‘നി��സഖ്യംസഖോവിനു �വണ്ടോ: ഒ�രവയറ്റിൽപിറന്നവൾഅഗമ്യയോകുന്നു.

വലിയ ബലവോ�� മക്കളോയ വീരന്മോർ, വിണ്ണി�ന തോങ്ങുന്ന വിപുലോത്മോക്കൾ ചു

റ്റും �നോക്കും!’ (2)
‘ആ അമർത്ത്യന്മോരും–സർ�വോൽക്കൃഷ്ടനോയ പുരുഷൻ�പോലും–ഈ വർഗ്ഗ

�ത്ത കോമിയ്ക്കോറുണ്ടു്: അങ്ങയു�ട മനസ്സുഞങ്ങളു�ട മനസ്സിൽ പതിച്ചോലും; അച്ഛൻ

�പോ�ല, ഭവോൻ ഭർത്തോവോയിട്ട് എ�� �ദഹത്തിൽ കടന്നോലും!’ (3)
‘പ�ണ്ടത്തതു നോം �ചയ്തുകൂടോ: സത്യവോദികളോയ നോം വല്ല�പ്പോഴും അസത്യം

പറയു�മോ? അന്തരിക്ഷത്തി�ല ആദിത്യനും, അന്തരിക്ഷത്തി�ല ആ സ്ത്രീയുമ�ത്ര,

നോമിരുവ�ര ഉൽപ്പോദിപ്പിച്ചതു്; അതിനോൽ അത്യുൽക്കൃഷ്ടോമോകുന്നു, നമ്മു�ട ചോർ

ച്ച!’ (4)
‘അച്ഛനോയ ത്വഷ്ടോവ്, വിശ്വോത്മോവോയ സവിതോവു, ഗർഭത്തിൽ�വച്ചുത�ന്ന

നോമിതുവ�ര ദമ്പതികളോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. ആരും �ലോപം വരുത്തില്ല, അ�ദ്ദഹം �ച

യ്തു�വച്ചതിന്ന് നമ്മു�ട ഇതു ഭൂവിന്നറിയോം; �ദ്യോവിന്നുമറിയോം! (5)
ഒന്നോംദിവസത്തി�� ഇത്ആരറിയും? ഇവി�ട ഇത്ആർകോണും? ആർ �വ

ളി�പ്പടുത്തും? മിത്ര��യും വരുണ��യും മഹത്തോയ ധോമത്തിൽ മനുഷ്യ�ര നരക

ത്തോൽ തല്ലുന്നവ�ന, അ�ങ്ങന്തുപറയുന്നു! (6)
യമന്നുയമിയോയഎ�ന്നക്കുറിച്ച്, ഒ�രടത്തുകൂ�ടക്കിടക്കോൻ, രതി �തോന്ന�ട്ട:

ഞോൻ, ഭോര്യ ഭർത്തോവി�നന്ന�പോ�ല �ദഹം �വളി�പ്പടുത്തോം; നോം, ഇരുചക്ര

ങ്ങൾ �തരി�ന�യന്ന�പോ�ല ഉയർത്തുക!’ (7)
‘�ദവന്മോരു�ട ചോരന്മോരു�ട ഇവി�ട നടക്കുന്നുണ്ടു്; അവർ നില്ക്കില്ല, ഇമ �വട്ടി

ല്ല. തല്ലുന്നവ�ള, നീ എ�ന്ന വിട്ടു �വക്കം മ�റ്റോരുത്ത�നോടു �ചരുക; അവ�നോടുകൂ

ടി, ഇരുചക്രങ്ങൾ �തരി�ന�യന്ന�പോ�ല ഉയർത്തി�ക്കോള്ളുക!’ (8)
‘ഇ�ദ്ദഹത്തിന്നു രോവിലും പകലിലും നല്ക�ട്ട; സൂര്യ�� കണ്ണു കൂ�ടക്കൂ�ട തുറ

ക്ക�ട്ട. സമോനബന്ധുക്കളോയ ഇരുവരും വോനൂഴികളും �യോജിയ്ക്ക�ട്ട; യമി യമ��

ഭ്രോതൃത്വവിഹീനത �ഭസി�ക്കോള്ളും!’ (9)
‘�പങ്ങന്മോർ ആങ്ങള�യ വരിയ്ക്കോത്ത യുഗങ്ങൾ �മലിൽ വരും. സുഭ�ഗ, നീ

എ�ന്നവിട്ടു മ�റ്റോരുവ�നകോമിയ്ക്കുക; നി��കയ്യ്ആ �സക്തോവിന്നുതലയണയോ

ക്കുക!’ (10)
‘രക്ഷിയ്ക്കോത്തവൻ ഭ്രോതോവോകു�മോ? ദുഃഖം വരുത്തുന്നവൾ �സോദരിയോകു�മോ?

കോമമൂർച്ഛയോലോണ്, ഞോൻ ഇങ്ങ�ന പലതും പുലമ്പുന്നതു് അങ്ങ് �ദഹം എ��

�ദഹത്തിൽ ഒട്ടിച്ചോലും!’ (11)
‘ഞോൻ �ദഹം നി�� �ദഹത്തിൽ ഒട്ടിയ്ക്കില്ല: �പങ്ങ�ള പുണരുന്നവൻപോപി

യോ�ണന്നു പറയ�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. നീ എ�ന്ന വിട്ടു മ�റ്റോരുവ�നോടുകൂടി രസിച്ചു�കോ

ള്ളുക: സുഭ�ഗ, ഇതിൽ നി�� �സോദരന്നു തോൽപര്യമില്ല!’ (12)
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‘യമ, കഷ്ടം, ഒരു ദുർബലനോണു്, ഭവോൻ: അങ്ങയു�ട നിനവും നിശ്ചയവും

ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടോ. അങ്ങ�യ മ�റ്റോരുത്തി, വോറ് കുതിര�യയും വള്ളി വൃക്ഷ

�ത്തയു�മന്ന�പോ�ല �കട്ടിപ്പുല്കുന്നുണ്ടോവോം!’ (13)
‘യമി, നീ മ�റ്റോരുവ�ന, വള്ളി വൃക്ഷ�ത്ത�യന്ന�പോ�ല �കട്ടിപ്പുല്കുക, ആ

മ�റ്റോരുവൻ നി�ന്നയും. നീ അവ�� മനസ്സിച്ഛിയ്കുക, അവൻ നി��യും; എന്നിട്ടു

നീ സുമംഗളമോയ സുഖംഅനുഭവിച്ചു�കോൾക!’ (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 10.
1. യമി �സോദരനോയ യമ�നോടു പറയുന്നു: സഖോവി�ന–ഗർഭവോസം മുതല്ക്കുസഖോവോയ
ഭവോ�ന. (ഇരട്ട�പറ്റുണ്ടോയവരോണിവർ). സഖ്യത്തിന്ന്–സം�ഭോഗത്തിന്ന്. തിരിയി

യ്ക്കോം–അഭിമുഖനോക്കോം. അച്ഛൻ–സംഗമത്തോൽനമുക്കുജനിയ്ക്കോൻ�പോകുന്നമക��

അച്ഛനോയ ഭവോൻ. �വധസ്സു–പ്രജോപതി. ധ്യോനപൂർവം– ‘അനുരൂപനോയ പുത്രൻ

ഈ �സോദരരോയ ദമ്പതികൾക്കുപിറക്ക�ട്ട’ എന്നസങ്കല്പ�ത്തോ�ട.

2. യമൻ പറയുന്നു: സഖോവിന്ന്–എനിയ്ക്കു. ബലവോൻ–പ്രജോപതി. വിപുലോത്മോക്കൾ–
�ദവന്മോർ. ചുറ്റും �നോക്കും–സർവത്ര കർമ്മസോക്ഷികളോണ�ല്ലോ, �ദവന്മോർ.

3. യമി: ഈ വർഗ്ഗ�ത്ത–�പങ്ങ�ളയും മറ്റും. ഞങ്ങളു�ട–എ��. പതിച്ചോലും–ഞോൻ

അങ്ങ�യ കോമിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല, അങ്ങ് എ�ന്നയും കോമിച്ചോലും എന്നർത്ഥം. അച്ഛൻ

�പോ�ല–പ്രജോപതി മക�ള പുണർന്നുവ�ല്ലോ; അതു�പോ�ല ഭവോൻ ഭഗിനി�യ പു

ണർന്നോലും.

4. യമൻ: പ�ണ്ടത്തതു–സർവശക്തനോയപ്രജോപതി �ചയ്തതും മറ്റും. ആസ്ത്രീ–സൂര്യ��

ഭോര്യയോയസരണ്യു. അഭിജോതരോയനോംഅകൃത്യം �ചയ്തുകൂടോഎന്നോണ്, അന്തിമവോ

ക്യത്തി��ആശയം.

5. യമി: ഇതു–ദമ്പതിത്വം.
6. ഒന്നോംദിവസത്തി��ഇത്–നോം ഒരിയ്ക്കൽസംഗമിയ്ക്കുന്നതു്. ധോമം=സ്ഥോനം; അ�ഹോ

രോത്രം. മനുഷ്യ�ര–പോപിക�ള. നരകത്തോൽ തല്ലുക–നരകത്തിലിട്ടു പീഡിപ്പിയ്ക്കുക.

7. ഉയർത്തുക–ധർമ്മോർത്ഥകോമങ്ങ�ള.

8. യമൻ: ചോരന്മോർ–മനുഷ്യരു�ട ശുഭോശുഭകർമ്മങ്ങൾ �നോക്കിയറിയുന്നവർ. നില്ക്കില്ല–
സദോ ചുറ്റിനടക്കും. തല്ലുന്നവ�ള–അരുതോത്തതു സംസോരിച്ച് എ�ന്ന �വദനിപ്പിയ്ക്കുന്ന

വ�ള.

9. യമി: ഇ�ദ്ദഹം–യമൻ. നല്ക�ട്ട–ഹവിസ്സു �കോടുക്ക�ട്ട. തുറക്ക�ട്ട–സൂര്യ�തജസ്സ്

ഇ�ദ്ദഹത്തിൽപതിയ�ട്ട. ഇരുവർ–അ�ഹോരോത്രങ്ങൾ. �യോജിയ്ക്ക�ട്ട–ഇ�ദ്ദഹത്തിന്ന്

അനുകൂലകളോക�ട്ട. ഭോതൃത്വവിഹീനത–സ�ഹോദര�സ്നഹമില്ലോയ്മ; ത�� അഭ്യർ

ത്ഥന നിരസിയ്ക്കൽ. �ഭസി�ക്കോള്ളും–പണി�പ്പട്ടു സഹിച്ചു�കോള്ളും.

10. യമൻ: യുഗങ്ങൾ–കോലം. �സക്തോവ്–�രത�സ്സചനം �ചയ്യുന്നവൻ.

11. യമി:
12. യമൻ: ഇതിൽ–ഭഗിനീസംഗമത്തിൽ.

13. യമി: ഞങ്ങൾക്ക്–എനിയ്ക്ക്. പുല്കുന്നുണ്ടോവോം–തന്നിമിത്തമോവോം, ഭവോൻ എ�ന്ന കോ

മിയ്ക്കോത്തതു്.

14. യമൻ:
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സൂക്തം 11.

അംഗപുത്രൻ ഹവിർദ്ധോനൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദ

വത.

മഴ �പയ്യിയ്ക്കുന്ന അഹിംസ്യനോയ മഹോൻ വോട്ടമില്ലോത്ത വർഷിതോവിന്നോയി

�ദ്യോവിങ്കൽനിന്നുപയസ്സുകറ�ന്നടുക്കുന്നു: തന്തിരുവടി, ബുദ്ധി�കോണ്ടുസൂര്യ�നന്ന

�പോ�ല എല്ലോം അറിയുന്നു; ആ യജനീയൻ യജ്ഞോർഹങ്ങളോയ ഋതുക്ക�ള പൂജി

യ്ക്ക�ട്ട! (1)
വർണ്ണിയ്ക്കുന്ന ഗന്ധർവിയും, സലിലസംസ്കൃതനോയ സ്ത്രീയും �സ്തോതോവോയ

എ��ഹൃദയ�ത്ത �സ്തോത്രത്തിൽസംരക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട; അഖണ്ഡനീയൻ ന�മ്മയജ്ഞ

മധ്യത്തിൽ നിർത്ത�ട്ട! ഒന്നോമനോയഞങ്ങളു�ട �ജ്യഷ്ഠനുമുണ്ടു്, സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (2)
കോമയമോനനും, കോമയമോനന്മോരു�ട �ഹോതോവുമോയഈഅഗ്നി�യ യജ്ഞ

ത്തിന്നുസ്തുതിച്ചുൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോള�ത്ര,ആശബ്ദവതിയും യശ

സ്വിനിയും ഭദ്രയുമോയ ഉഷസ്സ് മനുഷ്യന്നു�വണ്ടിആദിത്യോന്വിതയോയിക്ഷിപ്രം ഉദിയ്ക്കു

ന്നതു് ! (3)
ഉട�ന, കല്പിച്ചയയ്ക്ക�പ്പട്ടപരുന്തുപക്ഷിആമഹത്തോയ, വിചക്ഷണമോയ �സോ

മം യോഗത്തിൽ �കോണ്ടുവരും;ആര്യന്മോരോയആളുകൾഈദർശനീയനും �ഹോതോ

വുമോയഅഗ്നി�യ വരിയ്ക്കുന്ന�തോ�ട കർമ്മവും തുടങ്ങും. (4)
അ�ഗ്ന, പശുവിന്നു പു�ല്ലന്ന�പോ�ല, സദോ രമണീയനോണു്, ഭവോൻ. മനുഷ്യ

�� നല്ല നല്ല യജ്ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോലും: അവിടുന്നു പ്രോജ്ഞ�� �സ്തോത്ര�ത്ത

പ്രശംസിച്ചു, ഹവിസ്സു ഭുജിപ്പോൻഅ�നക�രോ�ടോപ്പം വ�ന്നത്തോറുണ്ടു് ! (5)
നിന്തിരുവടി വോനൂഴികളി�ലയ്ക്കു, സൂര്യൻ�പോ�ല �തജസ്സുയർത്തിയോലും: കോ

മയമോന�ര യജിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നു, മനസ്സു�കോണ്ടുസമീപിയ്ക്കുന്നു;അധ്വര്യു വളർത്തോൻ

�നോക്കുന്നു; മനീഷിയ്ക്കു മനം കിടുകിടുക്കുന്നു! (6)
അ�ഗ്ന, ബലത്തി�� മക�ന, അങ്ങയ്ക്കു നന്മനസ്സ് ആരി�ലോ ആ മനുഷ്യൻ തു

�ലോം വിശ്രുതനോയിത്തീരും: അവൻ നോൾ മുഴുവൻ അന്നദോതോവും, അശ്വങ്ങളോൽ

വഹിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവനും, �തജസ്വിയും, ഓജസ്വിയുമോയി വോഴും! (7)
യജനീയനോയ അ�ഗ്ന, ഈ �സ്തോത്രസംഘം യഷ്ടവ്യരോയ �ദവന്മോരു�ട ഇട

യിൽ ഇ�പ്പോൾ �ശോഭിയ്ക്കു�മോ; അന്നവോ�ന, അവിടുന്നു രത്നങ്ങൾ വീതിയ്ക്കുന്നതു�മ

�പ്പോ�ഴോ; അ�പ്പോൾ ധനോംശം ഞങ്ങൾക്കയച്ചോലും ! (8)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് യജ്ഞസദനത്തിൽഞങ്ങളു�ട വോക്കു �കട്ടോലും: അമൃ�തോഴു

ക്കുന്നപള്ളി�ത്തർപൂട്ടുക; �ദവമോതോക്കളോയ ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളഞങ്ങളിൽ �കോ

ണ്ടുവരിക. �ദവന്മോരിലോരും വരോതിരിയ്ക്കരുത്; അങ്ങും ഇവി�ട ഉണ്ടോയിരിയ്ക്കണം!

(9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 11.
1. മഹോൻ–അഗ്നി. വോട്ടമില്ലോത്ത–യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിൽ ന്യൂനത വരുത്തോത്ത. വർഷി

തോവ്–ഹവിസ്സു വർഷിയ്ക്കുന്നവൻ, യജമോനൻ. പയസ്സ്=പോൽ, വൃഷ്ടിജലം.

2. ഈഋക്കി��അർത്ഥംസന്ദിഗ്ദ്ധമോണ്: വർണ്ണിയ്ക്കുന്ന–അഗ്നിഗുണങ്ങ�ള. സലിലസം

സ്കൃതയോയസ്ത്രീ–ആഹുതി. രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട–പതറോ�തനിർത്ത�ട്ട. ഞോൻഅഗ്നി�യഅവ
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ഹിതഹൃദയനോയി സ്തുതിയ്ക്കുമോറോകണ�മന്നുസോരം. അഖണ്ഡനീയൻ–അഗ്നി. �ജ്യഷ്ഠ

നുമുണ്ടു്–ഞോൻ മോത്രമല്ല, എ�� കുലത്തിലുള്ളവ�രല്ലോം യജ്ഞപ്രിയരോകുന്നു.

3. കോമയമോനന്മോർ–ഹവിഃകോംക്ഷികൾ, �ദവന്മോർ. ശബ്ദവതി–പക്ഷികളും മറ്റും ശബ്ദി
ച്ചുതുടങ്ങുമ�ല്ലോ, പുലർകോലത്ത്. മനുഷ്യൻ–യജമോനൻ.

4. കല്പിച്ചയയ്ക്ക�പ്പട്ട–അഗ്നിയോൽ.
5. അ�നകർ–വള�ര�ദ്ദവന്മോർ.
6. കോമയമോനർ–�ദവന്മോർ. ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു–യജമോനൻ. വളർത്തോൻ–�സ്തോത്രങ്ങ�ള വർ

ദ്ധിപ്പിപ്പോൻ. മനീഷി–ബ്രഹ്മൻ എന്ന ഋത്വിക്ക്. മനം കിടുകിടുക്കുന്നു–കർമ്മത്തിന്നു

പിഴ പറ്റിയോ�ലോ എന്ന്.

7. നോൾ–ജീവകോലം.
8. എ�പ്പോൾ �ശോഭിയ്ക്കു�മോ–ഞങ്ങൾ �ദവന്മോ�ര സ്തുതിയ്ക്കുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ. രത്നങ്ങൾ–
രമ്യധനങ്ങൾ. വീതിയ്ക്കുക–�സ്തോതോക്കൾക്കുപങ്കിട്ടു�കോടുക്കുക.

9. പൂട്ടുക–�ദവോഹ്വോനത്തിന്നു �പോകോൻ. ഞങ്ങളിൽ–ഞങ്ങളു�ട യോഗത്തിൽ.
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സൂക്തം 12.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്.

�ദവൻ എ�പ്പോൾ മനുഷ്യ�ര യോഗത്തിന്നിറക്കി, �പോകോൻ സ്വന്തം ഉയി�ര

ടുത്തു, �ഹോതോവോയി സ്ഥിതി�ചയ്യു�മോ; അ�പ്പോൾ സത്യഭോഷിണികളോയ, മുഖ്യക

ളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾ വിളിയ്ക്ക�പ്പട�ട്ട! (1)
മുഖ്യൻ, സർവജ്ഞൻ, ധൂമധ്വജൻ, ചമതയോൽ ഉയ�രക്കത്തുന്നവൻ, സ്തുത്യൻ,

നിത്യൻ, �ഹോതോവ്, മികച്ച യഷ്ടോവ്–ഇങ്ങ�നയുള്ള �ദവനോയ നിന്തിരുവടി, �ദവ

ന്മോ�ര സ്വീകരിച്ചു, യജ്ഞ�ത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളു�ട ഹവിസ്സു �കോണ്ടു�കോടുത്തോലും!

(2)
�ദവ�� സ്വോർജ്ജിതമോയ ജലം യോ�തോ�ന്നോ, ആ �വള്ളത്തിൽനിന്നു ജനി

ച്ചവയ�ത്ര, വോനൂഴിക�ള നിലനിർത്തുന്നതു് അങ്ങയു�ട ആ ദോന�ത്ത–�വളുത്ത

ജ്വോല ദിവ്യഘൃതമോയ ഉദക�ത്ത കറക്കുന്നതി�ന–�സ്തോതോക്ക�ളല്ലോം പോടിപ്പുക

ഴ്ത്തുന്നു! (3)
നിന്തിരുവടി കർമ്മം വർദ്ധിപ്പിച്ചോലും, �വള്ള�ത്ത�പ്പറുന്ന വോനൂഴിക�ള

ഞോൻ വോഴ്ത്തുന്നു: ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, എ�� (സ്തുതി) �കൾക്കുവിൻ. യോ�തോരഹ

സ്സിൽ �സ്തോതോക്കൾ ഗോഥ �ചോല്ലു�മോ, അതിൽ അച്ഛനമ്മമോർ ഞങ്ങ�ള സലിലം

�കോണ്ടുസംസ്കോര�പ്പടുത്ത�ട്ട! (4)
തമ്പുരോൻ നമ്മു�ടതുസ്വീകരിയ്കു�മോ? �മത്തരത്തിലോകു�മോ, നോം �ചയ്യുന്നതു്?

ആരറിഞ്ഞു? നമ്മു�ട �സ്തോത്രം, ക്ഷണിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഒരു �സ്നഹിതൻ�പോ�ല �ദവന്മോ

രിൽ �ചല്ല�ട്ട; ഹവിസ്സും �ചല്ല�ട്ട! (5)
അമർത്ത്യനോയ യമ�� �പർ ഇവി�ട പറയോൻ �കോള്ളില്ല: അ�ദ്ദഹം ഒ�ര

വയറ്റിൽപ്പിറന്നഅഗമ്യ�യ–ഇല്ല–പറയോൻ �കോള്ളുന്നതുത�ന്നഎന്ന് ആർ സ്തു

തിയ്ക്കു�മോ അവ�ന, മഹോനോയഅ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടി സശ്രദ്ധം രക്ഷിച്ചോലും! (6)
തന്തിരുവടിമൂലമോണ�ല്ലോ �ദവന്മോർ യോഗത്തിൽ മത്തടിയ്ക്കുന്നതും, യഷ്ടോവി

�� �വദി�മലിരിയ്ക്കുന്നതും,സൂര്യങ്കൽ �തജസ്സി�നയുംചന്ദ്രങ്കൽരോത്രിക�ളയുംനിർ

ത്തിയതും, അവരിരുവരും മങ്ങോ�ത വിളങ്ങുന്നതും! (7)
ഈജ്ഞോനരൂപനോലോണ�ല്ലോ, �ദവന്മോർ �ജോലി നടത്തുന്നതു്. ഇ�ദ്ദഹത്തി

�� രഹസ്യം നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടോ. ഇവി�ടയുള്ളമിത്രനുംഅദിതിയുംസവിതൃ�ദവനും

വരുണ�നോടു പറയ�ട്ട, നോം നിരപരോധരോ�ണന്ന് ! (8)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് യജ്ഞസദനത്തിൽഞങ്ങളു�ട വോക്കു �കട്ടോലും: അമൃ�തോഴു

ക്കുന്നപള്ളി�ത്തർപൂട്ടുക; �ദവമോതോക്കളോയ ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളഞങ്ങളിൽ �കോ

ണ്ടുവരിക. �ദവന്മോരിലോരും വരോതിരിയ്ക്കരുതു്; അങ്ങയും ഇവി�ട ഉണ്ടോയിരിയ്ക്കണം!

(9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 12.
1. �ദവൻ–അഗ്നി. �പോകോൻ–�ദവന്മോ�ര വിളിപ്പോൻ�വണ്ടി. ഉയിർ–ജ്വോല. വിളിയ്ക്ക
�പ്പട�ട്ട–�ദവനോൽ.

3. ജനിച്ചവ–സസ്യങ്ങൾ. കറക്കുന്നതി�ന–മഴ �പയ്യിയ്ക്കലി�ന.
4. അഹസ്സ്–ഒരു നോൾ�കോണ്ടവസോനിയ്ക്കുന്ന കർമ്മം. സലിലം–വൃഷ്ട്യുദകം.
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5. തമ്പുരോൻ–അഗ്നി. നമ്മു�ടതു–ഹവിസ്സുംസ്തുതിയും. നമ്മു�ട �സ്തോത്രം–മുകളിലുന്നയിച്ച
സംശയ�ത്തനിരോകരിയ്ക്കുന്നു.

6. അഗമ്യ�യ–ഭഗിനി�യ പുണർന്നു എന്നു പറയോൻതുടങ്ങിയിട്ട്, ഇടയിൽ വിരമിയ്ക്കുന്നു.

ഇല്ല–ഭഗിനി�യ പുണർന്നിട്ടില്ല.

7. �തജസ്സ്–പകൽ. അവരിരുവർ–സൂര്യചന്ദ്രന്മോർ.
8. �ജോലി–സ്വസ്വോധികോരം. ഇവി�ട–യജ്ഞത്തിൽ. വരുണൻ–പോപനിവോരകനോയ

അഗ്നി.
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സൂക്തം 13.

അദിതിപുത്രൻ വിവസ്വോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; രണ്ടു ഹവിർ

ദ്ധോനശകടങ്ങൾ �ദവത. (�കക.)

നിങ്ങ�ളപ്പുരോമന്ത്രോന്നങ്ങളോൽപ്പൂട്ടു�ന്നൻ, ഞോ;-

നങ്ങണയ�ട്ട, വിദ്വദോഹുതി�പോ�ല ശബ്ദം:

വിണ്ണില്ലങ്ങളിൽപ്പോർക്കുന്നവരോമമൃത��-

യുണ്ണിക�ളല്ലോവരും ശ്രവിയ്ക്കുമോറോക�ട്ട! (1)

ഇരട്ട�പറ്റുണ്ടോ�യോർ�പോ�ല�യർ�പ്പടും നിങ്ങ-

ളിരു�പർ �ച�ല്ക�ക്ക�ക്കോള്ളുന്നു, �ദ�വഷിനരർ;

ഇരിപ്പിന,റിഞ്ഞോത്മസ്ഥോനത്തുത�ന്ന നിങ്ങൾ-

ഇരിപ്പിൻ, നൽസ്ഥോനത്തുഞങ്ങൾതൻ �സോമത്തിന്നോയ് ! (2)

�ചർക്കുവന�ഞ്ചഷ്ട്യംഗം; �ചയ്  വൻഞോൻ ചതുഷ്പദി;

തീർക്കുവന�തോംകോരോല;–രിപ്പൻ, മഖമ�ധ്യ. (3)

എവ�നോടരുൾ�ചയ്യും, വോ�നോ�ര മരിപ്പിപ്പോ?-

�നവ�നോടോരുൾ�ചയ്യോ, മർത്ത്യ�ര വധിയ്ക്കോയ്  വോൻ?

സുരപോലകർഷിയോം യജ്ഞമോചരി�ച്ചോർത-

ന്നരിയ ശരീര�ത്ത മോറ്റിനിർത്തുന്നൂയമൻ! (4)

ഏറ്റവും വോഴ്ത്ത�പ്പടും ശ്ലോഘ്യനോമച്ഛന്നോയി-

�ട്ട�ഴണ്ണ�മോഴുകുന്നൂ; മക്കളും സ്തവം �ചോല്  വൂ

ഇരു�പരിവരീശരിരുകൂട്ടർക്കും; യത്നി-

ച്ചിരു�പരിവർ പുഷ്ടിയിരുകൂട്ടർക്കും �ചർപ്പൂ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 13.
1. നിങ്ങൾ–രണ്ടു ഹവിർദ്ധോനശകടങ്ങൾ. പുരോമന്ത്രോന്നങ്ങൾ–പ�ണ്ട ഉള്ള മന്ത്ര

വും ഹവിസ്സും. പൂട്ടു�ന്നൻ–ഹവിർദ്ധോനത്തി�ലയ്ക്കു �കോണ്ടു�പോകോൻ, ശബ്ദം–

നിങ്ങളു�ട ഉരു�ളോച്ച. വിദ്വോദോഹുതി�പോ�ല–അഭിജ്ഞ��ആഹുതി�പോ�ല. അങ്ങ്

–�ദവന്മോരു�ട അടുക്കൽ. വിണ്ണില്ലങ്ങൾ=സ്വർഗ്ഗഗൃഹങ്ങൾ. അമൃത��യുണ്ണികൾ–

പ്രജോപതിയു�ട പുത്രന്മോർ, �ദവന്മോർ.

2. ഏർ�പ്പടും–സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ. �ദ�വഷിനരർ–യജമോനർ. ഇരിപ്പിൻ–സ്ഥിതി�ചയ്യുവിൻ.

3. �ചർക്കുവൻ–ഞോൻ നിങ്ങളിൽ �വയ്ക്കോം. അഞ്ചിഷ്ട്യോംഗം–�പോരിയവിൽ, �സോ

മം, പശു, പു�രോഡോശം, ഘൃതം. ചതുഷ്പദി–നോലു പോദങ്ങളുള്ള �സ്തോത്രം. �ച

യ്  വൻ–ഉണ്ടോക്കോം. അതു് (�സ്തോത്രം) ഓംകോരോൽ (പ്രണവം�കോണ്ടു) തീർക്കുവൻ–

നിർമ്മിയ്ക്കോം. അരിപ്പൻ–�സോമനീരരിയ്ക്കോം.

4. വോ�നോ�ര മരിപ്പിയ്ക്കോനും, മർത്ത്യ�ര വധിയ്ക്കോതിരിപ്പോനും യമൻ (ത�� ആൾക്കോ

രിൽ) ആ�രോടും പറയില്ല: �ദവന്മോർ മരണരഹിതരും, തദിതരർ മരണസഹിത

രുമോണ�ല്ലോ. സുരപോലകർഷിയോം=സുരന്മോ�ര രക്ഷിയ്ക്കുന്നതും ഋഷിയുമോയ; ഋഷി
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–സർവഫലദ്രഷ്ടോവ്. മോറ്റിനിർത്തുന്നൂ–മരണത്തിൽനിന്ന്; യജ്ഞോനുഷ്ഠോയിക�ള

യമൻ മരിപ്പിയ്ക്കില്ല.

5. അച്ഛന്നോയി–ഋത്വിക്കുകൾക്ക് അച്ഛൻ�പോലുള്ള �സോമ�ത്തക്കുറിച്ച്. ഏ�ഴണ്ണം–

സപ്തച്ഛ�ന്ദോനിബദ്ധ�സ്തോത്രങ്ങൾ. മക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. ഇരു�പരിവർ, രണ്ടു ഹവിർ

ദ്ധോനശകടങ്ങൾ, ഇരുകൂട്ടർക്കും (�ദവകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും)ഈശരോകുന്നു. യത്നിച്ച്

–സ്വകർമ്മമനുഷ്ഠിച്ച്.
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സൂക്തം 14.

വിവസ്വൽപുത്രൻ യമൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; യമ

നും അംഗിരഃപിതൃക്കളും അഥർവഭൃഗുക്കളും പിതൃക്കളും, രണ്ടു ശ്വോക്കളും �ദവതകൾ.

(കോകളി.)

സക്ത�രത്തക്കരോജ്യത്തണയ്ക്കുന്നവൻ,

സദ്വ്രതന്മോർക്കു വഴി മുടക്കോത്തവൻ,

മർത്ത്യർ �ച�ല്ലണ്ടവൻ, �വവസ്വതൻ യമ;-

നത്തമ്പുരോ�ന ഹവിസ്സോൽബ്ഭജിയ്ക്ക, നീ! (1)

നമ്മു�ട �പോക്കറിയുന്നു, മുമ്പൻ യമ;-

നി�മ്മച്ചിലിൻനിലം നീക്കോവതല്ലതോൻ.

നമ്മു�ട പൂർവപിതോക്കൾ നടന്ന�ത-

ങ്ങ,മ്മോർഗ്ഗമോർക്കും സ്വഗതിയ്ക്കു തക്കതോം. (2)

കവ്യമിന്ദ്രന്നു, യമന്നംഗിരസ്സുകൾ,

മന്ത്രം ബൃഹസ്പതി�യക്കകുന്നു, വോയ്പി�ന:

വോ�നോർ വളർപ്പൂ, വളർപ്പു വോ�നോ�രയും;

സ്വോഹയതിൽച്ചിലർക്കൂൺ, ചിലർ�ക്കോ സ്വധ. (3)

അംഗിരസ്സംജ്ഞപിതൃക്ക�ളോ�ടോത്തു�ച-

ർന്നിങ്ങധ്വരത്തിലിരിയ്ക്കു യമ, ഭവോൻ:

അങ്ങ�യസ്സൂരിമന്ത്രങ്ങൾ വരുത്ത�ട്ട;

�പോങ്ങിയ്ക്കുക,ൻപീ ഹവിസ്സിനോൽത്തമ്പുരോൻ! (4)

നോനോവി�ധജ്യോംഗിരസ്സുക�ളോത്തു വ-

ന്നോനന്ദ�മകുകീ, യജ്ഞത്തിൽ നീ യമ;

നിന്നച്ഛനോം വിവസ്വോ�ന വിളിപ്പുഞോൻ:

വന്നവിടുന്നുമിരിയ്ക്ക�ട്ട, ദർഭയിൽ! (5)

�സോമോർഹര,സ്മൽപ്പിതോക്കൾ നവോഗമ-

രംഗിരസ്സംജ്ഞര,ഥർവഭൃഗുക്കളും:

ആ യോജ്യർ നന്മനം �വയ്ക്കോവു, നമ്മളിൽ;

�ശ്രയസ്സിനോലുൾ�ത്തളിവു �നടോവു, നോം! (6)

നമ്മു�ട പൂർവപിതോക്കൾ നട�കോണ്ട

മുന്മോർഗ്ഗ�മ പുക്കു �പോക, �പോക, ഭവോൻ:

പോരോ�ത കോണ്ക,മൃതുണ്ണുമിരുപുരോ-

ന്മോ�ര–യമ�ന വരുണ�ദവ�നയും! (7)

പ്രൗഢമോം വിണ്ണിൽപ്പിതോക്ക�ളോടും യമ-

�നോടുമിഷ്ടോപൂർത്ത�മോടു�മോന്നിയ്ക്ക, നീ:

�കടു �പർത്തും �വടിഞ്ഞുൾപ്പൂകുകോ,ലയം;

�നടുക, നന്നോയ്  ത്തിളങ്ങും ശരീരവും! (8)
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മോറുവിനി,ങ്ങുനി�ന്നോടുവിൻ, പോയുവിൻ:

പോരിതിവന്നോയ്പ്പിതോക്കളോൽക്കല്പിതം;

രോവുമഹസ്സും പയസ്സമിണങ്ങിയ

ഭ്രവിപ്പുമോന്നോയ്  �ക്കോടുത്തിരിപ്പൂ, യമൻ! (9)

നോല്ക്കണ്ണർ, സോര�മയങ്ങൾ, ചിത്രരിരു-

നോയ്ക്ക�ളത്തള്ളി, നന്മോർ�ഗ്ഗണ �പോക, നീ;

എന്നിട്ടു �ചല്ക, യമ�നോ�ത്തോ�രവിധം

നന്ദിച്ചു�പോരും സുവിജ്ഞപിതോക്കളിൽ! (10)

നോല്ക്കണ്ണർ നിന്നിരുകോവൽനോയ്ക്കൾ, വഴി

കോക്കു�വോർ, മോനുഷോഖ്യോതര�ല്ലോ, യമ:

�നോക്കിയ്ക്കുകിയ്യോ�ളയങ്ങവയോൽ;–സ്സുഖോ-

�രോഗ്യങ്ങളും നല്കുകി,യ്യോൾക്കുതമ്പുരോൻ! (11)

മർത്ത്യ�ര �നോക്കി നടക്കും, യമ�� വൻ-

ശക്തിരിരുദൂതർ, ജീവ�നത്തിന്നു�വോർ:

അദ്ദീർഗ്ഘനോസരിന്നി�ങ്ങകു�ക,ങ്ങൾക്കു

സത്തോമുയിർ �പർത്തുസൂര്യ�നക്കോണുവോൻ! (12)

�സോമം പിഴിയുവിൻ, നിങ്ങൾ യമന്നോയി;

�ഹോമിയ്ക്കുവിൻ, യമന്നോയി ഹവിസ്സുകൾ:

�ചല്ലുന്നതീ യമൻതങ്കല�ല്ലോ, തു�ലോം

നല്ല �കോപ്പുള്ളതോമഗ്നിദൂതം മഖം! (13)

ആജ്യം കലർന്നഹവിസ്സു �ഹോമിയ്ക്കുവി-

നോ, യമന്നോയുപോസിയ്ക്കയും �ചയ്യുവിൻ:

�ദവരിൽ�ദ്ദവനവിടുന്നരുള�ട്ട,

ജീവിയ്ക്കുവോൻ നമുക്കോയതോയുസ്സി�ന! (14)

തമ്പുരോനോം യമന്നോയി �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ,

സമ്പന്നമോധുര്യമോയ ഹവിസ്സി�ന;

പൂർവപ്രജോതരോയ് �നർവഴി �വട്ടിയ

പൂർവകരോമൃഷിമോർക്കിതോ, വന്ദനം! (15)

ഓ�രോ ത്രികദ്രുകത്തിങ്കലും �ചല്ലുന്നി-

തോറു വസ്തുവിലും വോരോളു�മോന്നിലും;

ത്രിഷ്ടുപ്പു, ഗോയത്രി �തോട്ട ഛന്ദസ്സുക-

�ളോട്ടുക്കു �വച്ചിരിയ്ക്കുന്നൂ, യമങ്ക�ല! (16)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 14.
1. ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: സക്തർ–ആമുഷ്മികസു�മച്ഛയോ പുണ്യം �ചയ്തവർ.

തക്കരോജ്യത്ത്–അവരു�ട പുണ്യത്തി�നോത്ത �ഭോഗഭൂമിയിൽ. അണയ്ക്കുന്നവൻ–

മരണോനന്തരം. വഴി–സ്വർഗ്ഗമോർഗ്ഗം. പോപികൾ�ക്ക സ്വർഗ്ഗമോർഗ്ഗം തടയൂ; അവ�ര
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നരകത്തിൽ �കോണ്ടിടും. മർത്ത്യർ �ച�ല്ലണ്ടവൻ–പോപികളോയ മനുഷ്യർ യമ�ന

പ്രോപിച്ചു, ശിക്ഷയനുഭവിയ്ക്കുത�ന്ന�വണം.

2. ഇ�മ്മച്ചിലിൻനിലം–മനുഷ്യരു�ട �ഭോഗസ്ഥോനം, ഇഹ�ലോകം നീക്കോവതല്ലതോൻ–

മോറ്റുക വയ്യത�ന്ന: യമ�� വ്യവസ്ഥയ്ക്കുനീക്കു�പോക്കു വരുത്തുകസോധ്യമല്ല.

3. കവ്യം ഇന്ദ്രന്നുവോയ്പി�ന നല്കുന്നു–ഇന്ദ്രൻകവ്യ�ഭോജിക�ളോടു (പിതൃക്ക�ളോടു)കൂടി വള

രുന്നു; യമൻ അംഗിരസ്സുക�ളോടുകൂടിയും, ബൃഹസ്പതി മന്ത്രങ്ങ�ളോടുകൂടിയും വളരുന്നു.

വോ�നോർ (ഇന്ദ്രോദികൾ) പിതൃക്ക�ള വളർത്തുന്നു; പിതൃക്കൾ വോ�നോ�രയും വളർ

ത്തുന്നു. അതിൽച്ചിലർക്കു (�ദവന്മോർക്കു) സ്വോഹയോണ് (സ്വോഹോകൃതഹവിസ്സോണ്)

ഊൺ–ആഹോരം; ചിലർ�ക്കോ (പിതൃക്കൾക്കോക�ട്ട) സ്വധയോണ്, ഊൺ; സ്വധ=

കവ്യം.

4. സൂരിമന്ത്രങ്ങൾ–വിദ്വോന്മോരോയഋത്വിക്കുകൾജപിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ. തമ്പുരോൻ (അവിടുന്ന് )
ഈഹവിസ്സിനോൽ (ഈഹവിസ്സു ഭക്ഷിച്ച് )അൻപു �പോങ്ങിയ്ക്കുക–യജമോന�ന ഇമ്പ

�പ്പടുത്തിയോലും.

5. നോനോവി�ധജ്യോംഗിരസ്സുക�ളോത്തു–പല വടിവിലുള്ളഈജ്യ(യജനീയ)രോയ അംഗിര

സ്സുക�ളന്ന പിതൃക്ക�ളോടുകൂടി.

6. �സോമോർഹ–�സോമ�ത്തഅർഹിയ്ക്കുന്നവരോകുന്നു. നവോഗമർ–പുതിയ (സദോ പുതുതു

�പോ�ല പ്രീതികരമോയ) ആഗമന�ത്തോടുകൂടിയവർ. നന്മനം–അനുഗ്രഹബുദ്ധി. �ശ്ര

യസ്സിനോൽ–സൽഫലലബ്ധിയോൽ. ഉൾ�ത്തളിവ്–മനഃപ്രസോദം.

7. യോഗത്തിന്നിടയിൽ യജമോനൻ മരിച്ചു�പോയോൽ, അ�ദ്ദഹത്തിനു�വണ്ടി ജപി�യ്ക്കണ്ടു

ന്നവയോണു്, ഇതുമുതൽഅഞ്ചു മന്ത്രങ്ങൾ: ഭവോൻ–മരിച്ച യജമോനൻ. കോണ്ക–യമ

–വരുണന്മോരു�ട അടുക്കൽ �ചല്ലുക.

8. പ്രൗഢം=ഉൽക്കൃഷ്ടം. ഇഷ്ടോപൂർത്തം–യജ്ഞം, തടോകോദിനിർമ്മോണംഎന്നിവയോലു

ള്ളപുണ്യം. �കടു–�ദോഷം, പോപം. ആലയം–വ്രിയമോനം എന്ന ഗൃഹം.

9. മൃതനോയ യജമോന�ന ദഹിപ്പിപ്പിപ്പോൻ ശ്മശോനത്തിൽ പുണ്യോഹജലം തളിയ്ക്കു�മ്പോൾ,

അവി�ടയുള്ള പിശോചോദിക�ള ആട്ടിക്കളയുന്നു: ഇവൻ–മൃതനോയ യജമോനൻ. രോ

വുമഹസ്സും പയസ്സുമിണങ്ങിയ–കോലത്തോലും ജലത്തോലും ശുദ്ധീകൃതമോയ. ഭൂവ്–

ദഹനസ്ഥലം. ഈ ഋ�ക്കോഴി�കയോണ്, മുൻപറഞ്ഞഅഞ്ചു മന്ത്രങ്ങൾ.

10. മരിച്ചു�ചല്ലുന്നവ�ര ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു നോയ്ക്കളുണ്ടു്, യമന്ന്: നോല്ക്കണ്ണർ–നോലു കണ്ണുക

ളുള്ളവ. സോര�മയങ്ങൾ=സരമയു�ട പുത്രന്മോർ. ചിത്രർ=നോനോവർണ്ണർ. നന്ദിച്ചു�പോ

രും–സഹർഷം വസിയ്ക്കുന്ന.

11. യമ�നോട്: മോനുഷോഖ്യോതർ–മോനുഷരോൽ (ശ്രുതി–സ്മൃതി–പുരോണോഭിജ്ഞരോൽ) പ്ര

ഖ്യോപിതർ. അവയോൽഇയ്യോ�ള �നോക്കിയ്ക്കുക–അവ�യഇയ്യോളു�ട രക്ഷയ്ക്കുനിർത്തുക.

12. ഇരുദൂതർ–നോയ്ക്കൾ. സത്ത്–�ശോഭനം.

13. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: �കോപ്പ്–വിഭവങ്ങൾ. അഗ്നിദൂതം=അഗ്നിയോകുന്ന ദൂത�നോടുകൂടിയ

ത്. മഖ (യജ്ഞ)ത്തി�� ദൂതനോണ�ല്ലോ, അഗ്നി.

14. ആയതോയുസ്സു=ദീർഘോയുസ്സ്.
15. സമ്പന്നമോധുര്യം–വള�ര മോധുര്യമുള്ളത്.
16. ത്രികദ്രുകം–�ജ്യോതിസ്സ്, �ഗോവ്,ആയുഎന്നീയോഗവി�ശഷങ്ങൾ. �ചല്ലുന്നിതു–യമൻ.

ആറു വസ്തു–സ്വർഗ്ഗം, ഭൂമി, ജലം, സസ്യങ്ങൾ, സൂര്യൻ, സത്യം. വോരോളു�മോന്നിലും–

ഒരു വലിയ �ലോകത്തിലും.
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സൂക്തം 15.

യമപുത്രൻ ശംഖൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; പിതൃക്കൾ �ദവത.

തോന്നതരത്തിലും ഇടത്തരത്തിലും �മത്തരത്തിലും �പട്ട പിതൃക്കൾ �ക

�ക്കോണ്ടു കനിയ�ട്ട: യോവചിലർ �ചന്നോയ്ക്കളോകോ�ത, യജ്ഞമറിഞ്ഞു, (നമ്മു�ട)

പ്രോണൻ രക്ഷിപ്പോൻ വന്നു�വോ,ആപിതൃക്കൾ വിളിയ്ക്ക�പ്പടു�മ്പോൾ ന�മ്മ രക്ഷിയ്ക്ക

�ട്ട! (1)
മൂത്തവരും, ഇളയവരുമോയപ�രതർ, ഭൂമിയി�ലകർമ്മത്തിലുംപണക്കോരോയ

ബന്ധുക്കളിലും വന്ന് ഇരുന്നവർ–ഇങ്ങ�നയുള്ളപിതൃക്കൾക്ക് ഇവി�ട ഇതോ, നമ

സ്കോരം! (2)
നന്നോയറിയുന്ന പിതൃക്ക�ളയും, യജ്ഞത്തി�� നില്പ്, നടപ്പ് എന്നിവ�യയും

ഞോൻ ക�ണ്ടത്തി: ബർഹിഷത്തുകൾഎവ�രോ, അവർ ഇവി�ട സോദരം വന്നുസ്വ

ധയും �സോമനീരും ഭുജിയ്ക്കോറുണ്ടു്. (3)
ബർഹിഷത്തുക്കളോയ പിതൃക്ക�ള, ഇളയവ�ര രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ: ഞങ്ങൾ ഇതോ,

നിങ്ങൾക്കു ഹവിസ്സുണ്ടോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഭുജിച്ചോലും. ആ നിങ്ങൾ അതിസു

ഖദമോയ രക്ഷയ്ക്കു വ�ന്നത്തുവിൻ: എന്നിട്ടു, ഞങ്ങൾക്കുസുഖവും ശോന്തിയും പോപരോ

ഹിത്യവും ഉളവോക്കുവിൻ! (4)
അരിയ യജ്ഞസമ്പത്തിന്നോയി വിളിയ്ക്ക�പ്പട്ട സൗമ്യരോയ പിതൃക്കൾ വ�ന്ന

ത്ത�ട്ട: അവർ ഇവി�ട (സ്തുതികൾ) �കൾക്ക�ട്ട; പ്രശംസിയ്ക്ക�ട്ട; അവർ ന�മ്മ

രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (5)
പിതൃക്ക�ള, നിങ്ങ�ളല്ലോവരും കോൽമുട്ടു കുത്തി, വലത്തുഭോഗത്തിരുന്ന് ഈ

യജ്ഞ�ത്ത ശ്ലോഘിച്ചോലും. ഞങ്ങൾ വല്ല പിഴയും മനുഷ്യത്വത്തോൽ �ചയ്തിട്ടുണ്ടോ

വോം; എന്നോൽഅതുമൂലം നിങ്ങൾഞങ്ങ�ള ഉപദ്രവിയ്ക്കരുത് ! (6)
പിതൃക്ക�ള, നിങ്ങൾ അഗ്നിജ്വോലകളു�ട സമീപത്തിരുന്നു, ഹവിർദ്ദോതോവോയ

മനുഷ്യന്നു സമ്പത്തു നല്കുവിൻ; അയോളു�ട മക്കൾക്കു ധനം �കോടുക്കുവിൻ. അങ്ങ

�ന നിങ്ങൾ ഇതിൽസ്വത്തു നി�ക്ഷപിച്ചോലും! (7)
നമ്മു�ട സൗമ്യരോയ, സമ്പ�ത്തറിയ യോവചില പൂർവപിതോക്കൾ �സോമപോ

നം നല്കിയിരിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ കോമയമോനന്മോ�രോടു കൂടി രസിച്ചും�കോണ്ടു, കോമയമോ

നനോയ യമൻ �വണ്ടുന്നഹവി�സ്സോ�രോന്നും ഭക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (8)
യോഗോഭിജ്ഞരും മികച്ച �സ്തോത്രങ്ങൾ രചിച്ചവരുമോയ യോവ ചിലർ ക്ര�മണ

�ദവത്വമടഞ്ഞു തൃപ്തി �കോള്ളുന്നു�വോ; ആ സുവിജ്ഞോനരും സത്യവോന്മോരും കവ്യ

�ഭോജികളും ധർമ്മപ്രവർത്തകരുമോയ പിതൃക്ക�ളോ�ടോന്നിച്ച്, അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടി

ഇ�ങ്ങോ�ട്ടഴുന്നള്ളിയോലും! (9)
ഹവിസുണ്ണുകയുംഹവിസ്സുകുടിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നയോവചിലസത്യവോന്മോർഇന്ദ്ര

�നോടും �ദവന്മോ�രോടുംകൂടി ഒ�ര �തർ നിർത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ �ദവ�സ്തോത്രയു

ക്തരോയ, ധർമ്മപ്രവർത്തകരോയ, പണ്ടും മുമ്പുമുള്ള ഒരോയിരം പിതൃക്ക�ളോ�ടോന്നി

ച്ച് അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടി എഴുന്നള്ളിയോലും! (10)
അഗ്നിഷ്വോത്തപിതൃക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഇവി�ട വരുവിൻ: ശരിയ്ക്കു �കോണ്ടുനടക്കു

ന്നവ�ര, ഓ�രോ സ്ഥോനത്തിരിയ്ക്കുവിൻ; ദർഭയി�ല പരിശുദ്ധഹവിസ്സുകൾ ഭക്ഷിയ്ക്കു

വിൻ; സർവവീ�രോ�പതമോയസമ്പത്തുതരുവിൻ! (11)
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അ�ഗ്ന, ജോത�വദ�സ്സ,ഈഡിതനോയ നിന്തിരുവടി ഹവിസ്സുക�ള സുഗന്ധം

പിടിപ്പിച്ചോണ�ല്ലോ, പിതൃക്കൾക്കു �കോണ്ടു�കോടുത്തതു്: അവർ സ്വധ ഭുജിയ്ക്ക�ട്ട;

�ദവ, അവിടുന്നും പരിശുദ്ധഹവിസ്സുകൾ ഭക്ഷിച്ചോലും ! (12)
ജോത�വദ�സ്സ, ഇവി�ടയുള്ളവരും ഇവി�ടയില്ലോത്തവരും, ഞങ്ങൾ അറിയു

ന്നവരും ഞങ്ങളറിയോത്തവരുമോയ പിതൃക്ക�ള�യല്ലോം അങ്ങയ്ക്കറിയോം; ഹവിസ്സു

കൾ വഴി�പോ�ല ഒരുക്കിയ യജ്ഞംഅവിടുന്നുസ്വീകരിച്ചോലും! (13)
അഗ്നി�കോണ്ടു ദഹിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടവരും, അഗ്നി�കോണ്ടു ദഹിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടോത്തവരും

വിൺനടുവിൽ സ്വധ മതിയോ�വോളം ഭുജിച്ചു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അവ�രോ�ടോന്നിച്ചു,

സ്വയം തിളങ്ങുന്നനിന്തിരുവടി ഉയിർ�ക്കോള്ളി�യ്ക്കണ്ടുന്നഈശരീര�ത്തയ�ഥഷ്ടം

ഉപ�യോഗിച്ചോലും! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 15.
1. �ക�ക്കോണ്ടു–ഹവിസ്സുസ്വീകരിച്ച്. �ചന്നോയ്ക്കളോകോ�ത–ന�മ്മ ഉപദ്രവിയ്ക്കോ�ത.

2. ബന്ധുക്കൾ–ശ്രോദ്ധോദ്യനുഷ്ഠോയികൾ.

3. അറിയുന്ന–എ�� ഭക്തി�യ. ബർഹിഷത്തുക്കൾ–യോഗം കഴിച്ചു, മരിച്ചു പിതൃ�ലോക

മടഞ്ഞവർ.

4. ശോന്തി–ദുഃഖശമനം.
5. അരിയ=പ്രിയ�പ്പട്ട. യജ്ഞസമ്പത്ത്–ഹവിസ്സ്.

6. മനുഷ്യത്വത്തോൽ–മനുഷ്യസോധോരണമോയ പ്രമോദത്തോൽ.

7. ഇതിൽ–ഞങ്ങളു�ട കർമ്മത്തിൽ.

8. നല്കിയിരിയ്ക്കുന്നു�വോ–�ദവകൾക്കും,പിതൃക്കൾക്കും. കോമയമോനന്മോർ–യമ�നോ�ടോന്നിച്ചു
ഹവിസ്സുണ്ണോൻ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവർ. കോമയമോനൻ–പിതൃക്ക�ളോ�ടോന്നിച്ചു ഹവിസ്സുണ്ണോൻ

ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ.

11. അഗ്നിഷ്വോത്തർ–�പര്. സർവവീ�രോ�പതം–പുത്രപൗത്രസഹിതം.



232 ഋ�ഗ്വദം [അ. 7: അ. 6]

സൂക്തം 16.

യമപുത്രൻ ദമനൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത കരിയ്ക്കരുതു്; �പോള്ളിയ്ക്കരുതു്; ഇ�ദ്ദഹത്തി��

�തോലിയും �ദഹവും ചിതറിയ്ക്കരുതു്. ജോത�വദ�സ്സ, അവിടുന്ന് ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത �വവി

ച്ചിട്ടു പിതൃക്കൾക്കയച്ചോലും! (1)
ജോത�വദ�സ്സ, �വവിച്ചിട്ട് ഇവ�ന പിതൃക്കൾക്കു �കോടു�ത്തയ്ക്കുക. ഇങ്ങ�ന

ഉയിർ കിട്ടുന്ന�തോ�ട ഇ�ദ്ദഹം �ദവകൾക്കധീനനോകും! (2)
ഭവോ�� കണ്ണു സൂര്യങ്കലും, പ്രോണൻ വോയുവിങ്കലും �ചന്നണയ�ട്ട. ഭവോൻ

ധർമ്മത്തോൽ വിണ്ണി�ലോ മന്നി�ലോ �ചല്ലുക. അഥവോ, അന്തരിക്ഷത്തിൽ �ചല്ലുക:

അവി�ടയോണ്, ഭവോ��തു�വച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. ഭവോ��അവയവങ്ങൾസസ്യങ്ങളിൽ

നില്ക്ക�ട്ട! (3)
ജോത�വദ�സ്സ, ജനനമില്ലോത്ത ഒരു ഭോഗമുണ്ട�ല്ലോ; അതി�ന അങ്ങ് �തജസ്സു

�കോണ്ടു തപിപ്പിച്ചോലും. അതി�ന അങ്ങയു�ട �ശോചിസ്സും, അതി�ന അങ്ങയു�ട

അർച്ചിസ്സുംസംസ്കരിയ്ക്ക�ട്ട. അങ്ങയ്ക്കുണ്ട�ല്ലോ,സുഖകരങ്ങളോയതിരുവുടലുകൾ;അവ

�കോണ്ടു് ഇ�ദ്ദഹ�ത്തപുണ്യ�ലോകത്തു �കോണ്ടോക്കുക! (4)
അ�ഗ്ന, അങ്ങയ്ക്കർപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു, സ്വധ ഭുജിച്ചു നട�കോള്ളുന്നവ�ന അങ്ങ് തിരി

�യ പിതൃക്കൾക്കയ�ച്ചയ്ക്കുക: അ�ദ്ദഹം ആയുസ്സുടുത്ത് അവ�ശഷമടയ�ട്ട; ശരീര

�ത്തോടു �ചര�ട്ട! (5)
ഭവോ��യോ�തോരവയവത്തിൽകോക്ക�കോത്തി�യോ,എറു�മ്പോപോ�മ്പോകുറു

ക്ക�നോകടിച്ചു�വോ;അതി�നസർവ�ഭോജിയോയഅഗ്നിയും,ബ്രോഹ്മണ�രപ്രോപിച്ച

�സോമവും ചികിത്സിയ്ക്ക�ട്ട! (6)
ഭവോൻ അഗ്നിയു�ട കവച�ത്ത കോള�ത്തോൽ�കോണ്ടു മറച്ചോലും; തടിച്ച �മദ

സ്സു�കോണ്ടു മൂടിയോലും: എന്നോൽ, �തജസ്സോൽ ധർഷിയ്ക്കുന്ന, തു�ലോം ഹർഷിയ്ക്കുന്ന,

ചു�ട്ടരിയ്ക്കുന്ന ധൃഷ്ടൻ ഭവോ�നഅത്ര �പോതിയില്ല! (7)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ്ഈചമസം തട്ടിമറിയ്ക്കരുതു്: �ദവന്മോർക്കും പിതൃക്കൾക്കും പ്രി

യ�പ്പട്ടതോണ�ല്ലോ, ഇത് �ദവന്മോരു�ട ചഷകമോണ്, ചമസം; ഇതിൽ മരണരഹി

തരോയ �ദവന്മോർ ഇമ്പം�കോള്ളുന്നു! (8)
മോംസം തിന്നുന്നഅഗ്നി�യഞോൻ ദൂര�ത്ത�യ്ക്കറിയുന്നു: ആ പോപി യമരോജ്യ

�ത്തയ്ക്കു �പോക�ട്ട. ഈ സുവിദിതനോയ മ�റ്റജ്ജോത�വദസ്സ് ഇവി�ടത്ത�ന്ന �ദവ

ന്മോർക്കുഹവിസ്സു വഹിയ്ക്ക�ട്ട! (9)
മോംസം തിന്നുന്ന യോ�തോരഗ്നി നിങ്ങളു�ട ഗൃഹത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടു�ണ്ടോ,

ആ �ദവ�ന ഞോൻ പിതൃയജ്ഞത്തിന്നോയി പുറത്തു കളയുന്നു. ഇതോ, മ�റ്റജ്ജോത

�വദസ്സ്; അ�ദ്ദഹം ഉൽക്കൃഷ്ടസ്ഥോനത്തുയജ്ഞത്തിൽ വ�ന്നത്ത�ട്ട! (10)
യോ�തോരഗ്നി കവ്യം വഹിച്ചു, സത്യവൃദ്ധരോയ പിതൃക്ക�ള യജിയ്ക്കുന്നു�വോ;

അ�ദ്ദഹം ഹവിസ്സുകൾ �ദവന്മോ�രയും പിതൃക്ക�ളയും അറിയിയ്ക്ക�ട്ട! (11)
ഞങ്ങൾ ഇച്ഛയോ അങ്ങ�യ പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കോം, ഇച്ഛയോ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കോം: ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന

ഭവോൻ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന പിതൃക്ക�ള ഹവിസ്സുണ്ണോൻ �കോണ്ടുവന്നോലും! (12)
അ�ഗ്ന,അങ്ങ്യോ�തോരിട�ത്തഎരിച്ചു�വോ,അതി�നവീണ്ടുംതണുപ്പിച്ചോലും:

അവി�ട ഇത്തിരി �വള്ളവും, പല ചിനച്ചങ്ങ�ളോടുകൂടിയ മൂത്ത കറുകയും ഉണ്ടോയി

വര�ട്ട! (13)
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കുളിരും, കുളിർവസ്തുക്കളും, ആഹ്ലോദവും ആഹ്ലോദകങ്ങളും �ചർന്നവ�ള, ഭവതി

�പൺതവള�യോ�ടോന്നിച്ച്,ഈഅഗ്നി�യ ഇമ്പ�പ്പടുത്തിയോലും! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 16.
1. മരിച്ച യജമോന�ന ദഹിപ്പിയ്ക്കു�മ്പോൾ �ചോ�ല്ലണ്ടുന്ന–ആറു മന്ത്രങ്ങൾ:
2. ഉയിർ കിട്ടുന്ന�തോ�ട–അഗ്നി പുതിയ �ദഹവും ജീവനും �കോടുത്തുകഴിഞ്ഞോൽ. �ദവ

കൾക്കുധീനനോകും–�ദവകളോൽ, അവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ �ചർക്ക�പ്പടും.

3. മൃത�നോട്: ധർമ്മത്തോൽ–സ്വകർമ്മോനുസോ�രണ. ഭവോ��തു–ഭവോ�� കർമ്മഫലം.

4. ജനനമില്ലോത്ത ഒരു ഭോഗം–ആന്തരപുരുഷൻ. അ�ജോ ഭോഗഃ എന്നോണ് മൂലം: ഇതി

ന്ന് അങ്ങയു�ട അംശമോയ ആട് എന്നർത്ഥമോണ്, അധികം യുക്ത�മന്നു �തോന്നുന്നു.

�ശോചിസ്സും അർച്ചിസ്സും ഒന്നു(ജ്വോല)ത�ന്ന. സുഖകരങ്ങളോയ–�പോള്ളിയ്ക്കുകയും മറ്റും

�ചയ്യോത്ത.

5. അങ്ങയ്ക്കർപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു–ഞങ്ങളോൽ മന്ത്രപൂർവം ചിത�മൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ട്. സ്വധ–

സ്വ�ധോച്ചോരണ�ത്തോ�ട പകർന്ന �വള്ളവും മറ്റും. ആയുസ്സുടുത്തു–ജീവിച്ച്. അവ�ശ

ഷം–അസ്ഥി.

6. മൃത�നോട്: ബ്രോഹ്മണർ–ഋത്വിഗോദികൾ. ചികിത്സിയ്ക്ക�ട്ട–സ്വോസ്ഥ്യ�പ്പടുത്ത�ട്ട.

7. കവചം–ജ്വോല. കോള�ത്തോൽ–ശവ�ത്തപുതപ്പിച്ചതു്. ധൃഷ്ടൻ–അഗ്നി.

8. ചമസം–ചിതയ്ക്കരികിൽ �വയ്ക്കുന്ന, മന്ത്രപൂതമോയ ജലം നിറച്ച പോത്രം.
9. മോംസം തിന്നുന്ന–ശവ�മരിയ്ക്കുന്ന. മ�റ്റജ്ജോത�വദസ്സ്–മോംസ�ഭോജിയല്ലോത്തഅഗ്നി.

14. പൃഥിവി�യോട്: ആഹ്ലോദകങ്ങൾ–ആഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന കോയ്കളുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ. �പൺത

വള–വൃഷ്ടിപ്രിയയോണ�ല്ലോ. ഇമ്പ�പ്പടുത്തിയോലും–മഴ�കോണ്ടു്.
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സൂക്തം 17.

യമപുത്രൻ �ദവശ്രവസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും പുരസ്തോൽബൃഹതിയുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സു

കൾ; സരണ്യുവും പൂഷോവും സരസ്വതിയും ജലവും �സോമവും �ദവതകൾ.

ത്വഷ്ടോവു മകളു�ട �വളി നടത്തുകയോണ്; അതിന്നു ഭുവന�മല്ലോം എത്തി�ച്ചർ

ന്നിരുന്നു. എന്നോൽമഹോനോയവിവസ്വോ��ന�വോഢയോയപത്നി–യമ��അമ്മ

–എ�ങ്ങോ മറഞ്ഞു. (1)
ആഅമൃത�യ മനുഷ്യർക്കോയി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടു (�ദവന്മോർ) ഒരുതുല്യരൂപ�യനിർ

മ്മിച്ചു വിവസ്വോന്നു �കോടുത്തു. ആസരണ്യുവിൽഅ�ദ്ദഹത്തിന്ന്അശ്വികൾപിറന്നു.

അവൾ രണ്ട്ആൺ�പൺകുട്ടിക�ള ഒപ്പം പ്രസവിച്ചിരുന്നു. (2)
ഭവോ�ന വിദ്വോനും, എ�ന്നന്നും പശുയുക്തനും, ഭുവനം കോക്കുന്നവനുമോയ പൂ

ഷോവ് ഇവി�ടനിന്നു �കോണ്ടു�പോക�ട്ട: അ�ദ്ദഹം ഭവോ�ന ഈ പിതൃക്കൾക്കും,

അഗ്നി �ശോഭനജ്ഞോനരോയ �ദവന്മോർക്കും �കോടുക്ക�ട്ട! (3)
എങ്ങും നടക്കുന്ന വോയു ഭവോ�ന നോലുപോടും പോലിയ്ക്ക�ട്ട; ഉൽക്കൃഷ്ടമോർഗ്ഗ

ത്തിൽ മുൻനില്ക്കുന്ന പൂഷോവു ഭവോ�ന കോത്തരുള�ട്ട; സുകൃതികൾ എവി�ട വസി

യ്ക്കുന്നു�വോ, അവർ എവി�ട �ചന്നു�വോ, ഭവോ�ന സവിതൃ�ദവൻ അവി�ട പോർപ്പി

യ്ക്ക�ട്ട! (4)
പൂഷോവിന്ന് ഈ ദിക്കുക�ളല്ലോം �വർതിരിച്ചറിയോം: അ�ദ്ദഹം ഞങ്ങ�ള �ത

ല്ലും ഭയമില്ലോത്തിടത്തിലൂ�ട �കോണ്ടു�പോക�ട്ട: നന്മനല്കുന്ന സർവവീ�രോ�പത

നോയആ �തജസ്വി ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞു, കരുത�ലോ�ട മുമ്പിൽ നടക്ക�ട്ട! (5)
അന്തരിക്ഷമോർഗ്ഗങ്ങളിൽ മികച്ചതിലോണ്, സ്വർഗ്ഗമോർഗ്ഗങ്ങളിൽ മികച്ചതിലോ

ണ്, ഭൂമോർഗ്ഗങ്ങളിൽ മികച്ചതിലോണ്, പൂഷോവി�� നില്പ്: അ�ദ്ദഹം തു�ലോം പ്രിയ

�പ്പട്ട സഹവോസിനികളോയ ഇരുവ�രയും �നോക്കി, അറിഞ്ഞ്, അനുകൂലമോയും പ്ര

തികൂലമോയും നടക്കുന്നു! (6)
�ദവകോമന്മോർ സരസ്വതി�യ വിളിയ്ക്കുന്നു; വിസ്തരിച്ച യജ്ഞത്തിൽ സരസ്വതി

�യ (യജിയ്ക്കുന്നു); സുകൃതികൾസരസ്വതി�യ വിളിയ്ക്കുന്നു;സരസ്വതി ഹവിർദ്ദോതോവി

ന്നു �വണ്ടതു �കോടുക്ക�ട്ട! (7)
�ദവി, സരസ്വതി, അവിടുന്നു പിതൃക്ക�ളോ�ടോന്നിച്ചു സ്വധയോൽ ഇമ്പം പൂണ്ട്,

ഒ�ര �തരിൽ വ�ന്നത്തിയ�ല്ലോ: അവിടുന്ന്ഈ ദർഭയിലിരുന്നു തൃപ്തിയടഞ്ഞോലും;

ആ�രോഗ്യകരങ്ങളോയഅന്നങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും! (8)
സരസ്വതി, �തക്കുനിന്നു യജ്ഞത്തിൽ വന്നു�ചർന്ന പിതൃക്കൾ നിന്തിരുവടി

�യവിളിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ; നിന്തിരുവടി ഇവി�ട ഒരോയിരം �പർക്കുമതിയോവുന്നഅന്ന

ഭോഗവും, ധനോഭിവൃദ്ധിയും യജമോന�ര ഏല്പിച്ചോലും! (9)
അമ്മമോരോയ തണ്ണീരുകൾ ന�മ്മ ശുദ്ധി�പ്പടുത്ത�ട്ട–പോവനമോയ ഘൃതം

�കോണ്ടു ന�മ്മ പരിപൂതരോക്ക�ട്ട: പോപ�മല്ലോം ഒഴുക്കി�പ്പോക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ,

ഈ �ദവിമോർ; ഇവരോൽ വിശുദ്ധനോയിട്ടു ഞോൻ �മ�ല്പോട്ടു �പോക�ട്ട! (10)
യോ�തോരുനീർ ഒന്നോം�ലോകത്തി�ലയ്ക്കുംസ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കും–ഈ�ലോകത്തി

�ലയ്ക്കും, പൂർവ�ലോകത്തി�ലയ്ക്കും–�തറിച്ചു�വോ; സോധോരണസ്ഥോനത്തു നടക്കുന്ന

ആനീർ സപത�ഹോത്രരോയഞങ്ങൾഅനുക്രമം �ഹോമിയ്ക്കുന്നു. (11)
നി�� യോ�തോരു നീർ �തറിയ്ക്കുന്നു�വോ; നി�� യോ�തോരു �ചടി അധ്വര്യുവി

�� �കകളിൽനിന്നു വീഴുന്നു�വോ, പലകകളു�ട വക്കിൽനിന്നു വഴുതി�പ്പോകുന്നു
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�വോ; നി�� യോ�തോരു നീർ അരിപ്പയിൽനിന്നു �തറിയ്ക്കുന്നു�വോ; അതി�ന�യോ

�ക്കഞോൻ മനസ്സു�കോണ്ടു വഷട്കോരം �ചോല്ലി �ഹോമിയ്ക്കുന്നു. (12)
നി�� യോ�തോരു നീർ �തറിച്ചു�വോ; നി�� യോ�തോരു �ചടി �വർ�പട്ടു�വോ;

യോ�തോരു നീർ സ്രുക്കിൽനിന്നു വിട്ടു തോ�ഴവീണു�വോ; അതി�ന�യോ�ക്കഈബൃ

ഹസ്പതി�ദവൻ ധനോർത്ഥം വഴി�പോ�ല �പോഴിയ്ക്ക�ട്ട! (13)
ഓഷധികൾ സോരവതികൾ; എ�� വചനം സോരവത്ത്; തണ്ണീരുകളു�ട�ത

ല്ലോം പോലു�പോ�ലസോരവത്തുത�ന്ന. അതി�നോടുകൂടി നിങ്ങൾഎ�ന്നശുദ്ധി�പ്പടു

ത്തുവിൻ! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 17.
1. ഇക്കഥ പുരോണങ്ങളിലുണ്ടു്: മകൾ–സരണ്യു. യമ��–യമ��യും യമിയു�ടയും. മറ
ഞ്ഞു–ഇവ�ര ഇരട്ട�പറ്റതിന്നു�ശഷം സരണ്യു ഒരു �പൺകുതിരയു�ട രുപം ധരിച്ച്

ഉത്തരകുരുരോജ്യ�ത്തയ്ക്കു �പോയ്ക്കളഞ്ഞു.

2. അമൃത–സരണ്യു. മനുഷ്യർക്കോയി–മനു�ഷ്യോൽപത്തിയ്ക്കോയി. ഒരു തുല്യരൂപ�യ–

സരണ്യുവി�� ആകൃതിയിലുള്ള ഒരുവ�ള; ഈ മോയോസരണ്യുവിൽ വിവസ്വോന്നു ജനി

ച്ചവനോണ്, മനു. ആ സരണ്യുവിൽ–വിവരമറിഞ്ഞ് അശ്വരൂപം ധരിച്ചു �ചന്ന സൂര്യ

നോൽ രമിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട �പൺകുതിരയോയസരണ്യുവിൽ. രണ്ട്ആൺ�പൺകുട്ടിക�ള–

യമ�നയും യമി�യയും. പ്രസവിച്ചിരുന്നു–മു�മ്പ.

3. മരിച്ച യഷ്ടോവി�നോട്: �കോടുക്ക�ട്ട–അവരു�ട �ലോകത്തിൽ പോർപ്പിയ്ക്ക�ട്ട.

4. ഉൽക്കൃഷ്ടമോർഗ്ഗം–സ്വർഗ്ഗമോർഗ്ഗം.
5. സർവവീ�രോ�പതൻ–എല്ലോ കർമ്മവീരന്മോ�രോടും (ഋത്വിക്കുക�ളോടും) കൂടിയവൻ.
6. ഇരുവർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.
7. �വണ്ടതു–കർമ്മഫലം.
8. വ�ന്നത്തിയ�ല്ലോ–ഞങ്ങളു�ട യജ്ഞത്തിൽ.

10. ഘൃതം–�നയ്യ്, �വള്ളം. �മ�ല്പോട്ട്–ഊർദ്ധ്വ�ലോക�ത്തയ്ക്ക്.

11. നീർ–�സോമരസം. സോധോരണസ്ഥോനം–വോനൂഴികൾ. സപ്ത�ഹോത്രർ–ബിന്ദു�ഹോമകർ

ത്തോക്കൾ. അർത്ഥം ചിന്ത്യം.

12. �സോമ�ത്തോട്:

13. ധനോർത്ഥം–ഞങ്ങൾക്കുധനമുണ്ടോകോൻ. �പോഴിയ്ക്ക�ട്ട–�ഹോമിയ്ക്ക�ട്ട; �തറിച്ചതി��

�ദോഷം നീക്ക�ട്ട.

14. തണ്ണീരുക�ളോട്:
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സൂക്തം 18.

യമപുത്രൻസംകുസുകൻഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പുംപ്രസ്തോരപംക്തിയുംജഗതിയുംഅനുഷ്ടുപ്പും

ഛന്ദസ്സുകൾ; മൃത്യുവും ധോതോവും ത്വഷ്ടോവും പിതൃ�മധവും പ്രജോപതിയും �ദവകൾ.

മൃ�ത്യോ, �ദവന്മോർ നടക്കുന്നതല്ലോത്ത സ്വന്തം മോർഗ്ഗമുണ്ട�ല്ലോ, അങ്ങയ്ക്ക്;

അങ്ങ് അതി�ലയ്ക്കു മടങ്ങി�പ്പോ�യ്ക്കോൾക. കണ്ണും �ചകിടുമുള്ള ഭവോ�നോടു ഞോൻ

പറയുന്നു: ഞങ്ങളു�ട �പൺമക്ക�ളയും ആൺമക്ക�ളയും ഭവോൻ �ദ്രോഹിയ്ക്കരുതു് !

(1)
യഷ്ടോക്ക�ള, നിങ്ങൾ മൃത്യുവി�� വഴിയിൽ �കറോ�ത നടന്നു, സുദീർഗ്ഘമോയ

ആയുസ്സു തു�ലോം �നടുവിൻ; സന്തതി�കോണ്ടും സമ്പത്തു�കോണ്ടും തഴച്ചു, വിശുദ്ധ

രും വിമലരുമോയിത്തീരുവിൻ! (2)
ഈ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവർ മരിച്ചവരിൽനിന്നു പിന്തിരിയ�ട്ട: ഇന്നു നമ്മു�ട

യജ്ഞം മംഗളമോയിത്തീര�ട്ട. തിരിഞ്ഞുനടന്നു, സുദീർഗ്ഘമോയ ആയുസ്സു തു�ലോം

�നടിയ നമ്മൾആടോനും ചിരിയ്ക്കോനും �പോവുക! (3)
ഞോൻഇതോ, ജീവത്തുക്കൾക്കു�വണ്ടി ഒരതിർത്തിക്കല്ലുനോട്ടുന്നു: ഇവരിലോരും

ചി�ക്കന്ന്ഈ വഴിയ്ക്കു �പോകരുത് ഇവർ വള�ര പുണ്യം �ചയ്തു�കോണ്ടു് ഒരു നൂറ്റോ

ണ്ടു ജീവിച്ചിരിയ്ക്ക�ട്ട; മൃത്യുവി�ന മല�കോണ്ടു മറയ്ക്ക�ട്ട! (4)
ധോതോ�വ, ദിവസങ്ങൾ മുൻദിവസ�ത്ത പിന്തുടരുന്നു; ഋതുക്കൾ ഋതുക്കളു�ട

പിറ�കശരിയ്ക്കുനടക്കുന്നു. മുമ്പ�നപിമ്പൻവിട്ടു �പോകോത്തവണ്ണംഇവർക്കുഭവോൻ

ആയുസ്സുകല്പിച്ചോലും. (5)
വോർദ്ധക്യമടഞ്ഞനിങ്ങൾഎത്ര�പരുണ്ടോയോലും, മൂപ്പനുസരിച്ചുപ്രയത്നം �ച

യ്തു�കോണ്ടുജീവിച്ചിരിയ്ക്കുവിൻ: സുജന്മോവോയത്വഷ്ടോവ് വന്നു�ചർന്ന് ഇവി�ട നിങ്ങൾ

ക്കുജീവിപ്പോൻ ദീർഗ്ഘോയുസ്സുണ്ടോക്ക�ട്ട! (6)
ഈ�ശോഭനഭർത്തൃകമോരോയ അവിധവമോർ �നയ്യു�കോണ്ടു ക�ണ്ണഴുതി ഗൃഹ

ങ്ങൾ ഉൾപ്പൂക�ട്ട; അ�ഗ്ന, ജോയമോർ കണ്ണുനനയോ�ത, കരൾ ചുടോ�ത, നല്ലസമ്പ

�ത്തോടുകൂടി പോർപ്പിടത്തി�ലയ്കു �പോര�ട്ട! (7)
മ�ങ്ക, നീ ജീവ�ലോക�ത്ത�യ്ക്കഴു�നല്ക്കുക. മൃതിയടഞ്ഞ ഇ�ദ്ദഹത്തി�� അരി

കിൽകിടക്കണ�മങ്കിൽ, വരിക: പോണിഗ്രഹണം�ചയ്തുഗർഭംധരിപ്പിച്ചഈത്വൽ

ഭർത്തോവി�� ജോയഎന്നനിലയിലോണ�ല്ലോ, നീ നില്ക്കുന്നതു് ! (8)
നമ്മു�ട ബലത്തിന്നും �തജസ്സിന്നും �സന്യത്തിന്നുമോയി ഞോൻ മൃത��

കയ്യിൽനിന്നു വില്ലു വലി�ച്ചടുക്കുന്നു: ‘ഭവോൻ ഇവി�ടത്ത�ന്ന ഉണ്ടോയിരിയ്ക്കുക;

ഞങ്ങൾഇവി�ടനല്ലപുത്രന്മോ�രോടുകൂടി, �ഞളി�ഞ്ഞതിർക്കുന്നവ�ര�യല്ലോംജയി

ച്ചു�കോള്ളോം! (9)
ഭവോൻ പോ�ട വ്യോപിച്ച പരപ്പും നല്ല സുഖവുമുള്ള ഈ അമ്മയോയ ഭൂമിയു�ട

അടുക്കൽ �ചല്ലുക: ദക്ഷിണ �കോടുത്തവന്നു കമ്പിളി�പോ�ല മൃദുലയോണ്, ഈ യു

വതി. ഇവൾ ഭവോ�ന മൃത്യു�ദവതയു�ട പക്കൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട!’ (10)
പൃഥിവി, ഭവതി ഇ�ദ്ദഹത്തി�� ശ്വോസം മുകളി�ലയ്ക്കോക്കുക. ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത

�നോവിയ്ക്കരുത്; നന്നോയി ഉപചരിയ്ക്കണം. �ഹഭൂമി, ഉറച്ചുനില്ക്കുക. ഒരമ്മ മക�ന

വസ്ത്രം�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല, ഭവതി ഇ�ദ്ദഹ�ത്തപുതപ്പിച്ചോലും! (11)
�മ�ല്പോട്ടു �പോന്തുന്ന ഭൂമി ഉറച്ചുനില്ക്ക�ട്ട. ആയിരമോയിരം (മൺ�പോടികൾ)
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ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത ഉപ�സവിയ്ക്ക�ട്ട: അവ �ന�യ്യോഴുക്കുന്ന ഗൃഹമോയിത്തീര�ട്ട; എ�ന്ന

ന്നും ഇ�ദ്ദഹത്തിന്നു പോർപ്പിടമോയിബ്ഭവിയ്ക്ക�ട്ട! (12)
ഞോൻ നിനക്കു മുകളിൽ മണ്ണമർത്തോം; നി�� മീ�ത ഈ മണ്ണുരുള �വച്ച

ഞോൻ �ദ്രോഹിയ്ക്കയല്ല. നി��ഈതൂൺപിതൃക്കൾ ഉറപ്പിയ്ക്ക�ട്ട; യമൻ നി�� ഇരി

പ്പിടത്തിൽസദനങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്ക�ട്ട! (13)
അർച്ചനീയമോയ അഹസ്സിൽ ഞോൻ, അമ്പി�� ചിറകു�പോ�ല �വയ്ക്ക�പ്പട്ടി

രിയ്ക്കുന്നു: (എ��) മോന്യമോയ �സ്തോത്ര�ത്ത നിന്തിരുവടി, അശ്വ�ത്ത കടിഞ്ഞോൺ

�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല ഗ്രഹിച്ചോലും. (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 18.
1. മൃത്യു–മരിപ്പിയ്ക്കുന്ന �ദവൻ.

3. പിതൃ�മധത്തിൽ �ചോ�ല്ലണ്ടതു്: പിന്തിരിയ�ട്ട–മരിയ്ക്കോതിരിയ്ക്ക�ട്ട. ഇന്നു–പുല കഴി

ഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ. യജ്ഞം–പിതൃ�മധം, ശ്രോദ്ധകർമ്മം. ആടോനും, ചിരിയ്ക്കോനും–

വി�നോദങ്ങൾക്ക്.

4. ഈവഴിയ്ക്കു–മൃത്യുമോർ�ഗ്ഗണ. മറയ്ക്ക�ട്ട–കടന്നുവരോതോക്ക�ട്ട.

5. ധോതോവ്–ഒരു �ദവൻ. മുമ്പ�ന പിമ്പൻ വിട്ടു�പോകോത്തവണ്ണം–മൂത്തവൻ ഇരി�യ്ക്ക,

ഇളയവൻ മരിയ്ക്കോത്തവണ്ണം.

6. മൃത��ബന്ധുക്ക�ളോട്: ഇവി�ട–ഈകർമ്മമനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന.

7. �നയ്യു�കോണ്ടു ക�ണ്ണഴുതൽ ഒരോചോരവി�ശഷമോയിരിയ്ക്കോം.

8. പത്നി�യമൃതസമീപത്തിൽനി�ന്നഴു�നല്പിയ്ക്കുന്നു: ജീവ�ലോക�ത്തയ്ക്ക്–പുത്രപൗത്രോദികളു�ട

ഇടയി�ലയ്ക്ക് വരിക–‘ഉടൻതടിച്ചോട്ടം’ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ, അതിന്നു വന്നു

�കോൾക: പതിവ്രതയ്ക്ക് അനുമരണം യുക്തംത�ന്ന.

9. മരിച്ച ക്ഷത്രിയ�� കയ്യിൽനിന്നു വി�ല്ലടുക്കൽ, ഒരോചോരവി�ശഷം. രണ്ടോംവോക്യംമു

തല്ക്കുള്ള വോക്യങ്ങൾ മൃത�നോടുള്ളവയോണു്: ഉണ്ടോയിരിയ്ക്കുക–മരിച്ചോലും, അങ്ങയു�ട

സന്നിധോനം ഇവി�ട �വണ ം.

10. അസ്ഥിനി�ക്ഷപമന്ത്രങ്ങൾ: ദക്ഷിണ�കോടുത്തവന്നു–യോഗംകഴിച്ച്, ഋത്വിക്കുകൾക്കു

ദക്ഷിണ നല്കിയ ഭവോദൃശന്ന്, മൃദുലയോണ്–അസുഖം ഉളവോക്കില്ല. യുവതി–ഭൂമി.

11. ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത–അസ്ഥിഗണ�ത്ത.

12. കുഴി മൂടിയിട്ട്: ഉപ�സവിയ്ക്ക�ട്ട–�ചർന്നുനില്ക്ക�ട്ട.
13. അസ്തികുംഭ�ത്തോട്: മണ്ണമർത്തോം–നിന്നിൽ മണ്ണു വീഴോതോക്കോം, അടപ്പിടോം. ഈ

മണ്ണുരുള–അടപ്പോയ കപോലം. തൂൺ–കപോലം.

14. പ്രജോപതി�യോട്: അർച്ചനിയമോയ അഹസ്സ്–സുദിനം. അമ്പി�� ചിറകു�പോ�ല

–അമ്പി�� കടയ്ക്കലോണ�ല്ലോ, ചിറകു�വയ്ക്കുക; അതു�പോ�ല എ�ന്ന �ദവന്മോർ ഉല

കി�� കടയോയ ഭവോങ്കൽ �വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. കടിഞ്ഞോൺ �കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല–

കർണ്ണം�കോണ്ടുഗ്രഹിച്ചോലും.

ആറോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 19.

യമപുത്രൻമഥിത�നോ, വരുണപുത്രൻഭൃഗു�വോ, ഭൃഗുപുത്രൻച്യവന�നോ ഋഷി;അനു

ഷ്ടുപ്പുംഗോയത്രിയുംഛന്ദസ്സുകൾ; തണ്ണീരുകളും,അ�ല്ലങ്കിൽ�പക്കളും,അഗ്നീ�ഷോ

മന്മോരും �ദവതകൾ. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോ�ല.)

ഇങ്ങു വരുവിൻ, �പോ�കോല്ലോ,ഢ്യമോർ

നിങ്ങൾ �സചിപ്പി�ന,ങ്ങ�ള!

നിത്യം മൂടു�വോരഗ്നീ�ഷോമ�ര,

നിർത്തുവിൻ, സമ്പ�ത്തങ്ങളിൽ! (1)

പിന്തിരിയിയ്ക്ക, �പർത്തിവ�യ നീ;

സ്വന്തം വശത്തുനിർത്തുക.

ഇന്ദ്രൻ നിയന്ത്രിയ്ക്ക�ട്ട,യിവ�യ;-

യിങ്ങിണക്ക�ട്ടയഗ്നിയും! (2)

�പർത്തു�പർത്തുവന്നി�ഗ്ഗോനോഥങ്കൽ-

പ്പോർത്തിവ പുഷ്ടി �കോള്ള�ട്ട:

നിർത്തുകി,വ�യയിങ്ങുതോന�ഗ്ന;

സ്വത്തു�മങ്കൽത്തോൻ നില്ക്ക�ട്ട! (3)

ആഗമം, �തോഴു�ത്തോ,ന്നിച്ചുകൂടൽ,

�പോകൽ, മടങ്ങല,�മ്മയൽ

എന്നിവ�യയും, �മയ്ക്കു�ന്നോ�നയും

നന്നോയഭ്യർത്ഥിയ്ക്കു�ന്നൻഞോൻ. (4)

�പോയവ�യയോര�ന്വഷിയ്ക്കു,മോർ

�മയുവോൻ വിടു,മോർ �മയ്ക്കും,

ആർ �കോണ്ടു�പോരു,മോയിടയനും

മോഴ്കോ�ത തിരി�ച്ചത്ത�ട്ട! (5)

ഇ�ങ്ങഴുന്നള്ളുകി,ന്ദ്ര: �ഗോക്ക�ള-

യി�ങ്ങോ�ട്ട �കോണ്ടു�പോന്നു നീ

ഞങ്ങൾ�ക്കകുക;–ജ്ജീവിനികളോ-

�ലങ്ങൾ �വണ്ട�പോലൂട്ടോവൂ! (6)

എമ്പോടും നിങ്ങൾക്കർപ്പിയ്ക്കു�ന്നൻ, ഞോൻ

�വൺപോലും �നയ്യും �തരു�മ:

ക്രത്വർഹരോയ �ദവന്മോ�രല്ലോം

സ്വത്തു �ചർക്ക�ട്ട, ഞങ്ങളിൽ! (7)

നീ മടക്കുക, �ഹ മടങ്ങുവിൻ-

നീ മടക്ക, മടങ്ങുവിൻ:

ഭൂമിതൻ നോലുദിക്കിങ്കൽനിന്നും

നീ മടക്കുക,�ഗ്ഗോക്ക�ള! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 19.
1. �പോ�കോല്ലോ–മറ്റുയജമോനങ്കൽ. ആഢ്യമോർ=ധനവതികൾ. നിങ്ങൾ–തണ്ണീരുക�ളോ,
�പക്ക�ളോ. �സചിപ്പിൻ–�വള്ളം�കോ�ണ്ടോ പോൽ�കോ�ണ്ടോ. നിത്യം മൂടു�വോർ–

എ�ന്നന്നും �സ്തോതോക്ക�ള �ഭോഗ്യങ്ങൾ�കോണ്ടു മൂടുന്നവർ, നിറയ്ക്കുന്നവർ. അഗ്നീ�ഷോ

മർ=രണ്ടു �ദവന്മോർ.

2. ഋഷി, ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: ഇവ�യ–മ�റ്റോ�രട�ത്തയ്ക്കു �പോകുന്ന തണ്ണീരുക�ള

�യോ, �പക്ക�ള�യോ. �പർത്തുപിന്തിരിയിയ്ക്കുക–ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുത്തുക.

3. ഇ�ഗ്ഗോനോഥങ്കൽ–�ഗോക്കളു�ട (തണ്ണീരുകളു�ട�യോ �പക്കളു�ട�യോ) പോലകനോയ
എ��അടുക്കൽ.

4. ആഗമം–ഗൃഹത്തിൽ വ�ന്നത്തൽ. �പോകൽ–�മയോൻ. അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കു�ന്നൻ–

എല്ലോഗ്ഗുണവും തികഞ്ഞ�പക്കൾഎനിയ്ക്കുണ്ടോക�ട്ട.

5. �പോയവ�യ–കോണോതോയ �പക്ക�ള. �കോണ്ടു�പോരും–�മച്ചിൽപ്പുറത്തുനിന്നു ഗൃ

ഹത്തി�ലയ്ക്ക്. മോഴ്കോ�ത–ഉപദ്രവ�മോന്നും �നരിടോ�ത.

6. �ഗോക്ക�ള–മ�റ്റോ�രട�ത്തയ്ക്കു �പോകുന്ന �പക്ക�ള. ഇ�ങ്ങോ�ട്ട–ഇവി�ടയ്ക്കുത�ന്ന.

അജ്ജീവിനികളോൽ–�പക്കളു�ട പോൽ�കോണ്ട്. ഊട്ടോവൂ–�ദവന്മോ�രയും പിതൃക്ക

�ളയും.

7. �ദവന്മോ�രോട്: എമ്പോടും–സർവത്രസ്ഥിതരോയ. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: ക്രത്വർഹർ

–യജനീയർ. സ്വത്തു–�ഗോധനം.

8. ത�ന്നോടും �പക്ക�ളോടുമോയി പറയുന്നു:
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സൂക്തം 20.

ഇന്ദ്ര���യോ പ്രജോപതിയു�ട�യോ പുത്രനോയ വിമദ�നോ വസുക്രപുത്രൻ വസുകൃ

�ത്തോ ഋഷി; ഏകപദോവിരോട്ടും അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും വിരോട്ടും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സു

കൾ; അഗ്നി �ദവത.

ഞങ്ങളു�ട മനസ്സി�ന നിന്തിരുവടി നന്മയി�ലയ്ക്കയച്ചോലും! (1)
ആരു�ട ധർമ്മത്തിൽ (ആഹുതികളുംസ്തുതികളും) �ചന്നുസ്വർഗ്ഗ�ത്ത, (കന്ന്)

തള്ളയു�ട അകിടി�ന�യന്ന�പോ�ല �സവിയ്ക്കു�മോ; ആഅഗ്നി�യ, ഹവി�ഭോജിക

ളിൽ�വച്ച്അതിയുവോവി�ന, ഉപ�ദഷ്ടോവോയ മിത്ര�ത്ത, ദുർന്നിവോര�നഞോൻസ്തു

തിയ്ക്കുന്നു. (2)
കർമ്മോധോരമോയ ആ�ര ഉപോസകർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു�പോരുന്നു�വോ, ആ ജ്വോലോ

ധ്വജൻ �കോരി�ക്കോടുത്തു�കോണ്ടു �ശോഭിയ്ക്കുന്നു! (3)
മനുഷ്യർക്കു ഗന്തവ്യനും, ഗമനശീലനും, കവിയുമോയ �തജസ്വി �ചല്ലു�മ്പോൾ,

സ്വർഗ്ഗത്തി��അറ്റങ്ങളും അന്തരിക്ഷവും നിറയും! (4)
തോൻ മനുഷ്യ�� യോഗത്തിൽ ഹവിസ്സു ഭുജിച്ചിട്ടു, കത്തിപ്പടർന്ന് ഉയർന്നുനി

ല്ക്കും; �വദിയളന്നു�കോണ്ടു മു�മ്പ �പോകും! (5)
ആ അഗ്നിത�ന്നയോണ്, �ക്ഷമവും ഹവിസ്സും യജ്ഞവും: ഇ�ദ്ദഹത്തി��

ആത്മോവു പോഞ്ഞു�പോകും; �ദവന്മോർ ഈ സ്തുയമോന�നോ�ടോന്നിച്ചു വരികയും�ച

യ്യും! (6)
ഗന്തോവോയ ആ�ര കല്ലി�� മക�നന്നു പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ യജ്ഞവോ

ഹിയോയഅഗ്നി�യഞോൻ മികച്ചസുഖത്തിന്നോയി പരിചരിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നു. (7)
ചില ആളുകൾ നമുക്കുണ്ട�ല്ലോ: അവർ അഗ്നി�യ ഹവിസ്സു�കോണ്ടു വർദ്ധിപ്പി

ച്ച്, എല്ലോ വ�രണ്യവും �നടുമോറോകണം! (8)
കറുപ്പും �വളുപ്പും തുടുപ്പും വലുപ്പവും ഋജുഗതിയും പൂണ്ടുതിളങ്ങുന്നതോയഇ�ദ്ദഹ

ത്തി�� പുകഴ്ന്ന �പോന്നിൻ�തർ പ്രജോപതി നിർമ്മിച്ചത�ത്ര! (9)
അ�ഗ്ന, അന്നത്തി�� പൗത്ര, ഹവിരു�പതനോയ വിമദൻ മികച്ച ബുദ്ധിയ്ക്കോ

യി, ഇപ്രകോരം നിന്തിരുവടി�യ സ്തുതിച്ചു: നിന്തിരുവടി സദ്വിചോരങ്ങളിയറ്റി, അന്ന

വും രസവും നല്ല പോർപ്പിടവും–ഒക്കയും–�കോണ്ടുവന്നോലും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 20.
2. ധർമ്മം–അഗ്നി�ഹോത്രോദി. സ്വർഗ്ഗ�ത്ത–�ദവന്മോ�ര.

3. ജ്വോലോധ്വജൻ–അഗ്നി. �കോരി�ക്കോടുത്തു�കോണ്ടു്–�സ്തോതോക്കൾക്ക് അഭീഷ്ടങ്ങൾ.

4. മനുഷ്യർക്കു–യഷ്ടോക്കൾക്ക്. നിറയും–�തജസ്സു�കോണ്ട്.
5. �പോകും–അധ്വര്യുക്കളോൽ ഉത്തര�വദിയി�ലയ്ക്കു �കോണ്ടു�പോക�പ്പടും. അളന്നു�കോ

ണ്ടു്–വലുപ്പം �നോക്കി�ക്കോണ്ടു നടക്കുകയോ�ണന്നു �തോന്നും; ഗ�മ്യോൽ�പ്രക്ഷ.

6. പോഞ്ഞു�പോകും–�ദവന്മോ�ര യോഗത്തിന്നു വിളിപ്പോൻ.

7. ഗന്തോവ്–ദൂത�ത്വന �ദവന്മോ�ര വിളിപ്പോൻ �പോകുന്നവൻ. കല്ലി�� മകൻ–

കല്ലുകളുരസു�മ്പോൾ ജനിയ്ക്കുന്നവൻ.

8. വ�രണ്യം–ധനോദി.
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സൂക്തം 21.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ;ആസ്തോരപംക്തി ഛന്ദസ്സ്. (�കക.)

പള്ളി�കോൾ�വോനും പരിപോവന�രോചിസ്സുമോ-

യുള്ള �ഹോതോവോം നി�ന്നസ്വസ്തവങ്ങളോ�ലങ്ങൾ

വിരിദർഭകളിട്ട യജ്ഞത്തിനി�പ്പോള�ഗ്ന,

വരിപ്പൂ, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (1)

അങ്ങ�യത്ത�ന്നസമുജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നൂ, സമ്പ-

�ത്തങ്ങു�മ നിറ�ഞ്ഞോരോമസ്സ്വയംപ്രഭര�ഗ്ന;

തൂവുമോഹുതി �ന�ര നിങ്ക�ലയ്ക്കണയുന്നു,

�കവലം വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (2)

അങ്ങ�യത്ത�ന്നയുപോസിയ്ക്കുന്നൂജൂഹുക്കളോ,-

ലധ്വരധുരീണന്മോർ, വർഷോംഭസ്സുകൾ�പോ�ല.

കറുപ്പും �വളുപ്പുമോർന്നഖിലപ്രഭയും നീ

ധരിപ്പൂ, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (3)

മൃത്യുവർജ്ജിത, ബ�ലോ�പത, യോ�തോരു വിത്ത-

മുത്ത�മോത്തമ�മ�ന്നണ്ണുന്നുനിന്തിരുവടി,

ചിത്രമോമതു �കോണ്ടുവരി�കങ്ങൾക്കന്നോപ്തി-

യ്ക്കധ്വ�ര വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (4)

അഥർവോവുൽപ്പോദിപ്പിച്ചീടിന വ�രണ്യനോ-

മവി�ടയ്ക്കറിയോ�മ, സകലകോവ്യങ്ങളും;

ദൂതനുമ�ല്ലോ, പ്രിയനഗ്നി ദോന്തനോം കർ�മ്മോ-

�പതന്നു, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ ഭവോൻ! (5)

അങ്ങ�യസ്തുതിയ്ക്കുന്നൂ, ഹവ്യങ്ങ�ളോരുക്കി�വ-

ച്ച,ധ്വരം മിക�വോ�ട നടത്തുന്നവര�ഗ്ന:

അങ്ങയും ദോതോവിന്നു കോമ്യമോം ധന�മല്ലോ-

മർപ്പിപ്പൂ, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (6)

ഋത്വിക്കോയ്, പ്രദീപ്തനോയ്,�ത്തജസ്സോലുണർ�വറ്റ-

�മോ�ത്തോനോയ്,ത്തിരുവോയ�ന�ക്കോണ്ടു നിറ�ഞ്ഞോനോയ്,

ഹൃദ്യനോം നി�ന്നപ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുന്നിത�ഗ്ന, നര-

രധ്വ�ര വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (7)

ജ്വലിയ്ക്കും �തജസ്സിനോ�ലമ്പോടും പുകഴുന്നൂ,

വലുപ്പമിയലുന്ന നിന്തിരുവടിയ�ഗ്ന;

ആർക്കുന്നു, കോള�യ്ക്കോപ്പം; �സോദരിമോരിൽഗ്ഗർഭം

�ചർക്കുന്നു, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 21.
1. പള്ളി�കോൾ�വോൻ–സസ്യോദികളിൽ ശയിയ്ക്കുന്നവൻ. സ്വസ്തവങ്ങളോൽ–സ്വകൃത

�സ്തോത്രങ്ങളോൽ. വിമദോർത്ഥം–അങ്ങയ്ക്കും �ദവകൾക്കും �സോമപോനത്തോൽവിവിധമ

ത്തുളവോക്കോൻ. വിമദൻഎന്ന ഋഷിനോമവും മുദ്രോലങ്കോരരീത്യോവരുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു.

2. സ്വയംപ്രഭർ–യജമോനന്മോർ.
3. അധ്വരധുരീണന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ. വർഷോംഭസ്സുകൾ�പോ�ല–വൃഷ്ടിജലങ്ങളു�ട ജന
യിതോവോണ�ല്ലോ, അഗ്നി. വിമദോർത്ഥം–ത��യും �ദവന്മോരു�ടയും മദത്തിന്നോയ്.

5. കോവ്യങ്ങൾ–�സ്തോത്രങ്ങൾ. ദോന്തൻ–മനസ്സംയമമുള്ളവൻ. കർ�മ്മോ�പതൻ–

യജമോനൻ.

6. ദോതോവ്–ഹവിസ്സു നല്കുന്നവൻ, യജമോനൻ. അർപ്പിപ്പൂ=�കോടുക്കുന്നു.

7. ഹൃദ്യൻ–മ�നോജ്ഞൻ.

8. വലുപ്പം–മഹത്ത്വം. ആർക്കുന്നു–ദോവോഗ്നി�യോ �വദ്യുതോഗ്നി�യോ ആയിട്ട് വമ്പിച്ച

ഒച്ച പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു. �സോദരിമോർ–ഓഷധികൾ: ഓഷധികളു�ടയും അഗ്നിയു�ടയും

ജനകൻ ഒരോൾ (പ്രജോപതി) ത�ന്നയോണ�ല്ലോ. ഗർഭം–ബീജം.
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സൂക്തം 22.

വിമദ�നോ വസുകൃ�ത്തോ ഋഷി; പുരസ്തോൽബൃഹതിയുംഅനുഷ്ടുപ്പുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സു

കൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ആർഋഷിമോരു�ടആശ്രമത്തി�ല�യ്ക്കോഗുഹയി�ല�യ്ക്കോസ്തുതി�കോണ്ട്ആകർ

ഷിയ്ക്ക�പ്പടു�മോ, ആ ഇന്ദ്രൻ ഇന്ന് എവി�ട, ആരു�ട അടുക്കലോയിരിയ്ക്കും, ഒരു �സ്ന

ഹിതൻ�പോ�ല വിളി�പ്പടുന്നതു്? (1)
ആർ, ഒരു �സ്നഹിതൻ�പോ�ലജനങ്ങളിൽഅസോമോന്യമോയയശസ്സുളവോക്കു

�മോ, ആസ്തുത്യനുരൂപനും വജ്രിയുമോയ ഇന്ദ്രൻഇന്ന് ഇവി�ട വിളി�പ്പട്ടു, നമ്മളോൽ

സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു ! (2)
അ�ങ്ങഅറ്റ�ത്തോളം വലിയ ബലത്തി�� ഉടമസ്ഥൻ, വലിയ ധനം അയയ്ക്കു

ന്നവൻ, കീഴമർത്തുന്ന വജ്രം �ക�ക്കോണ്ടവൻ (ന�മ്മ,) അച്ഛൻ ഓമനമക�ന

എന്ന�പോ�ല (രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട!). (3)
വജ്രപോ�ണ, �ദവനോയ നിന്തിരുവടി തിളങ്ങുന്ന വഴിയിലൂ�ട വോയു�ദവ�ന

ക്കോൾ �വഗത്തിൽ പോയുന്ന രണ്ടശ്വങ്ങ�ള പൂട്ടി, മോർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടോക്കി സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടു

ന്നു. (4)
എവ�യ തടുക്കോനും അറിയോനും ഒരു �ദവനില്ല, ഒരു മനുഷ്യനില്ല; ആ വോയു

�വഗികളും ഋജുഗോമികളുമോയ രണ്ടശ്വങ്ങ�ള �തളിപ്പോൻ നിന്തിരുവടി തോൻത�ന്ന

എഴുന്നള്ളും. (5)
ഒടുവിൽമടങ്ങി�പ്പോകുന്നനിങ്ങളിരുവ�രോട് ഉശനസ്സു�ചോദിച്ചു:– ‘എന്തിനോണ്,

നിങ്ങൾ ദൂരത്തുനിന്നു ഞങ്ങളു�ട ഗൃഹത്തിൽ–സ്വർഗ്ഗത്തിൽനി�ന്നോ, ഭൂമിയിൽനി

�ന്നോ മനുഷ്യ��അടുക്കൽ–വന്നതു്?’ (6)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു ഞങ്ങളു�ട–ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച–ഹവിസ്സു മതിയോംവ�ര

ഭക്ഷിച്ചോലും. അങ്ങ�യോടു ഞങ്ങൾ ആ അന്നവും അരക്ക�ര ഹനിയ്ക്കുന്ന ബലവും

യോചിയ്ക്കുന്നു. (7)
കർമ്മഹീനൻ, ദസ്യു, ഞങ്ങ�ള അവമോനിയ്ക്കുന്നവൻ, അകൃത്യകോരി, മനുഷ്യ

ത്വമില്ലോത്തവൻ–ഇങ്ങ�നയുള്ള മുടിയ�ന ശത്രുഹന്തോ�വ, അവിടുന്നു വധിയ്ക്കുകത

�ന്ന �വണം! (8)
ശൂര, ഇന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി ശൂരന്മോ�രോടുകൂടിഞങ്ങ�ള രക്ഷിച്ചോൽ,ഞങ്ങൾവധ

ശക്തരോയിത്തീരും! നിന്തിരുവടിയു�ട അഭീഷ്ടദോനങ്ങൾ വള�രയോളുകളിൽ, മനു

ഷ്യർ�പോ�ല �ചന്നണയുന്നുണ്ടു് ! (9)
ശൂര, വജ്രപോ�ണ, കവികളോൽ അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന�തോ�ട,

അങ്ങ് ആ �നതോക്കന്മോ�ര, വോൾ�പ്പോരിൽ �വരിക�ള�ക്കോല്ലോൻ കല്പിച്ചയയ്ക്കും!

(10)
ശൂര, വജ്രപോ�ണ, ഇന്ദ്ര, ദോനശീലനോയ ഭവോ��ആയുദ്ധകർമ്മങ്ങൾക്കുവി

ളംബം പറ്റോറില്ല: ഭവോൻസഹചര�രോ�ടോന്നിച്ചു, ശുഷ്ണ��സർവസന്തോന�ത്തയും

സംഹരിച്ചുവ�ല്ലോ! (11)
ശൂര, വജ്രപോ�ണ, ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങളു�ട വലിയ അഭീഷ്ടപ്രോർത്ഥനകൾ പോഴോയി

�പ്പോകരുത്: ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഭവോ�� (പ്രസോദത്തോൽ) അവയു�ട സുഖത്തി�ല

ത്തുമോറോകണം! (12)
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വജ്രപോ�ണ, ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങളു�ട ആ സ്തുതികൾ അങ്ങ�യ അസുഖ�പ്പടുത്തോ

�ത സഫലങ്ങളോയിബ്ഭവിയ്ക്ക�ട്ട: അവയു�ട �ഭോഗ്യങ്ങൾ, �പക്കളു�ടവ�പോ�ല,

ഞങ്ങൾക്കു�കവര�ട്ട! (13)
കയ്യും കോലുമില്ലോത്ത ഭൂമി സ്തുത്യർഹന്മോരു�ട കർമ്മങ്ങളോൽ സമൃദ്ധയോയി

ത്തീർന്ന�പ്പോൾ, അതി�ന ചുഴന്നുനിന്ന ശുഷ്ണ�ന നിന്തിരുവടി വിശ്വോയുവിന്നു�വ

ണ്ടി നിഹനിച്ചു! (14)
ശൂര, ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് �സോമം കുടിയ്കുക, കുടിയ്ക്കുക: പ്രശസ്തനോയി ധനം �കോണ്ടുവ

ന്നിരിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ ഞങ്ങ�ള വലയ്ക്കരുത്; സ്തുതിച്ചുപോടുന്ന ഹവിർദ്ധനന്മോ�ര അവി

ടുന്നു രക്ഷിച്ചോലും. വലിയ മുതൽ തന്നുഞങ്ങ�ള പണക്കോരുമോക്കിയോലും! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 22.
1. ഗുഹ–വനം.
2. ജനങ്ങൾ–�സ്തോതോക്കൾ. യശസ്സിന്ന് അന്ന�മന്നും അർത്ഥമുണ്ടു്. സ്തുത്യനുരൂപൻ–

സ്തുതിയിൽ പ്രതിപോദിയ്ക്കുന്ന ഗുണങ്ങ�ളല്ലോമുള്ളവൻഎന്നുസോരം.

3. അയയ്ക്കുന്നവൻ–�സ്തോതോക്കൾക്കു്.
4. രണ്ടശ്വങ്ങൾ–ഹരികൾ. മോർഗ്ഗങ്ങൾ–യുദ്ധഗമനമോർഗ്ഗങ്ങൾ.
5. അറിയോനും–ബലം.
6. ഒടുവിൽ–യജ്ഞോവസോനത്തിൽ. നിങ്ങളിരുവ�രോട്–അങ്ങ�യോടും അഗ്നി�യോടും.

വന്നത്–നിങ്ങളു�ട സ്വന്തം കോര്യത്തിനല്ല, മനുഷ്യനോയ എ�ന്ന അനുഗ്രഹിപ്പോൻത

�ന്നഎന്നുധ്വനി.

9. ശൂരന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ. വധശക്തർ–ശത്രുഹനനസമർത്ഥർ. മനുഷ്യർ�പോ�ല–

സോധോരണർസ്വന്തം സ്വോമി�യ �സവിപ്പോൻ �ചല്ലുന്നതു�പോ�ല.

10. അത്യുച്ചത്തിൽ–ശബ്ദം �ദവക�ള പ്രോപിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം. ആ �നതോക്കന്മോ�ര–

മരുത്തുക്ക�ള.

11. സഹചരർ–മരുത്തുക്കൾ.

12. ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾഎന്നആ വൃത്തി �വമ്പൽമൂലമോണ്. അവയു�ട–പ്രോത്ഥനകളു�ട.

സുഖം–സോഫല്യ�മന്നർത്ഥം.

13. �പക്കളു�ടവ–ക്ഷീരോദി�ഭോഗ്യങ്ങൾ.
14. ഭൂമിയ്ക്കുകയ്യുംകോലുമില്ല�ല്ലോ, �വല �ചയ്യോൻ;സ്തുത്യർഹന്മോരു�ട (ഭവോൻ മുതലോയ �ദവ

ന്മോരു�ട) കർമ്മങ്ങളോലോണ്, ഭൂമി അഭിവൃദ്ധിയടഞ്ഞതു്. വിശ്വോയു–ഉർവശീപുത്രനോയ

രോജോവ്.

15. വലയ്ക്കരുത്–കർമ്മ�വകല്യം പറ്റിയവരോക്കരുത്. �വമ്പൽമൂലമോണ്, കുടിയ്ക്കുകഎന്ന
ദ്വിരുക്തി. ഹവിർദ്ധനന്മോർ–യജമോനന്മോർ.
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സൂക്തം 23.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും അഭിസോരിണിയും ഛന്ദസ്സുകൾ.

വിവിധ�ചഷ്ടിതരോയഹരിക�ള നടത്തുന്നവനും, വലത്തുകയ്യിൽവജ്ര�മടുത്ത

വനുമോയ ഇന്ദ്ര�ന ഞങ്ങൾ യജിയ്ക്കുന്നു: തോൻ മീശ കുടഞ്ഞു �മ�ല്പോ�ട്ടഴുന്നള്ളും;

�സന്യങ്ങ�ളോടുകൂടി സംഹരിച്ചു, ധനം നല്കും! (1)
വനത്തിൽ ചി�ക്കന്നു തീറ്റ �നടുന്ന രണ്ടു ഹരിക�ള�ക്കോണ്ടു, മഘവോവോയ

ഇന്ദ്രൻ വൃത്ര�ന വധിച്ചു: ബലത്തി�� അധിപതിയോണ�ല്ലോ, ആ തിളങ്ങുന്നബല

വോനോയ മഹോൻ; ഞോനും മുടിയ�� തല �കോയ്യും! (2)
ഇന്ദ്രൻ ഹിതരമണീയമോയ വജ്ര�മടുത്തോൽ, ത�� രണ്ടു ഹരികൾ പള്ളി

�ത്തർ വലിയ്ക്കുകയോയി; പുകൾ നീണ്ട അന്നത്തി�� അധിപതിയോയ, പ�ണ്ട വി

ളി�പ്പട്ട മഘവോവു �സ്തോതോക്ക�ളോടുകൂടി അതിൽ �കറും! (3)
ഇന്ദ്രൻ, ത��കൂട്ടുകോ�രയും മീശക�ളയും ഒപ്പം പച്ചനീർ�കോണ്ടു, മഴ�പോ�ല

നനയ്ക്കും: യജ്ഞഗൃഹത്തി�ലഴുന്നള്ളി, പിഴിഞ്ഞമധുകുടിച്ചിട്ടു, കോറ്റു കോടി�ന�യന്ന

�പോ�ല, തിരുവുടൽ ഇട്ടുലയ്ക്കും! (4)
പലതരത്തിൽ പുലമ്പുന്നവ�ര അരുളപ്പോടിനോൽ മിണ്ടോതോക്കി, അ�നകോ

യിരം �ദ്രോഹിക�ള �കോ�ന്നോടുക്കുന്നവ��, അച്ഛൻ ബല�മന്ന�പോ�ല, കരുത്തു

വളർത്തുന്നവ��അതോതു പൗരുഷംഞങ്ങൾപുകഴ്ത്തിപ്പോടുന്നു. (5)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ�യക്കുറിച്ചു, നോനോപ്രകോരമോയ ഒരു നവീന�സ്തോത്രം നന്മയ്ക്കോ

യി വിമദൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്: ഞങ്ങൾക്കറിയോം, നിന്തിരുവടിയു�ട പക്കലുണ്ട�ല്ലോ,

ധനം; അതി�നഞങ്ങൾ, മോടി�ന ഇടയൻ�പോ�ല ഇ�ങ്ങോട്ടു വലിയ്ക്കുന്നു. (6)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയു�ടയും വിമദർഷിയു�ടയും ഈ സഖ്യം ആരും അഴിയ്ക്കരുത്:

�ദവ, �സോദര�നന്ന�പോ�ലഞങ്ങൾക്കറിയോം, അങ്ങയു�ട മഹോമനസ്കത; അതി

നോൽ, ഞങ്ങളും അങ്ങും തമ്മിലുള്ളസഖ്യം അക്ഷയമോയിരിയ്ക്ക�ട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 23.
1. മീശ കുടഞ്ഞു–�സോമോംശം പറ്റിയതു കളയോൻ. �സന്യങ്ങൾ–മരുൽപ്രഭൃതികൾ.

സംഹരിച്ചു–ശത്രുക്ക�ള. നല്കും–�സ്തോതോക്കൾക്ക്.

2. വനത്തിന്നു യോഗ�മന്നും അർത്ഥ�മടുക്കോം. മുടിയൻ–നോശകോരിയോയ ശത്രു. �കോ

യ്യും–ഇന്ദ്രൻപ്രസോദിച്ചോൽ.

3. പുകൾ നീണ്ട–യശ�സ്സറിയ. �സ്തോതോക്കൾ–കുത്സോദികൾ.

4. കൂട്ടുകോർ–മരുദോദികൾ. പച്ചനീർ–�സോമരസം. മഴ�പോ�ല–മഴ ഭൂമി�യ നനയ്ക്കുന്ന
തു�പോ�ല. മധു–മധുര�സോമം. ഇട്ടുലയ്ക്കും–ലഹരി�കോണ്ട്.

5. പുലമ്പുന്നവ�ര–എതിരോളിക�ള. ബല�മന്ന�പോ�ല–മകന്നു ബലം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന

തു�പോ�ല. കരുത്തുവളർത്തുന്നവ��–മഴ�കോണ്ടു് ഉലകി�ന്നല്ലോം �കല്പുവളർത്തുന്ന

ഇന്ദ്ര��.

6. നന്മയ്ക്കോയി–ഭവോങ്കൽനിന്നു നല്ല ദോനം കിട്ടോൻ. വിമദൻ–ഞോൻ.

7. �സോദര�നന്ന�പോ�ല–�സോദരൻ �സോദരിയു�ട �സ്നഹമറിയുന്നതു�പോ�ല. മഹോമ
നസ്കത–അനുഗ്രഹബുദ്ധി.
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സൂക്തം 24.

വിഷദൻ ഋഷി; ആസ്തോരപംക്തിയും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രനും അശ്വികളും

�ദവതകൾ. (�കക.)

ഈയിരുപലകയോൽപ്പിഴിഞ്ഞസുമധുര-

മോയുള്ള �സോമം കല്പിച്ചുണ്ണുക, പുരുവ�സോ;

ആയിരം ധനം നി�ക്ഷപിയ്ക്കയും�ച�യ്ക,ങ്ങളിൽ

നീയിന്ദ്ര, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (1)

യോഗവുമുക്ഥങ്ങളും ഹവ്യവുമർപ്പി�ച്ചങ്ങൾ

യോചിപ്പൂ, ഭവോ�നോടു സർവകർമ്മോധിപ�ത:

തുംഗമോം വ�രണ്യ�ത്ത നി�ക്ഷപിച്ചരുൾക, നീ- �യങ്ങളിൽ വിമദോർ

ത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (2)

സ്വത്തുക്കൾക്കീശൻ, �സ്തോത്രക്കോ�രസ്സംരക്ഷി�പ്പോൻ,

ഭക്ത�ന �പ്രരിപ്പി�പ്പോനിന്ദ്ര, നിന്തിരുവടി:

പോപവും പകയനു�മല്ക്കോ�തയങ്ങ�ളയോ നീ

പോലിയ്ക്ക, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (3)

കടഞ്ഞൂ, �ചർ�ന്നോത്തുദ്യൽപ്രജ്ഞർശക്തന്മോർ നിങ്ങൾ-

കടഞ്ഞൂ, നോസത്യ�ര, വിമദൻ സ്തുതിച്ച�പ്പോൾ. (4)

വോഴ്ത്തിനോർ, തീ പോറു�മ്പോൾദ്ദസ്ര�ര വോ�നോ�രല്ലോം-

‘�പർത്തുമോവഹിയ്ക്ക�ട്ട’�യന്നു �ചോല്ലിനോർ, വോ�നോർ! (5)

�പോക്കിനിയ്ക്ക �മ; വരവിനിയ്ക്ക, �ദവന്മോ�ര;

�നർക്കിനിപ്പിപ്പിൻ, നിങ്ങ�ളങ്ങ�ള�ദ്ദവത്വത്തോൽ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 24.
1. പുരുവ�സോ–�ഹ ബഹുധന. വിമദോർത്ഥം–21-ോം സൂക്തത്തി�ല 1-ോം ഋക്കി�� ടിപ്പ

ണി �നോക്കുക.

2. തുംഗം–ഉൽക്കൃഷ്ടം. വ�രണ്യം–പശ്വോദിധനം.
3. �പ്രരിപ്പി�പ്പോൻ–കർമ്മപ്രവൃത്തനോക്കുന്നവൻ. പകയൻ=�വരി.

4. കടഞ്ഞൂ–അഗ്നി�യ: അശ്വികൾഅധ്വര്യുക്കളുമോ�ണന്നുപറയ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.

5. പ�രോക്ഷം: തീ പോറു�മ്പോൾ–അരണികളിൽനിന്നു തീ�പ്പോരികൾ പുറ�പ്പടു�മ്പോൾ.

�പർത്തും ആവഹിയ്ക്ക�ട്ട–നിങ്ങളുൽപ്പോദിപ്പിച്ച ഈ അഗ്നി വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്കു ഹവി

സ്സു �കോണ്ടുവര�ട്ട.

6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �പോക്കിനിയ്ക്ക �മ–ഗൃഹത്തിൽനിന്നു �പോകൽ എനിയ്ക്ക് ഇനിയ്ക്ക�ട്ട,

മധുരിയ്ക്ക�ട്ട; നിങ്ങളു�ട പ്രസോദത്തോൽ പ്രീതികരമോയിത്തീര�ട്ട. വരവ്–ഗൃഹത്തിൽ

തിരിച്ചുവരൽ. �ദവത്വത്തോൽഞങ്ങ�ള ഇനിപ്പിപ്പിൻ–�ദവത്വം (അണിമോദ്യ�ഷ്ട ശ്വ

ര്യങ്ങൾ) തന്നു, ഞങ്ങ�ള പ്രീതിയുക്തരോക്കുവിൻ.
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സൂക്തം 25.

വിമദ�നോ വസുകൃ�ത്തോ ഋഷി;ആസ്തിരപംക്തിഛന്ദസ്സ്; �സോമം �ദവത.

(�കക.)

മംഗളങ്ങളിൽ�ക്കോണ്ടോ�ക്കണ,മന്ന�മ ഭവോ-

�നങ്ങൾതൻ ചിത്ത�ത്ത,യോത്മോവി�ന,ജ്ഞോന�ത്തയും:

�ഗോതതി പുല്ലിൽ�പ്പോ�ല രമിയ്ക്ക, നിൻസഖ്യത്തിൽ

(�സ്തോതോക്കൾ) വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ ഭവോൻ! (1)

ത്വൽക്കരളി�ന സ്പർശിയ്ക്കുന്നവരിടങ്ങളി-

�ലോക്കയുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നുണ്ടു, �സോമ�മ ഭക്ത്യോ;

അക്കണക്കിതോ, എ�� വിത്തോശ�യഴു�ന്നറ്റു-

നില്ക്കുന്നു, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (2)

�സോമ�മ, മുരടുറപ്പുള്ളകർമ്മങ്ങ�ളയും

�കമമോയ്�ച്ചയ്യുന്നുണ്ടു, നിന്തിരുവടിയ്ക്കോയ് ഞോൻ:

അങ്ങ,ച്ഛൻ മക�ന�പ്പോലബോധം സുഖിപ്പിയ്ക്കു-

�ക,ങ്ങ�ള വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (3)

വോക്കുക�ളോപ്പം നിങ്ക�ലയ്ക്കിറങ്ങുന്നൂ, �സോമ,

�തക്കുകുട്ടകൾ കൂപത്തിങ്ക�ല�യ്ക്കന്നവിധം:

നിറയ്ക്ക,ചമസം�പോ�ലങ്ങൾതൻകർമ്മം, ജീവി-

ച്ചിരിയ്ക്കോൻ വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (4)

�സോമ�മ, കരുത്തോളും പ്രോജ്ഞനോം നി�ന്നക്കർമ്മ-

�സ്തോമത്തോൽബ്ഭജിയ്ക്കുന്നൂ, ധീരരദ്ദൃഢകോമർ:

അങ്ങുതന്നരു�ളണ,മശ്വ�ഗോനിലയങ്ങ-

�ളങ്ങൾക്കുവിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (5)

ഞങ്ങൾതൻ പശുവി�നമോത്രമല്ലു,ച്ചോവച-

ഭംഗിയോം വിശ്വ�ത്തയും �സോമ�മ, രക്ഷിപ്പൂ നീ;

പോ�രോ�ക്ക �നോക്കി�ക്കോണ്ടു ജീവനം നന്നോയ് നല്കി-

�പ്പോരുന്നു, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (6)

കോത്തരുൾ�ക,ല്ലോടത്തു�മങ്ങ�ള വി�ദ്രോഹ�മ-

ല്ക്കോത്തനിന്തിരുവടി �സോമ�മ, �പരുമോ�ള:

ആരു�മങ്ങ�ള�ക്കറിപ്പഴിയ്ക്കോ�യ്ക്കോ;–ടിച്ചോലും,

�വരി�യ വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (7)

അന്ന�മങ്ങൾക്കുതരോനുണർ�വോടിരുന്നോലും,

പുണ്യകർമ്മോ�വ, �സോമ, പോടങ്ങൾ കിട്ടി�പ്പോൻ നീ;

അങ്ങമിത്രനിൽനിന്നുമംഹസ്സിൽനിന്നും കോക്കു-

�ക,ങ്ങ�ള വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (8)

�പതങ്ങ�ളയുമിറ�ക്കണ്ടുന്ന �പോരിൽപ്പോ�ട
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�യോധന്മോർ വിളിയ്ക്കു�മ്പോള,രിഹന്തോവോമി�ന്ദോ,

ഞങ്ങ�ളപ്പോലി�യ്ക്കണ,മിന്ദ്രനു നൽ�ത്തോഴനോ-

മങ്ങുന്നു വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (9)

ഇന്ദ്ര�ന്നോമനയോയ മോദകമിതു �തല്ലും

മന്ദത�പടോതിങ്ങു വരുത്തീ, വളർച്ച�യ;

വലിയ �മധോവിയോം കക്ഷീവോന്നിതു ബുദ്ധി

വളർത്തീ, വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (10)

യഷ്ടോവോം മനീഷിയ്ക്കിതന്നവും �ഗോക്ക�ളയും

കിട്ടിച്ചു�പോരുന്നുണ്ടി,�തഴ്വക്കു വര�ത്തയും;

പോലിച്ചൂ കുരുട�ന,പ്പംഗുവി�നയുമിതു

ചോല�വ വിമദോർത്ഥം–�പരി�യോന�ല്ലോ, ഭവോൻ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 25.
1. അന്ന�മ–�ഹ �സോമ�മ. വിമദോർത്ഥം–�ദവകൾക്കു മത്തുണ്ടോകോൻ: ഭവോൻ ഞങ്ങ

�ളസഖോക്കളോക്കിയോൽ, (ഞങ്ങളിൽ പ്രസോദിച്ചോൽ) ഞങ്ങൾയോഗം �ചയ്തു �ദവന്മോ

�ര �സോമപോനമത്തരോക്കി�ക്കോണ്ടിരിയ്ക്കു�മന്നുഹൃദയം.

2. ത്വൽക്കരളി�ന സ്പർശിയ്ക്കുന്നവർ–സ്തുതികൾമൂലം അങ്ങയ്ക്കുള്ളിൽത്തട്ടിയആളുകൾ.

3. അങ്ങ്=ഭവോൻ. അബോധം–ബോധ (ശത്രുപീഡ)�യന്നി�യ; ശത്രുക്ക�ള വധിച്ച്

എന്നർത്ഥം.

4. വോക്കുകൾ–ഞങ്ങളു�ട സ്തുതികൾ. ചമസം�പോ�ല–ചമസ�ത്തനീർ�കോണ്ടു നിറയ്ക്കു

ന്നതു�പോ�ല.

5. കർമ്മ�സ്തോമം=കർമ്മസമൂഹം. ധീരർ–�മധോവികൾ, ഋത്വിക്കുകൾ. ദൃഢകോ

മർ–ഉറച്ച സൽഫലകോംക്ഷയുള്ളവർ. അങ്ങു=ഭവോൻ. അശ്വ�ഗോനിലയങ്ങൾ=

കുതിരലോയവും, പശു�ത്തോഴുത്തും.

6. പശു=ബലിമൃഗം. ഉച്ചോവചഭംഗി–നോനോപ്രകോരങ്ങ�ളോടുകൂടിയതു്. ജീവനം–

�ദവകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും �പോറുതി.

7. വി�ദ്രോഹ�മല്ക്കോത്ത–ആർക്കുംഅഹിംസ്യനോയ.

8. അങ്ങ്=ഭവോൻ. അമിത്രൻ–�ദ്രോഹി. അംഹസ്സ്=പോപം.
9. �പതങ്ങ�ളയുമിറ�ക്കണ്ടുന്ന–അത്ര വമ്പിച്ച.
10. �പരി�യോൻ എന്നതുവ�ര പ�രോക്ഷം: ഓമന–പ്രിയ�പ്പട്ടത്. മോദകം–�സോമം. �ത

ല്ലും മന്ദത �പടോ�ത–സത്വരം. ഇങ്ങു–ഞങ്ങൾക്ക്.

11. ഇത്–�സോമം. ഏഴ്വർ–സപ്ത�ഹോതോക്കൾ. വരം–�ശ്രഷ്ഠവസ്തു, ധനം. കുരുടൻ–
ദീർഘതമസ്സ് എന്ന ഋഷി; പംഗു–പരോവൃക്ക് എന്ന ഋഷി. ചോല�വ പോലിച്ചൂ–കണ്ണും,

കോലും �കോടുത്തു വഴി�പോ�ല രക്ഷിച്ചു.
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സൂക്തം 26.

വിമദ�നോ, വസുകൃ�ത്തോ ഋഷി; ഉഷ്ണിക്കുംഅനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പൂഷോവ് �ദവത.

(‘തോമരക്കണ്ണൻ’ �പോ�ല.)

ഭോഷിതങ്ങളോം ഭവ്യ�സ്തോത്രങ്ങ-

ളോശു �നരിട്ടു �ചല്ലുന്നു:

�തർ സദോ പൂട്ടിനിർത്തും �ചലുറ്റ

പൂഷോവോം മഹോൻ കോക്ക�ട്ട! (1)

ആരു�ട മൂപ്പു �ചന്ന വർഷത്ത-

ണ്ണീരോയ മഹിമോവി�ലോ

�ചരുന്നൂ, കർമ്മത്തോലീ �മധോവി;

�തറ�ട്ട,യവൻ നൽ�സ്തോത്രം! (2)

�തറും നൽ�സ്തോത്ര,–മപ്പൂഷോവിഷ്ടം

ചോറു�മ, �സോമം�പോല�വ:

നീരുതിർക്കുന്നുണ്ടോ, രമ്യൻ നമ്മിൽ;

നീരുതിർക്കുന്നുണ്ടോ,ലയിൽ! (3)

ഞങ്ങൾവോഴ്ത്തുന്നൂ, �മധോവികൾക്കു-

മംഗ�വപഥു �ചർ�പ്പോനും

ഞങ്ങൾക്കഭീഷ്ടസോധകനുമോ-

മങ്ങ�യ�ദ്ദവ, പൂഷോ�വ. (4)

യോഗത്തിൽ �നർപോതിയ്ക്കർഹന,ശ്വ-

�ത്തർ �കറിസ്സഞ്ചരിപ്പവൻ,

മോനുഷഹിതൻ, �മധോവിയ്ക്കഴൽ

മോറ്റുന്ന �തോഴനീ,യൃഷി! (5)

തന്നു�ടതോക്കിനിർത്തുന്ന �പണ്ണോ-

ടിന്നീശ,നോണോടിന്നു�മ;

ആട്ടു�രോമത്തോൽ വസ്ത്രം �നയ്യി�പ്പോ-

നോ,ടകളലക്കിയ്ക്കു�ന്നോൻ! (6)

ഈശന,ന്നത്തിൻ നോഥന,ഹിംസ്യൻ

�പോഷം വരുത്തും �സ്നഹിതൻ,

മീശ കുടയു,മോയോസ�മശോ-

തോശോയുക്തങ്കലിപ്പുരോൻ! (7)

ഈടുറ്റ നിൻതൃ�ത്തർ വലിയ്ക്കുന്ന-

തോ,ടുകള�ല്ലോ പൂഷോ�വ;

അർത്ഥികൾ�ക്കല്ലോം �തോഴന,ഗ്ര്യൻ, നീ

സ്വസ്ഥോനഭ്രംശവർജ്ജിതൻ! (8)

നമ്മു�ട രഥം കോത്തരുള�ട്ട,-
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യമ്മഹോൻ പൂഷോ�വോജസ്സോൽ;

ഉണ്മോനുള്ളതു വോയ്പിയ്ക്ക�ട്ട;–യീ

നമ്മു�ട വിളി �കൾക്ക�ട്ട! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 26.
1. ഭോഷിതങ്ങളോം–നമ്മോൽ ഉച്ചരിയ്ക്ക�പ്പട്ട. �നരിട്ടു–പുഷോവി�� മുമ്പി�ലയ്ക്ക്. �തർസദോ
പൂട്ടിനിർത്തും–യജ്ഞത്തിന്നു �പോകോൻ.

2. മൂപ്പു �ചന്ന മഴ�വള്ളം�പോ�ലആസ്വോദ്യമോണ്, പൂഷോവി�� മഹിമോവ്. ഈ �മധോവി

–യജമോനൻ. അവൻ പൂഷോവ്. �തറ�ട്ട–മനസ്സിലോക്ക�ട്ട.

3. �സോമം�പോല�വ–�സോമം നീർ തൂകുന്നതു�പോ�ല. ഇഷ്ടം ചോറും–�സ്തോതോവിന്ന്.

രമ്യൻ–സുരൂപൻ. ആല–�തോഴുത്ത്. നമുക്കുധനവുംപശുക്ക�ളയുംതരുന്നുണ്ട്എന്നു

സോരം.

4. �മധോവികൾക്കുംഅംഗ�വപഥു �ചർ�പ്പോനും–വലിയബുദ്ധിമോന്മോർക്കു�പോലും (അവ
�രഅത്യന്തംആദരിച്ച് )�മവിറ (സംഭ്രമം) ഉളവോക്കുന്നവനും: മഹോന്മോർഅത്രബഹു

മോനിച്ചോൽ, സോധോരണർക്ക് ഒരു കിടുകിടുപ്പുണ്ടോകുമ�ല്ലോ.

5. �നർപോതിയ്ക്കർഹൻ–ഹവിസ്സി��യും മറ്റും പകുതി പൂഷോവിന്ന�ത്ര. �മധോവി–

�സ്തോതോവ്. അഴൽ–ശത്രുബോധ. ഈഋഷി–പൂഷോവ്.

6. പൂഷോവിന്ന�ത്ര, ആടുകളു�ട ആധിപത്യം. അലക്കിയ്ക്കു�ന്നോൻ–�വളിച്ചവും ചൂടും �കോ
ടുത്തുശുദ്ധി വരുത്തുന്നവൻ.

7. അന്നം–ഹവിസ്സും മറ്റും. �പോഷം–പുഷ്ടി. ആശോയുക്തങ്കൽ–അഭിലോഷവോനോയയജ

മോന�� അടുക്കൽ. ആയോസ�മശോ�ത–സലീലം. മീശകുടയും–�സോമം കുടിച്ചിട്ട്.

ഇപ്പുരോൻ–പൂഷോവ്.

8. �തോഴൻ–അഭീഷ്ടപൂരകൻ. അഗ്ര്യൻ–മുമ്പൻ, ചിരജോതൻ. സ്വസ്ഥോനഭ്രംശവർജ്ജി

തൻ–ത��അധികോരത്തിൽനിന്നു മോറോത്തവൻ.
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സൂക്തം 27.

ഇന്ദ്രപുത്രൻ വസുക്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

‘�സ്തോതോ�വ, എനി�യ്ക്കോരു തിടുക്കമുണ്ടു്, പിഴിയുന്ന യജമോനന്നു �കോടുക്കോൻ.

ഹവിസ്സു തരോത്തവ�ന, സത്യഹിംസക�ന, പോപം �ചയ്യോൻ നീ�ള നടക്കുന്നവ

�നഞോൻ �കോല്ലും!’ (1)
‘ഞോൻത�ന്ന തിന്നുതടിച്ച അ�ദവകോമന്മോ�ര യുദ്ധത്തിന്നു വരുത്തുന്ന�ത

�പ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾഞോൻ ഒന്നിച്ച്അങ്ങയ്ക്കു് ഒരുകൂറ്റൻകോള�യ �വവിയ്ക്കും; കടുത്ത

പതിനഞ്ചോം�സോമവും പകർന്നു�വയ്ക്കും.’ (2)
‘�ദവ�ദ്രോഹിക�ള ഞോൻ യുദ്ധത്തിൽ �കോന്നു’ എന്നു പറയുന്ന ഒരുത്ത

�ന ഞോനറിയില്ല: �കോലപ്പട നിർത്തണ�മന്ന് എനിയ്ക്കു �തോന്നുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ,

അ�പ്പോൾഎ�� ‘കൂറ്റൻകുത്തൽ’ വർണ്ണിയ്ക്ക�പ്പടും! (3)
ഞോൻ അജ്ഞോതയുദ്ധങ്ങളിലിരുന്നോൽ, ഹവിർദ്ധനന്മോ�രല്ലോം എ�� അടു

ക്കൽഇരിയ്ക്കുകയോയി: കീഴമർത്തുന്നതടിയ�നഞോൻ �ക്ഷമത്തിന്നോയി �കോല്ലുക

ത�ന്ന �ചയ്യും–അവ�ന കോലുകളിൽ പിടിച്ചു, മലയി�ലയ്ക്ക് ആ�ഞ്ഞറിയും! (4)
യുദ്ധത്തിൽഎ�ന്നആരും തടുക്കില്ല; ഞോൻ �ചയ്യോനുറച്ചതു മലകളും തോങ്ങി

ല്ല. ഞോ�നോന്നലറിയോൽ �ചകിടനും നടുങ്ങി�പ്പോകും; സദോകതി�രോനുംകിടുകി�ട

വിറയ്ക്കും. (5)
കുറുക്കി�വച്ചതു കുടിയ്ക്കുന്നവർ, ഇന്ദ്രനില്ലോത്തവർ, തല്ലിത്തകർക്കുന്നവർ, �കോ

ല്ലോ�നതിരിടുന്നവർ–ഇത്തരക്കോ�ര ഞോൻ കണ്ടോൽക്കഴിഞ്ഞു, അവരു�ട�മൽ

എ�� ആയുധങ്ങൾ വീഴുകയോയി; മഹോനും സഖോവുമോയ എ�ന്ന നിന്ദിയ്ക്കുന്നവരി

ലും.’ (6)
‘അങ്ങുത�ന്നപ്രത്യക്ഷനോകുന്നു, നനയ്ക്കുന്നു;ആയുസ്സു �നടുന്നു. പുരോതനനോയ

ഭവോൻ പിളർത്തും; മറ്റവൻ പിളർത്തില്ല. എങ്ങും �ചല്ലുന്ന വോനൂഴികളും അങ്ങ�യ

കീഴമർക്കില്ല: ഈ �ലോകത്തിന്നപ്പുറത്തിരിയ്ക്കുന്നസർവവ്യോപിയോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ!’

(7)
‘�പക്കൾ കൂട്ടമിട്ടു പുല്ലു തിന്നുന്നു; ഇടയ�നോടുകൂടി �മയുന്ന അവ�യ അധി

പതിയോയഞോൻ �നോക്കി�ക്കോണ്ടിരിയ്ക്കും. വിളിച്ചോൽഅവ ഉടമസ്ഥ�� ചുറ്റും �ച

�ന്നത്തും; അ�പ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻഅവ�യ �തല്ലു കറക്കോൻതുടങ്ങും.’ (8)
‘ആളുകളു�ട ഇടയിൽ പുല്ലു തിന്നുന്നവരും, �ചോറുണ്ണുന്നവരും ഞങ്ങൾത�ന്ന:

ഞോനോണ്, വിശോലമോയ ആകോശത്തി�� ഉള്ള്. അതിൽ �ചർന്നരുളുന്ന ഭവോൻ

�സവക�ന �തടുന്നു; �യോഗഹീനനോയ വിഷയി�യ തള്ളുന്നു! (9)
ഞോൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞതു പരമോർത്ഥമോ�ണന്നും, ഇരുകോലിനോല്ക്കോലിക�ള

സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നതുഞോനോ�ണന്നുംഅവിടുന്നറിയണം. ഇവി�ട �പണ്ണുങ്ങ�ളോ�ടോന്നിച്ച്

ആർ വൃഷ്ടോവി�നോടു യുദ്ധം�ചയ്യോൻ �നോക്കു�മോ, അവ�� ധനംഞോൻ �പോരുതോ

�ത പങ്കിടും! (10)
എനിയ്ക്ക് ഒരിയ്ക്കൽ കുരുടിയോയ ഒരു മകളുണ്ടോയി: ആ അന്ധ�യ ആരറിയും,

ആർ�കോണ്ടോടും? ആർഅവ���നർക്കുവജ്ര�മറിയും? ആർഅവ�ന�ചറുക്കും?

ആർഅവ�ന തടുക്കും? (11)
എത്ര �പണ്ണുങ്ങളുണ്ടു്, മനുഷ്യത്വമോർന്ന മഹിളോകോമങ്കൽ, വരണീയ�സ്തോത്ര
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ത്തോൽ, അനുരക്തകളോയിട്ട് ! നന്മയും അഴകും എവൾക്കു�ണ്ടോ, അവൾ ജനമധ്യ

ത്തിൽ�വച്ചു പ്രിയ�നസ്വയം വരിയ്ക്കുന്നു.’ (12)
തോൻ �വള്ളം കോൽ�കോണ്ടു വലിയ്ക്കുന്നു; വന്നു�ചർന്നോൽ വിഴുങ്ങുന്നു. ശിരസ്സു

�കോണ്ടു തലയി�ലയ്ക്കുതിർക്കുന്നു. സമീപത്തിരുന്നു �വളിച്ചം വിതറുന്നു; തോഴ�ത്ത

യ്ക്കിറങ്ങി പരന്ന ഭൂമിയി�ലത്തുന്നു! (13)
ഗമനശീലനോയ മഹോൻ ഇലയും നിഴലുമില്ലോ�ത വർത്തിയ്ക്കുന്നു; സ്രഷ്ടോവോയ

ഇരിപ്പിടമില്ലോത്ത ഗർഭം ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു. ഒരു പയ്യു മ�റ്റോരു പയ്യി�� കുട്ടി�യ എ�ന്തോ

രു വികോരത്തോ�ലോ നക്കി, പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നു; അകിടു ചുമക്കുന്നു! (14)
ഏഴുപുത്രന്മോർ തോ�ഴനിന്നു ജനിച്ചു; ആഎട്ടു�പർ മുകളിൽ നിന്നുണ്ടോയി; ഒമ്പ

തുസ്ഥോനവോന്മോർപിന്നിൽനിന്നുപിറന്നു; പത്തു�പർമുന്നിൽനിന്നുസഞ്ജോതരോയി

വിണ്ണി�� �മൽവശ�ത്തവളർത്തുന്നു! (15)
പത്തു�പരിൽ�വച്ചു മുഖ്യനോയആഒത്തകപില�ന (മറ്റവർ) കർത്തവ്യകർമ്മ

ത്തിന്നു �പ്രരിപ്പിച്ചു. ജലത്തിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ട മനസ്സില്ലോഗ്ഗർഭ�ത്തഅമ്മസസ�ന്തോ

ഷം വഹിച്ചു�പോന്നു. (16)
ചൂതുകളിയിൽ എറിയ�പ്പട്ട ചുക്കിണികൾ�പോ�ല അനുസരിയ്ക്കുന്ന പുത്രന്മോർ

ഒരുതടിച്ചആടി�ന �വവിച്ചു; രണ്ടു�പർ മന്ത്രം ജപിച്ചുപരിശുദ്ധരോയി പ്രകൃതിയു�ട

ജലമധ്യത്തിൽ ധനുസ്തുല്യ�നആരോധിയ്ക്കുകയോയി. (17)
അവർ വിളിച്ചു�കോണ്ടു നോനോമോർഗ്ഗങ്ങളിൽ നടന്നു. പകുതി�പ്പർ (ഹവിസ്സു)

പചിച്ചു�പോന്നു; പകുതി�പ്പർ പചിച്ചില്ല. അത്ഈ �ദവൻസവിതോവോണ്, എ�ന്നോ

ടു പറഞ്ഞത്; വിറകും �നയ്യുമുണ്ണുന്നവനും �സവിച്ചു�പോരുന്നു. (18)
ദൂരത്തുനിന്നു �തരില്ലോപ്പട�യോ�ട വ�ന്നത്തുന്ന ഭുവനസ്രഷ്ടോവി�ന ഞോൻ

കണ്ടു: തല്ലുന്നവ�ര തൽക്ഷണം �കോല്ലുന്നനൂതനതരനോയതമ്പുരോൻആളുകളു�ട

യജ്ഞങ്ങളി�ലഴുന്നള്ളും! (19)
മികവിൽ മൃതി�പ്പടുത്തുന്ന എ��ഈ പൂട്ടിയ ഇരുമൃഗങ്ങ�ള നീ അകറ്റിവിട

രുത്; വീണ്ടും വീണ്ടും സ്തുതിയ്ക്കുക. ഇ�ദ്ദഹത്തി�� ഗമന�ത്തപിൻതുടരോൻ തണ്ണീരു

കൾക്കു�പോലും കഴിവില്ല; �മഘമോയിത്തീർന്നപരിപോവനനോയസൂര്യന്നുമില്ല! (20)
ഈവജ്രംവലിയസൂര്യമണ്ഡലത്തിൽനിന്നുപലവുരു, തോഴ�ത്തയ്ക്കു�പോരുന്നു:

മുകളിലുള്ളഈമറ്റു ജല�ത്ത �സ്തോതോക്കൾ �ക്ലശംകൂടോ�തകീ�ഴ്പോട്ടിറക്കുന്നു. (21)
മരത്തിൽ മരത്തിൽ �കട്ടിയ മോടിൻ�ഞരമ്പ് ഒലിയിടും; ഉട�ന ആളുക�ള

തിന്നുന്ന പക്ഷികൾ പറക്കുകയോയി. അ�പ്പോൾ, ഇന്ദ്രന്നോയി പിഴിഞ്ഞ ഋഷിയ്ക്കു

(ദക്ഷിണ) �കോടുക്കുന്നഈഭുവനം �പോലുംആ�ക നടുങ്ങി�പ്പോകും! (22)
�ദവസൃഷ്ടിയിൽഒന്നോമതുസൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പട്ടവർപിളർത്ത�പ്പട്ട�പ്പോൾ, �വള്ളംപു

റ�പ്പട്ടു; പോകുന്ന മൂന്നു �പർ ഭൂമിയ്ക്കു ചൂടു�കോടുത്തു. ഇരുവർ പുഷ്ടികരമോയ തണ്ണീർ

വലി�ച്ചടുക്കുന്നു. (23)
അ�ദ്ദഹമോണ്, നി�ന്ന ജീവിപ്പിയ്ക്കുന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തി��ഈദൃശമോയ സ്വരൂ

പം, �നോക്കൂ, നീ യജ്ഞത്തിൽ മറയ്ക്കരുത് ആ പരിപോവന�� കോൽനട എല്ലോറ്റി

�നയും പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നു; �വള്ള�മടുക്കുന്നു. ഇതിന്നിളവില്ല! (24)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 27.
1. ഇന്ദ്രൻ, ത�� വീര്യം പുത്രനോയ വസുക്രന്നു പറഞ്ഞു�കോടുക്കുന്നു: �കോടുക്കോൻ–

അഭീഷ്ടം.

2. വസുക്രൻപറയുന്നു: അ�ദവകോമന്മോർ–യജിയ്ക്കോത്തവർ. ഒന്നിച്ചു്–ഋത്വിഗോദിക�ളോടുകൂടി.

കടുത്ത–മദകരമോയ. പതിനഞ്ചോം–ശുക്ലപക്ഷത്തി�ല പതിനഞ്ചോംപക്കത്തി�ല

തോയ.

3. ഇന്ദ്രൻ: അറിയില്ല–�ദവ�ദ്രോഹിവധത്തിന്നു ഞോനല്ലോ�ത മ�റ്റോരുത്തൻ ആളോ

വില്ല എന്നർത്ഥം. �കോലപ്പട–പരസ്പരം �കോല്ലുന്ന യുദ്ധം. ‘കൂറ്റൻ കുത്തൽ’–

എതിരോളിക�ള പോയിയ്ക്കുന്ന വൃക്ഷഭവിക്രമം. വർണ്ണിയ്ക്ക�പ്പടും–വിദ്വജ്ജനങ്ങളോൽ.

4. ഇരിയ്ക്കുകയോയി–എനിയ്ക്കുവീര്യം വളരോൻസ്തുതിച്ചു�കോണ്ടു്. കീഴമർത്തുന്ന–സർവധർഷ

കനോയ.

6. കുറുക്കി�വച്ചതു കുടിയ്ക്കുന്നവർ–�സോമോദിഹവിസ്സുകൾ കട്ടു കുടിയ്ക്കുന്നവർ. ഇന്ദ്രനില്ലോ
ത്തവർ–ഇന്ദ്ര�ന, എ�ന്ന, യജിയ്ക്കോത്തവർ. തല്ലിത്തകർക്കുന്നവർ–യഷ്ടോക്ക�ള.

7. വസുക്രൻ: നനയ്ക്കുന്നു–മഴ�കോണ്ടു ഭുമി�യ. ആയുസ്സു �നടുന്നു–പ്രളയംവ�ര ജീവിച്ചിരി

യ്ക്കുന്നു. പിളർത്തും–ശത്രുക്ക�ള. മറ്റവൻ പിളർത്തില്ല–ശത്രു ശക്തനോവില്ല, അങ്ങ�യ

പിളർത്തോൻ. എങ്ങും �ചല്ലുന്ന–മഹത്ത്വത്തോൽഎന്തി�നയുംആക്രമിയ്ക്കുന്ന.

8. ഇന്ദ്രൻ: അധിപതി–സർ�വശ്വരൻ. കറക്കോൻതുടങ്ങും–പോൽ എനിയ്ക്കോയി �ഹോമി

പ്പോൻ.

9. ഇന്ദ്രപ്രസോദത്തോൽ, സർവവും തോൻത�ന്നഎന്നജ്ഞോനമുദിച്ച വസുക്രൻഅതു �വ

ളി�പ്പടുത്തുന്നു: പശുവും മനുഷ്യനുംഞങ്ങൾ(ഞോൻ)ത�ന്നഉള്ള്–അന്തര്യോമി,ബ്രഹ്മം.

അതിൽ–ഹൃദയോകോശത്തിൽ. �തടുന്നു–ആത്മസോക്ഷോൽക്കോരത്തിന്ന്. �യോഗഹീ

നൻ–ചിത്തവൃത്തിനി�രോധമില്ലോത്തവൻ.

10. ഇതിൽ–�സ്തോത്രത്തിൽ. പരമോർത്ഥം–ഗുണോ�രോപണമല്ലോത്തത്. �പണ്ണുങ്ങ

�ളോ�ടോന്നിച്ച്–സ്തീക�ള�പ്പോ�ല അബലരോയ ഭടന്മോ�രോടുകൂടി. വൃഷോവി�നോടു–

വൃഷോവോയ എ�ന്നോട്. �പോരുതോ�ത–�പോരുതോ�ത അവ�ന ജയിച്ച്. പങ്കിടും–

യഷ്ടോക്കൾക്കും �സ്തോതോക്കൾക്കും വീതിച്ചു�കോടുക്കും.

11. മഹോപ്രളയത്തിൽ, കോരണോത്മോവോയ ഇന്ദ്രങ്കൽ ലയിച്ചു പ്രകൃതി�യപ്പറ്റിയുള്ളതോണ്,

പൂർവോർദ്ധം: കുരുടി–അ�ചതന. മകൾ–പ്രകൃതി. ആർ അറിയും–ഞോൻമോത്ര�മ

അറിയൂ. അവൻ–വൃത്രൻ. വൃത്ര�ന വധിപ്പോൻ ഞോനല്ലോ�ത മറ്റോരുമി�ല്ലന്ന്, ഉത്ത

രോർദ്ധത്തി��സോരം.

12. മനുഷ്യത്വമോർന്ന–�ഭോഗങ്ങൾ ഭുജിയ്ക്കുന്ന. വരിയ്ക്കുന്നു–ആ പ്രിയനോയ വരൻ ഞോൻത

�ന്നഎന്നുഹൃദയം.

13. ഇന്ദ്ര�� സൂര്യരൂപത്വം: തോൻ–സൂര്യരൂപനോയ ഇന്ദ്രൻ. കോൽ–രശ്മി. വലിയ്ക്കുന്നു–
ആകർഷിയ്ക്കുന്നു. വിഴുങ്ങുന്നു–മണ്ഡലത്തിൽ നിർത്തുന്നു. ശിരസ്സ്–രശ്മിവൃന്ദം. തല

യി�ലയ്ക്ക്–എല്ലോവരു�ടയും ശിരസ്സി�ലയ്ക്ക്, ഭൂമിയി�ലയ്ക്ക്. ഉതിർക്കുന്നു–മഴ �പയ്യുന്നു

എന്നർത്ഥം. സമീപത്ത്–മണ്ഡലത്തിൽ. ഭൂമിയി�ലത്തുന്നു–രശ്മിരൂ�പണ.

14. മഹോൻ–സൂര്യരൂപനോയഇന്ദ്രൻ. ഇല–�കോഴിയൽ, നോശം. നിഴൽ–തമസ്സ്. ഇരിപ്പി
ടമില്ലോത്ത–ആകോശസ്ഥമോയ. ഗർഭം–മൂന്നു �ലോകത്തിന്നും ഒരുദരശിശുവോയ (അത്ര

യ്ക്ക്അരുമ�പ്പട്ട) സൂര്യൻ. ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു–ഹവിസ്സുക�ള. ഒരു പയ്യ്–�ദ്യോവ്. മ�റ്റോരു പയ്യി

��കുട്ടി�യ–അദിതിയു�ട മകനോയസൂര്യ�ന. അകിടുംസൂര്യൻത�ന്ന: അതിൽനിന്നു

പോൽ (വൃഷ്ടിജലം) ഒഴുകുമ�ല്ലോ.
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15. ഇന്ദ്ര�� പ്രജോപതിരൂപത്വം: ഏഴുപുത്രന്മോർ–വിശ്വോമിത്രോദികൾ. തോ�ഴനിന്നു–

പ്രജോപതിയു�ട കീഴുടലിൽനിന്ന്. എട്ടു�പർ–ബോലഖില്യോദികൾ. മുകളിൽനിന്ന്–

�മലുടലിൽനിന്ന്. ഒമ്പതു സ്ഥോനവോന്മോർ–ഭൃഗുക്കൾ. പിന്ന്=പൃഷ്ഠം. പത്തു�പർ–

അംഗിരസ്സുകൾ.

16. ഒത്ത–പ്രജോപതിയ്ക്കു സദൃശനോയ. �വയ്ക്ക�പ്പട്ട–പ്രജോപതിയോൽ. മനസ്സില്ലോഗ്ഗർഭ

�ത്ത–അതിൽ തോൽപര്യമില്ലോതിരുന്ന കപിലക്കുഞ്ഞി�ന. അമ്മ–പ്രകൃതി. സസ

�ന്തോഷം–ഇവൻജ്ഞോനമുപ�ദശിയ്ക്കു�മന്നസ�ന്തോഷ�ത്തോ�ട.

17. അനുസരിയ്ക്കുന്ന–ചുക്കിണികൾ കളിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു�പരിൽ ഒരുവ�ന അനുസരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ;

അതു�പോ�ല പ്രജോപതി�യ അനുസരിയ്ക്കുന്ന. പുത്രന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. �വവിച്ചു–

പ്രജോപതിരൂപനോയ ഇന്ദ്രന്ന്. രണ്ടു�പർ–അംഗിരസ്സുകളിൽ ഇരുവർ. ധനുസ്തുല്യ�ന

–ധനുസ്സുശത്രുവി�ന�യന്ന�പോ�ലഅജ്ഞോന�ത്തഹനിയ്ക്കുന്ന കപില�ന.

18. വിളിച്ചു�കോണ്ടു–പ്രജോപതി�യ. നോനോമോർഗ്ഗങ്ങളിൽ നടന്നു–പലതരം കർമ്മങ്ങ

ളിൽ വ്യോപരിച്ചു. വിറകുണ്ണുന്നവനും, �നയ്യുണ്ണുന്നവനും–അഗ്നി. �സവിച്ചു�പോരുന്നു–

പ്രജോപതി�യ.

19. �തരില്ലോപ്പട�യോ�ട–ആത്മോവി�ന സ്വയം വഹിയ്ക്കുന്ന എന്നർത്ഥം. തല്ലുന്നവ�ര–

�ദ്രോഹിക�ള. തമ്പുരോൻ–ഇന്ദ്രൻ.

20. വസുക്രൻ ഇന്ദ്രതോദോത്മ്യം പ്രോപിച്ചു, ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: മൃതി�പ്പടുത്തുന്ന–

ശത്രുക്ക�ള. ഇരുമൃഗങ്ങൾ–ഹരികൾ. ഇ�ദ്ദഹം–ഇന്ദ്രൻ. �മഘമോയിത്തീർന്ന–

�മഘതുല്യ�വഗനോയ.

21. തോഴ�ത്തയ്ക്കു �പോരുന്നു–വൃഷ്ട്യർത്ഥം. മുകളിലുള്ള–അന്തരി�ക്ഷോപരി സൂര്യമണ്ഡല

സ്ഥിതമോയ. �സ്തോതോക്കൾ–മരുദോദികൾ. കീ�ഴ്പോട്ട്–അന്തരിക്ഷത്തി�ലയ്ക്ക്.

22. മരം–വില്ല്. മോടിൻ�ഞരമ്പ്–ഞോൺ: മോടി�� �ഞരമ്പു വില്ലിൻഞോണോക്കിയിരുന്നു.
പക്ഷികൾ–ബോണങ്ങൾ. ഈ ഭുവനം–ഭൂ�ലോകം.

23. സൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പട്ടവർ–�മഘങ്ങൾ. പോകുന്ന–വർഷോദിക�ള ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്ന എന്നർ

ത്ഥം. മൂന്നു�പർ–പർജ്ജന്യൻ, വോയു, ആദിത്യൻ. ഭൂമിയ്ക്കു–ഭൂമിയി�ല സസ്യങ്ങൾക്ക്.

ചൂട്–മഴയും, ചൂടും, തണുപ്പും. ഇരുവർ–വോയുവുംആദിത്യനും.

24. അന്തരോത്മോവി�നോടുത�ന്ന: അ�ദ്ദഹം–സൂര്യോത്മോവോയ ഇന്ദ്രൻ. മറയ്ക്കരുത്–

സ്തുതിയോൽ �വളി�പ്പടുത്തണം. കോൽനട–രശ്മിപ്രസരം. ഇതിന്ന്–ഈ രണ്ടു കർ

മ്മത്തിന്നും. ഇളവില്ല–എ�ന്നന്നും നടക്കുന്നു.
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സൂക്തം 28.

വസുക്രപത്നിയും ഇന്ദ്രനും വസുക്രനും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രനും വസുക്ര

നും �ദവതകൾ.

‘മറ്റീശ്വരന്മോ�രല്ലോം വന്നുകഴിഞ്ഞു; അ�യ്യോ, എ�� ശ്വശൂരൻമോത്രം വന്നില്ല!

അ�ദ്ദഹം �പോരി തിന്നും, �സോമം കുടിയ്ക്കും: നന്നോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചി�ട്ട സ്വഗൃഹ

ത്തി�ലയ്ക്കു തിരിച്ചു�പോകൂ.’ (1)
‘ആ �കോമ്പു കൂർത്ത കോള അന്തരിക്ഷത്തി�� മുകൾപ്പരപ്പിൽ മുക്രയിട്ടു�കോ

ണ്ടു നില്ക്കുന്നുണ്ടു്: �സോമം പിഴിഞ്ഞ് എ�� വയറി�� ഇരുവശവും നിറയ്ക്കുന്നവ�ന

ഞോൻഎല്ലോ യുദ്ധങ്ങളിലും രക്ഷിയ്ക്കും.’ (2)
‘ഇന്ദ്ര, ചി�ക്കന്നു മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന �സോമം അവർ അങ്ങയ്ക്കോയി അമ്മി�കോ

ണ്ടുപിഴിയുന്നുണ്ട്; അത് അവിടുന്നു കുടിയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ. മഘവോ�വ, അന്നത്തിന്നോയി

വിളിയ്ക്ക�പ്പടു�മ്പോൾ, അവരു�ട കോളക്കറിയും അവിടുന്നു കഴിയ്ക്കറുണ്ട്. (3)
(ശത്രുക്കൾക്കു) വോർദ്ധക്യം വരുത്തുന്നവ�ന, എ��ഈ മിടുക്ക് അവിടുന്നറി

യണം: പുഴകൾ പിന്തിരി�ഞ്ഞോഴുകും; മോൻ എതിരിടുന്നസിംഹ�ത്ത �നരിടും; കുറു

ക്കൻ പന്നി�യ കുറ്റിക്കോട്ടിൽനിന്നു പുറത്തിറക്കും! (4)
മഘവോ�വ, മുതിർന്ന �മധോവിയോയ അങ്ങ�യ സ്തുതിപ്പോൻ, ഒരു �ചറുക്ക

നോയഞോൻഅത് എങ്ങ�നഅറിയും? വിദ്വോനോയഅവിടുന്നുത�ന്ന �വണ്ട�പ്പോൾ

ഞങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരണം: എന്നോൽ അങ്ങ�യ ഇത്തിരി സ്തുതിപ്പോൻ പണി�പ്പ

�ടണ്ടിവരില്ല!’ (5)
‘ഇപ്രകോരം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കു�പ്പടുന്ന, മുതിർന്ന എ�ന്നക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതി വിരിവി

ണ്ണി�നക്കോളും വലുതോയിരിയ്ക്കും: അ�നകോയിര�ത്ത ഒപ്പം ഞോൻ �പോടി�പടുത്തും;

എ�ന്ന ശത്രുരഹിതനോക്കിയിട്ടോണ�ല്ലോ, അച്ഛൻ ജനിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് !’ (6)
‘ഇന്ദ്ര, ഇപ്രകോരം തഴച്ചഞോൻകർമ്മത്തിൽകർമ്മത്തിൽഉഗ്രനും വൃഷോവുമോ

�ണന്നു �ദവന്മോർക്കറിയോം: അതുമൂലം ഇമ്പം പൂണ്ടുഞോൻ വജ്രം�കോണ്ടുവൃത്ര�ന

�കോന്നു; ഹവിദ്ദോതോവിന്നു�വണ്ടി, മഹിമോവു�കോണ്ടു �മഘപടല�ത്തതുറന്നു.’ (7)
‘�ദവന്മോർ കൂട്ടുകോ�രോ�ടോന്നിച്ചു, �കോടോലിക�ളടുത്തു �ചന്നുപിളർത്ത�പ്പോൾ

�വള്ളം ഇ�ങ്ങോ�ട്ടോഴുകി; ആ മഴ�വള്ളം നദികളിൽ നിർത്തോൻഅവർ ജല�മോളി

പ്പിച്ച കോർനിറ�യ തിളപ്പിച്ചു�പോരുന്നു!’ (8)
‘മുയൽഎതിരിടുന്നതീക്ഷ്ണനഖ�രവിഴുങ്ങും;ഞോൻ ഒരു മൺകട്ട�കോണ്ട്അക

ലത്തുംമലപിളർത്തോം; കൂറ്റ�നയുംഞോൻകുറിയവന്നുകീ�ഴ്പടുത്തോം; കന്നുകനത്ത

വീര്യം പൂണ്ടു കോള�യ �നരിടും! (9)
കൂട്ടിലടയ്ക്ക�പ്പട്ട സിംഹം കോലി�ന്മൽ കോൽ �വയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല, പരുന്തുസ്വർ

ഗ്ഗത്തിൽ നഖമോഴ്ത്തി: �കട്ടിയിട്ട �പോത്തി�ന്നന്ന�പോ�ല, തന്തിരവടിയ്ക്കു ദോഹമുണ്ടോ

യ�പ്പോൾ, ഗോയത്രി ഇതു നിഷ്പ്രയോസം �കോണ്ടുവന്നു! (10)
യോവചിലർ സ്വോമിയു�ട �ചോറുണ്ടു (ശത്രു)വധം നടത്തുന്നു�വോ, അവർക്കോയി

ഗോയത്രി ഇതു നിഷ്പ്രയോസം �കോണ്ടുവന്നു: അവർ അനുവദിയ്ക്ക�പ്പട്ട �സോമ�മല്ലോം

കുടിയ്ക്കും; സ്വയം പടക�ളയും, തടിക�ളയും �പോതുക്കും! (11)
എവർ �സോമത്തിൽ ഉക്ഥങ്ങൾ�കോണ്ടു �ദഹംതടിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ,അവർവഴി

�പോ�ല കർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചു�പോന്നു. വീരനോയ നിന്തിരുവടി, ഒരു മനുഷ്യൻ�പോ
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�ല പറഞ്ഞു�കോണ്ടുവ�ന്നത്തി,ഞങ്ങൾക്ക്അന്നം തന്നോലും: എന്നോൽഅങ്ങയ്ക്കു

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പുകഴ്ന്ന �പരുണ്ടോകും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 28.
1. വസുക്രൻ യോഗം �ചയ്യു�മ്പോൾ, ഇന്ദ്രൻ പ്രച്ഛന്നരൂപനോയിട്ടോണ്, വന്നത്; അതറിയോ
�ത, വസുക്ര�� പത്നി സങ്കട�പ്പടുന്നു: ശ്വശുരൻ–ഇന്ദ്രൻ.

2. അവ�ള പ്രീതി�പ്പടുത്തോൻ, ഇന്ദ്രൻ വസുക്ര�നോടു സംസോരിയ്ക്കുന്നു: കോള–ഇന്ദ്രനോയ

ഞോൻ. ഇരുവശം–വലവുമിടവും.

3. വസുക്രൻ പറയുന്നു: അവർ–യജമോനന്മോർ. അന്നം–ഹവിസ്സ്.
4. വോർദ്ധക്യം–�ശഷിയില്ലോയ്മ. ഇ�തോ�ക്ക സംഭവിപ്പിയ്ക്കോൻ എനിയ്ക്കു മിടുക്കുണ്ടു്; അതു

ത്വൽപ്രസോദംമൂലം കിട്ടിയതോണു്.

5. അത്–ഭവോ�� പ്രഭോവം.
6. ഇന്ദ്രൻ: വർദ്ധിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന–�സ്തോതോക്കളോൽ. അ�നകോയിര�ത്ത– ആയിരമോയി

രം ശത്രുക്ക�ള. അച്ഛൻ–പ്രജോപതി.

7. വസുക്രൻ: ഞോൻഅങ്ങയ്ക്കുതുല്യനോ�ണന്നു �ദവന്മോർക്കറിയോം.

8. ഇന്ദ്രൻ: �കോടോലികൾ–ഇടിവോളുകൾ. കൂട്ടുകോർ–മരുദോദികൾ. പിളർത്ത�പ്പോൾ–

�മഘങ്ങ�ള. തിളപ്പിച്ചു�പോരുന്നു–�വള്ളം പുറത്തുവരുത്തോൻ.

9. വസുക്രൻ: തീക്ഷ്ണനഖർ–സിംഹവ്യോഘ്രോദികൾ. അകലത്തും–മലനില്ക്കുന്നതു ദൂരത്തോ

യോലും.

10. നഖമോഴ്ത്തി–�സോമം റോഞ്ചോൻ. തന്തിരുവടിയ്ക്ക്–ഇന്ദ്രന്ന്. ദോഹം–�സോമതൃഷ്ണ. ഗോയ
ത്രി–പരുന്തിൻവടി�വടുത്ത ഗോയത്രി. ഇതു–�സോമം.

11. സ്വോമി–ഇന്ദ്രൻ. �ചോറുണ്ടു–�സോമം കുടിച്ച്. അവർ–മരുദോദി�ദവന്മോർ. അനുവദിയ്ക്ക

�പ്പട്ട–ഇന്ദ്രനോൽ. പടകൾ–ശത്രു�സന്യങ്ങൾ. തടികൾ–ശത്രുശരീരങ്ങൾ.

12. �സോമത്തിൽ–�സോമയോഗത്തിൽ. അവർ–�ദവന്മോരും ഋഷികളും മറ്റും. പറഞ്ഞു

�കോണ്ടു–‘ഇതുനിങ്ങൾക്കുഞോൻതന്നിരിയ്ക്കുന്നു’എന്നുവ്യക്തമോയരുളി �ച്ചയ്തു�കോണ്ടു്.

�പർ–ദോനപതി എന്ന നോമം.
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സൂക്തം 29.

വസുക്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നോഥന്മോ�ര, യോ�തോന്നു, മരത്തി�ന്മൽ ഒരുസോധു പറവക്കു�ഞ്ഞന്ന�പോ�ല

ഞങ്ങളിൽ ഇരുന്നു �നോക്കുന്നു�വോ; യോ�തോന്നി�ന മനുഷ്യഹിതനും �നതോക്ക

ളിൽ�വച്ചു �നതോവും രോത്രിസഹിതനുമോയ ഇന്ദ്രൻ വള�ര നോളോയി ക്ഷണിച്ചു�പോ

രുന്നു�വോ; ആ �സ്തോത്രം നിങ്ങളിരുവരി�ലയ്ക്കു വരുന്നു! (1)
ഇന്നും നോ�ളയും പുലർകോലം വരു�മ്പോൾ,ഞങ്ങൾ, �നതോക്കളിൽ�വച്ചു �ന

തോവോയ നിന്തിരുവടിയോൽ �പോന്തുമോറോകണം: ത്രി�ശോകന്നു വള�ര ആൾക്കോ

�ര കിട്ടിയ�ല്ലോ; ഒപ്പം �കറിയ പള്ളി�ത്തർ കുത്സന്നും! (2)
ഇന്ദ്ര,ഏ�തോരുമത്തോണ്, നിന്തിരുവടിയ്ക്കുപ്രിയം? ഓജസ്വിയോയ ഭവോൻകത

കുകളി�ലയ്ക്കുംസ്തുതികളി�ലയ്ക്കും വന്നോലും! എ�പ്പോഴോണ്, �സോമം ഇ�ങ്ങോട്ടു വരിക?

ബുദ്ധി എങ്കൽഎ�പ്പോ�ളത്തും? എ�പ്പോൾ, അങ്ങ�യആരോധിച്ചു ഞോൻഅന്നവും

സമ്പത്തുംഅരികിൽ വരുത്തും? (3)
ഇന്ദ്ര,അവിടുന്ന്എ�പ്പോൾഹവിസ്സുണ്ണും? എ�ന്തോരുകർമ്മം�കോണ്ടുനരരോയ

ഞങ്ങ�ള അങ്ങയ്ക്കു തുല്യരോക്കും? എ�പ്പോൾ ഇവി�ട വരും? ബഹുകീർ�ത്ത, എല്ലോ

വർക്കും അന്നത്തിൽ മനസ്സു �ചല്ലു�മ്പോൾ, അവിടുന്നോണ്, ഒരു നല്ല �സ്നഹിതൻ

�പോ�ല �പോറ്റിപ്പുലർത്തുന്നതു് ! (4)
ബഹുസ്വരൂപ, ഇന്ദ്ര, യോവചിലർഅങ്ങയ്ക്കു, ഭോര്യമോർ�ക്കന്ന�പോ�ല മതി വരു

ത്തുന്നു�വോ; യോവചിലർ പണ്ടുപ�ണ്ടയുള്ള �സ്തോത്രങ്ങളുംഅന്നങ്ങളുംഅങ്ങയ്ക്കർപ്പി

യ്ക്കുന്നു�വോ;ആ �നതോക്കന്മോ�രഅവിടുന്നു,സൂര്യൻയോത്രക്കോ�രഎന്ന�പോ�ല മറു

കരയിലണച്ചോലും! (5)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയു�ട മുക്കിക്കളയുന്ന കർമ്മത്തോലോണ�ല്ലോ, �പരിയ മോതോക്ക

ളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾക്ഷിപ്രം നിർമ്മിയ്ക്ക�പ്പട്ടത്. ആ �ശ്രഷ്ഠനോയ ഭവോൻ �നയ്യു

വീഴ്ത്തിയ �സോമനീർ നുകരുകയും, മധുരദ്രവ്യങ്ങൾ ഭുജിയ്ക്കുകയും�ചയ്യുമോറോകണം! (6)
ഇതോ, മധു നിറച്ച പോത്രം ഇന്ദ്രന്നോയി �ഹോമിയ്ക്ക�പ്പട്ടു: തോൻ സത്യധനനോ

ണ�ല്ലോ. പ്രജ്ഞോനിയും പൗരുഷശോലിയുമോയ ആ മനുഷ്യഹിതൻ അന്തരിക്ഷപ്പ

രപ്പിൽഎഴുന്നള്ളി തഴച്ചരുളുന്നു! (7)
�ശോഭനബലനോയ ഇന്ദ്രൻ (ശത്രു) �സനകളി�ലങ്ങും �കറുന്നു; ആ �കമന്മോർ

തന്തിരുവടിയു�ടസഖ്യത്തിന്നുയത്നിയ്ക്കുന്നു. അവിടുന്നുശുഭമോയ നന്മന�സ്സോ�ട �ത

ളിയ്ക്കോറുള്ളആപള്ളി�ത്തരിൽ, പട�യ്ക്കന്ന�പോ�ല �കറിയോലും! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 29.
1. ഈഋക്ക്അശ്വിപരമോയി വ്യോഖ്യോനിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്അസോധുവോ�ണന്ന്ആചോര്യസോ

യണൻസിദ്ധോന്തിയ്ക്കുന്നു; എന്നോൽഈഇരുവരോരോ�ണന്ന്, അ�ദ്ദഹത്തി�� ഭോഷ്യം

�കോണ്ടു മനസ്സിലോവുന്നില്ല. സോധു പറവക്കുഞ്ഞ്– പറക്കോൻ ചിറകുമുളച്ചിട്ടില്ലോത്ത

പക്ഷിക്കുട്ടി. �നോക്കുന്നു–ഇന്ദ്ര�ന�ത്തടുന്നു. രോത്രിസഹിതൻ–രോത്രിയിലോണ്, ഇന്ദ്ര

ന്നു �സോമം. ക്ഷണിയ്ക്കുക–�കൾക്കോൻ �കോതിയ്ക്കുകഎന്നുസോരം.

2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഇന്നും നോ�ളയും–എല്ലോദിവസങ്ങളിലും എന്നു വിവക്ഷിതം. നിന്തി

രുവടിയോൽ–അങ്ങയ്ക്കോയി �ചയ്യുന്ന സ്തുതി�കോണ്ടും യോഗം �കോണ്ടും. ത്രി�ശോകൻ–
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ഒരു ഋഷി. ഒപ്പം–അങ്ങ�യോ�ടോന്നിച്ച്. കുത്സന്ന് ഇന്ദ്രൻ രഥം �കോടുത്തതു മുന്മണ്ഡല

ങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കുത്സന്നും–കിട്ടി.

3. ഏ�തോരു മത്തോണ്–കുറഞ്ഞ�തോ, ഇടത്തര�മോ, �മത്തര�മോ? അതി�നോത്ത �സോ

മംഞങ്ങൾതരോം. കതകുകൾ–യോഗശോലയു�ട. വരിക–ത്വൽപ്രസോദത്തോൽഫലം

തരോൻ. ബുദ്ധി–ജ്ഞോനം.

5. അന്നങ്ങൾ–പു�രോഡോശോദികൾ. സൂര്യൻ–യോത്രക്കോർക്ക് ഉദ്ദിഷ്ട പ്ര�ദശ�ത്ത

ത്തോൻ �വളിച്ചം നല്കുന്നതു സൂര്യനോണ�ല്ലോ മറുകരയിൽ–കർമ്മപൂർത്തിയിൽ; അഥ

വോ, സംസോരപോരത്തിൽ.

6. മുക്കിക്കളയുന്ന–ശത്രുക്ക�ള മുടിയ്ക്കുന്ന. മധുരദ്രവ്യങ്ങൾ–പു�രോഡോശോദികൾ.
8. �കറിയോലും–ഞങ്ങളു�ട യജ്ഞത്തിൽ വരോൻ.
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സൂക്തം 30.

ഇലൂഷപുത്രൻ കവഷൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; തണ്ണീ�രോ, അപോംനപോ�ത്തോ �ദ

വത.

സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന �സോമം തിളങ്ങുന്ന തണ്ണീരുകളി�ലയ്ക്കു, മ�നോവൃത്തി�യന്ന

�പോ�ല ഗമിയ്ക്ക�ട്ട. ഭവോൻ മിത്രന്നും വരുണന്നും മഹോജവന്നുമോയി ധോരോളംഅന്ന

വും സ്തുതിയും ഒരുക്കി�വയ്ക്കുക. (1)
നിങ്ങൾ ഹവി�സ്സടുക്കുവിൻ: ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന തണ്ണീരുകളു�ട

അടുക്ക�ലയ്ക്കു �പോകുവിൻ. �ശോഭനഹസ്തന്മോ�ര, തുടുത്ത �സോമം തോ�ഴ യോ�തോ

ന്നി�ന �നോക്കുന്നു�വോ, ആ �വള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇ�പ്പോൾ നീർ പകരുവിൻ. (2)
അധ്വര്യുക്ക�ള, നിങ്ങൾ �വള്ളത്തിന്നു നീരോഴിയി�ലയ്ക്കു �പോകുവിൻ: അതു നി

ങ്ങൾക്കി�പ്പോൾ വിശുദ്ധമോയ ജലം തര�ട്ട. എന്നിട്ടു നിങ്ങൾഅപോംനപോത്തിന്നോ

യി മധുര�സോമം പിഴിയുവിൻ; അ�ദ്ദഹ�ത്തഹവിസ്സു�കോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുവിൻ. (3)
അപോംനപോ�ത്ത, അങ്ങ് �മഘങ്ങളു�ട ഇടയിൽ വിറകില്ലോ�ത കത്തുന്നു;

അങ്ങ�യ�മധോവികൾയോഗങ്ങളിൽസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ആഅങ്ങ്ഇനിപ്പുറ്റതണ്ണീരുകൾ

തന്നോലും: അവ�കോണ്ടോണ�ല്ലോ, ഇന്ദ്രൻ വീരകർമ്മത്തിന്നു മുതിർന്നതു് ! (4)
അധ്വ�ര്യോ, എവ�കോണ്ടോ�ണോ �സോമം, നല്ല യുവതിക�ള�ക്കോണ്ടു പുരുഷ

�നന്ന�പോ�ല �മോദിയ്ക്കുകയും ആഹ്ലോദിയ്ക്കുകയും�ചയ്യുന്നതു്; ഭവോൻ ആ തണ്ണീരു

കൾക്കോയി �പോവുക; അവയിൽ �സോമം പകർന്നരിയ്ക്കുക. (5)
കോമിയ്ക്കുന്ന അവയ്ക്കോയി കോമയമോനൻ �ചന്നോൽ, അവ, യുവതികൾ യുവോവി

�ന്നന്ന�പോ�ല കീഴ്വഴങ്ങും: അധ്വര്യുക്കളും സ്തുതികളും തണ്ണീർ�ദ്ദവികളും ബുദ്ധി�കോ

ണ്ടു വഴി�പോ�ലഅറിയുന്നു, വഴി�പോ�ല കോണുന്നു. (6)
തണ്ണീരുക�ള, തടവിൽക്കിടന്നനിങ്ങൾക്ക്ആർ വഴിയുണ്ടോക്കി�യോ,ആർനി

ങ്ങ�ള വമ്പിച്ച �ഞരുക്കത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു�വോ; ആ ഇന്ദ്രന്നോയി നിങ്ങൾ �ദവ

ന്മോ�ര മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന മധുരജലം അയച്ചുതന്നോലും! (7)
തണ്ണീരുക�ള, ഒരു ഇനിപ്പുറ്റ ഉറവുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങളു�ട ഉള്ളിൽ; യോഗങ്ങളിൽ

�നയ്യു പകർന്നുസ്തുതി�യ്ക്കണ്ടുന്നആമധുരതരംഗം തന്തിരുവടിയ്ക്കോയി ഇ�ങ്ങോട്ടയയ്ക്കു

വിൻ. തണ്ണീരുക�ള, ധനവതികളോയ നിങ്ങൾഎ�� വിളി �കൾക്കുവിൻ! (8)
തണ്ണീരുക�ള, രണ്ടി�നയും നല്കുന്നതും (കർമ്മോംഗത്വം) �ക�ക്കോള്ളുന്നതും,

മത്തും മതിയും വരുത്തുന്നതും, ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നതും,അന്തരിക്ഷത്തിൽജനിയ്ക്കുന്നതും, മൂന്നി

�നയും വിശോലമോക്കുന്നതും, ചരിയ്ക്കുന്നതും, �മ�ല്പോട്ടു �പോകുന്നതും, ഇന്ദ്രൻ നുകരു

ന്നതുമോയആതരംഗ�ത്തനിങ്ങൾഅയച്ചോലും! (9)
�ഗോ�യോദ്ധോവി�ന്നന്ന�പോ�ല ബഹുധോരക�ളോ�ട ഒഴുകുന്ന, �ചർച്ച �തടുന്ന,

ഭുവന�ത്ത പോലിയ്ക്കുന്ന ജനനിമോരോയ, ഒന്നിച്ചു വളർത്തുന്ന, ഒന്നിച്ചു വസിയ്ക്കുന്ന

തണ്ണീരുക�ള, ഋ�ഷ, നീ വന്ദിച്ചോലും! (10)
നിങ്ങൾ �ദവപൂജനത്തിന്നുയോഗം നടത്തുവിൻ; ധനലബ്ധിയ്ക്കു �സ്തോത്രം നടത്തു

വിൻ; യജ്ഞശകടത്തി�ല അകിടും അഴയ്ക്കുവിൻ. തണ്ണീരുക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ

ക്കുസുഖം തന്നോലും! (11)
തണ്ണീരുക�ള, സ്വത്തി�� ഉടമകളോണ�ല്ലോ, ധനവതികളോയ നിങ്ങൾ; നല്ല

യജ്ഞം, അമൃതം എന്നിവയും നിങ്ങളു�ട പക്കലുണ്ട്. സമ്പത്തി�നയും സത്സന്തോ
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ന�ത്തയുംനിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു. പുകഴ്ത്തിപ്പോടുന്നഎനിയ്ക്ക്ഈഅന്നംസരസ്വ

തി തരുമോറോക�ട്ട! (12)
തണ്ണീരുക�ള, �നയ്യും മധുരജലവു�മന്തി, അധ്വര്യുക്കളോൽ മനസ്സു�കോണ്ടുസം

ഭോഷണം �ചയ്യ�പ്പട്ട്, ഇന്ദ്രന്നോയി വഴി�പോ�ലപിഴിഞ്ഞ�സോമവു�മടുത്തനിങ്ങൾ

ഇ�ങ്ങോട്ടു വരുന്നതുഞോൻ കോണുന്നുണ്ടു്! (13)
�സോമം പിഴിയുന്ന അധ്വര്യുക്ക�ള, ഇതോ, ജീവജോല�ത്ത �പോറ്റുന്ന ധനവതി

കൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു: സഖോക്ക�ള, അപോംനപോത്തുമോയി സല്ലപിയ്ക്കുന്ന ഇവ�ര നി

ങ്ങൾ ഇരുത്തുവിൻ–ദർഭയിൽ ഉപ�വശിപ്പിയ്ക്കുവിൻ! (14)
തണ്ണീരുകൾ ഇച്ഛ�യോ�ട വന്നു�ചർന്നു; യോഗത്തിൽ �ദവന്മോ�ര പ്രീതി�പ്പടു

ത്തോൻഈ ദർഭയിൽ ഇരുന്നുംകഴിഞ്ഞു. അധ്വര്യുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്നു �സോമം

പിഴിഞ്ഞു�കോൾവിൻ: നിങ്ങൾക്കു �ദവയജനം സുസോധ്യമോയിരിയ്ക്കുന്നു! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 30.
1. അധ്വര്യുവി�നോട്: മ�നോവൃത്തി�യന്ന�പോ�ല–അതി�വഗത്തിൽ എന്നർത്ഥം. മഹോ

ജവൻ–ഇന്ദ്രൻ.

2. അധ്വര്യുക്ക�ളോടു്:
6. അവ–തണ്ണീരുകൾ. കോമയമോനൻ–അധ്വര്യു. അറിയുന്നു–സ്വസ്വകർമ്മം ഇന്നതിന്ന
�തന്ന്.

7. തടവിൽ–�മഘോന്തർഭോഗത്ത്. മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന–�സോമരസ�ച്ചർച്ചയോൽ.

8. തരംഗം–ജലസമൂഹം. തന്തിരുവടി–ഇന്ദ്രൻ.
9. രണ്ടി�നയും–ദൃഷ്ടോദൃഷ്ടഫലങ്ങ�ള. മത്തും മതിയും–�ദവന്മോർക്ക്. ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നതും–

�സോമനീരി�നോടു �ചരുവോൻ. മൂന്നു്–ത്രി�ലോകം. ചരിയ്ക്കുന്നതും–യജ്ഞപോത്രങ്ങളിൽ.

�മ�ല്പോട്ടു–�ദവന്മോരു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്ക്.

10. ആത്മോവി�നോട്: �ഗോ�യോദ്ധോവ്–�ഗോവിന്നു(�വള്ളത്തിന്നു)�വണ്ടി �പോരുതിയ

ഇന്ദ്രൻ. �ചർച്ച �തടുന്ന–�സോമസമ്പർക്കം കോംക്ഷിയ്ക്കുന്ന. വളർത്തുന്ന–�സോമ�ത്ത.

11. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: �സ്തോത്രം നടത്തുവിൻ–�ചോല്ലുവിൻ. അകിട്– �സോമം പിഴിഞ്ഞ

�തോൽസ്സഞ്ചി. അഴയ്ക്കുവിൻ–നീര് പോത്രങ്ങളിൽ പകരുവിൻ എന്നർത്ഥം; അ�പ്പോൾ

�തോൽസ്സഞ്ചി, കറക്കുന്നപയ്യി��അകിടു�പോ�ലഅഴയുമ�ല്ലോ.

12. അമൃതം–മരണരോഹിത്യ�മന്നഫലം. ഈഅന്നം–എല്ലോസ്സമ്പത്തും.

13. ഇ�ങ്ങോട്ടു–ഞങ്ങളു�ട യോഗത്തി�ലയ്ക്ക്.

14. ധനവതികൾ–തണ്ണീരുകൾ. ഇവ�ര–തണ്ണീർ�ദ്ദവിമോ�ര.
15. അധ്വര്യുക്ക�ളോട്: ഇച്ഛ�യോ�ട–�സോമരസ�ത്തോടു �ചരോൻ കോംക്ഷിച്ച്.
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കവഷൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

�സ്തോതോക്കളോയ നമുക്കു �സ്തോതവ്യനോയ യജനീയൻ ഓട്ടക്കോ�രല്ലോവരു�മോ

രുമിച്ചു, രക്ഷിപ്പോൻ ഇവി�ട ഏഴുന്നള്ള�ട്ട: അവ�ര�ക്കോണ്ടു നോം നല്ല സഖോക്കളു

ള്ളവരോയിത്തീരണം; ദുരിത�മോ�ക്ക കടക്കണം! (1)
മനുഷ്യൻ സർവത്ര സമ്പത്തിച്ഛിയ്ക്കണം; യജ്ഞപഥം പുക്കുഹവിസ്സു�കോ

ണ്ടു പരിചരിയ്ക്കണം. സ്വന്തം ഹൃദയം�കോണ്ടു ധ്യോനിയ്ക്കണം–അതിപ്രശസ്യനോയ

ആത്മോവി�നഅന്തഃകരണം�കോണ്ടുഗ്രഹിയ്ക്കണം. (2)
ഏർ�പ്പടുത്തിയ യോഗത്തി�ല തൃപ്തികരങ്ങളോയ പങ്കുകൾ, തീർത്ഥത്തി�ലവ

�പോ�ല, ഉൽക്കൃഷ്ടജന്മോക്കളോയ ദർശനീയരിൽ �ച�ന്നത്തും;അങ്ങ�നനോംസ്വർ

ഗ്ഗോദിസുഖം �നടുമോറോകണം; അമൃത�ര ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞവരുമോകണം! (3)
ധനങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥനും ദോനശീലനുമോയ നിത്യൻ കനിയ�ട്ട: എവന്നുസവി

തൃ�ദവൻ ഇതുൽപോദിച്ചു�വോ, സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭഗനും അര്യമോവും �വളി�പ്പടുത്തു�മോ;

അവന്നു മറ്റു മ�നോഹരരും തന്നരുളുമോറോകണം! (4)
കീർത്തിമോന്മോർ �ക�ല്പോ�ട വന്നണയുന്ന ഈ സ്തുതി, ഉഷസ്സു�കോണ്ടു ഭൂമി

�പോ�ല പ്രോപ്യയോയിബ്ഭവിയ്ക്ക�ട്ട: ഈ �സ്തോതോവി�� �സ്തോത്രം യോചിച്ചു�കോണ്ടു,

സുഖകരരോയ ഋഭുക്കൾ നമ്മു�ടഅടുക്കൽ വ�ന്നത്ത�ട്ട! (5)
ഈപഴയ നല്ലസ്തുതി �പരുകി, പരന്നോണ്, അവരു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്കു നടക്കു

ന്നതു്. അവർ ഒപ്പംഈബലവോ�� പുഷ്ടികരമോയസോധോരണസ്ഥോനത്തു (ഫലം)

കയ്യി�ലടുത്തു വ�ന്നത്ത�ട്ട! (6)
അവരു�ട രക്ഷയിൽ ശരിയ്ക്കു നില്ക്കുന്ന നിർജ്ജരകളോയ ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള

�ചത്തിയുണ്ടോക്കിയത് ഏതിൽനി�ന്നോ, ആ മരം ഏതോയിരിയ്ക്കും? കോ�ടതോയിരി

യ്ക്കും? വള�ര പുലരികൾ, പകലുകൾഎന്നിവ�യയും എവർ ഉണ്ടോക്കി�യോ, അവർ

സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു! (7)
ഇവരല്ല, ഇവരിലും മീ�ത മ�റ്റോരോളുണ്ട്: ആസ്രഷ്ടോവ�ത്ര, ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള

നിർത്തുന്നതു്ഈസൂര്യ�നപച്ചക്കുതിരകൾവഹിച്ചുതുടങ്ങുന്നതിന്നുമുമ്പുത�ന്ന,ആ

ബലവോൻസ്വശരീര�ത്ത ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (8)
കതി�രോൻ പരന്നപോരി�ന കവിയ്ക്കോറില്ല; വോയു മഴ മുഴുവൻ മന്നിൽ �പയ്യോറി

ല്ല. മിത്രനും വരുണനുംആരോൽ ഉൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു, കോട്ടിൽ തിയ്യു�പോ�ല കത്തി

ജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു�വോ, (അവ�നഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു). (9)
�പറുനിന്ന പയ്യു �പോടുന്ന�ന �രത�സ്സകത്തോൽ �പറുന്നു: ഇടയ�ന വശ

ത്തോക്കിയ അവൾ �നോ�വറ്റ്, �നോവകറ്റുന്നു. പഴയ മകൻ രണ്ടമ്മമോരിൽനിന്നു പി

റക്കു�മ്പോൾ, ഭൂമി അ�ന്വഷിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ശമി�യ �വളി�പ്പടുത്തും. (10)
കണ്വൻനൃഷത്തി��പുത്രന�ത്ര. ആകൃഷ്ണവർണ്ണൻഅന്നം�കോണ്ടുധനംവോ

ങ്ങി: ആ കൃഷ്ണന്നുതിളങ്ങുന്നഅകിട് ഒഴുക്കി�ക്കോടുത്തു; ഇതു�പോ�ലആരും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�� യോഗ�ത്തതഴപ്പിച്ചിട്ടില്ല! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 31.
1. യജനീയൻ–ഇന്ദ്രൻ. ഓട്ടക്കോർ–മരുത്തുക്കൾ.
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2. പരിചരിയ്ക്കണം–�ദവന്മോ�ര.
3. പങ്കുകൾ–ഹവിർഭോഗങ്ങൾ. തീർത്ഥത്തി�ലവ�പോ�ല–ഗംഗോദികളിൽ തർപ്പിയ്ക്ക

�പ്പട്ട ജലത്തി�� അംശങ്ങൾ�പോ�ല. ദർശനീയരിൽ–�ദവന്മോരിൽ. അമൃതർ–

�ദവന്മോർ.

4. നിത്യൻ–പ്രജോപതി. ഇതു–ദൃഷ്ടോഭൃഷ്ടഫലം. അവന്നു–യജമോനന്ന്. മ�നോഹരർ–
�ദവന്മോർ. തന്നരുളുമോറോകണം–ദൃഷ്ടോദൃഷ്ടഫലം.

5. കീർത്തിമോന്മോർ–�ദവന്മോർ. ഈ–നമ്മു�ട. ഉഷസ്സു�കോണ്ടു–�നരം പുലർന്നോൽ, ഭൂ

മി എല്ലോവർക്കും പ്രോപ്യയോകുമ�ല്ലോ. പ്രോപ്യ–�ദവന്മോർക്ക്. ഈ �സ്തോതോവി��–

എ��. യോചിച്ചു�കോണ്ടു–ഇനിയും �ചോല്ലുഎന്ന�പക്ഷിച്ചു�കോണ്ട്, �കൾക്കോൻഅതി

കൗതുക�ത്തോ�ട.

6. സ്തുതിയ്ക്കുനദീത്വം വ്യഞ്ജിയ്ക്കുന്നു. അവർ–�ദവന്മോർ. ഈബലവോ��–സന്തോനബലമുള്ള

എ��. സ്ഥോനത്തു–യജ്ഞത്തിൽ. ഫലം–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

7. നിർജ്ജരകൾ–പഴക്കം പറ്റോത്ത. അവർ–�ദവന്മോർ.

8. മ�റ്റോരോൾ–ഹിരണ്യഗർഭൻ. മുമ്പുത�ന്ന–ജഗൽസൃഷ്ടിയ്ക്കുമമ്പുത�ന്നഎന്നർത്ഥം.

9. കവിയ്ക്കോറില്ല–അതിരിൽനില്ക്കും. മുഴുവൻ–�വണ്ടതിലധികം. അവ�ന–പ്രജോപതി�യ.
10. ശമി (വന്നിമരം) അരയോലി�ന ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു;അരയോലി�ന്മൽനിന്ന്അരണികൾ

�കോണ്ടുവന്ന് ഋത്വിക്കുകൾ അഗ്നി�യ ഉണ്ടോക്കുന്നു. ഇതോണ്, ഈ ഋക്കി�ല പ്രതി

പോദ്യം: പയ്യ്–ശമി. �പറുന്നു–അരയോലി�ന. ഇടയൻ–യഷ്ടോവ്. �നോവകറ്റുന്നു

–അരണിയ�ന്വഷിയ്ക്കുന്ന ഋത്വിക്കുക�ള സുഖിപ്പിയ്ക്കുന്നു. പഴയ മകൻ–പുരോതനനോയ

അഗ്നി. രണ്ടമ്മമോർ–അരണികൾ. അ�ന്വഷിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന–ഋത്വിക്കുകളോൽ.

11. കണ്വൻ–ഋഷി. നൃഷത്ത്–�പര്. അന്നം�കോണ്ടു–ഹവിസ്സു�ഹോമിച്ച്. ധനം വോങ്ങി

–അഗ്നിയു�ട പക്കൽനിന്ന്: ഇതി�� വിവരണമോണ്, അടുത്ത വോക്യം: തിളങ്ങുന്ന

അകിട്–ജ്വോലോജോലം. ഒഴുക്കി�ക്കോടുത്തു–പയ്യി�� അകിട് പോൽ �കോടുക്കുന്നതു

�പോ�ല, അഗ്നി ആ കൃഷ്ണന്നു (കറുത്ത കണ്വന്നു) ധനം ധോരോളം നല്കി. ഇതു�പോ�ല

–അഗ്നി �ചയ്തതിൻവണ്ണം.
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ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ.

ഇന്ദ്രൻ ധ്യോനിയ്ക്കുന്നവ�� യോഗത്തി�ലയ്ക്കു �തളിയ്ക്ക�ട്ട– സൽപഥത്തിലൂ�ട

സമീപിയ്ക്കുന്നവ�� സദ്വസ്തുക്കളി�ല�യ്ക്കഴുന്നള്ള�ട്ട. നമ്മു�ട രണ്ടും തോൻ സ്വീകരി

യ്ക്ക�ട്ട: സംഭൃത�സോമ��അന്നത്തി��സ്വോദ് തനിയ്ക്കറിയോമ�ല്ലോ! (1)
ഇന്ദ്ര, ബഹുസ്തുത, അങ്ങ് ദിവ്യ�ജ്യോതിസ്സുകളിലും ഭൂ�ലോകങ്ങളിലും വ്യോപിച്ചരു

ളുന്നു. അങ്ങ�യ കൂ�ടക്കൂ�ട യജ്ഞങ്ങളി�ലയ്ക്കു �കോണ്ടുവരുന്ന�തവ�യോ, അവ

നിർദ്ധനരോയ �സ്തോതോക്കളിൽ വ�ന്നത്ത�ട്ട! (2)
മകന്ന് അച്ഛനമ്മമോരിൽനിന്നു ജനനസിദ്ധമോയ യോ�തോന്നു കിട്ടുന്നു�വോ, സു

ന്ദര�ത്തക്കോൾസുന്ദരമോയഅതുത�ന്നഎനിയ്ക്കു കനിഞ്ഞരുള�ട്ട: ഭോര്യ ഭർത്തോവി

�ന വിളിച്ചു വരുത്തും; പുരുഷൻ നല്ലതും പരിഷ്കൃതവും ത�ന്ന �കോടുക്കും. (3)
യോ�തോന്നിൽ സ്തുതികൾ, �ധനുക്കൾ �തോഴുത്തി�ന�യന്ന�പോ�ല �നരുന്നു

�വോ, ആ യോഗ�ത്തത്ത�ന്ന നിന്തിരുവടി ഭംഗിയിൽ �ശോഭിപ്പിച്ചോലും: കൂട്ടത്തിൽ

ഒന്നോമത്തത്, അർച്ചക�� സ്തുതിയോണ�ല്ലോ; ആളുകൾ ഏഴുഛന്ദസ്സിലും ശബ്ദം മു

തിർക്കുന്നുണ്ടു്! (4)
ഒരു �ദവകോമൻ നിങ്ങളു�ട സ്ഥോനത്ത് എത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഒരോൾ രുദ്രപുത്ര

ന്മോ�രോടുകൂടിസത്വരംവരും. സ്തുതിയുംഎവ�ര ദോതോക്കളോക്കു�മോ,ആരക്ഷകരോയ

അമർത്ത്യന്മോർക്കു നിങ്ങൾ �സോമം നനയ്ക്കുവിൻ! (5)
അ�ഗ്ന,പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്ക�പ്പട്ട, തണ്ണീരിൽ മറഞ്ഞഭവോ�ന �ദവകർമ്മരക്ഷകനോയ

ഇന്ദ്രൻ എനിയ്ക്കു പറഞ്ഞുതന്നിരിയ്ക്കുന്നു: ആ അഭിജ്ഞൻ പിന്തുടർന്നു ക�ണ്ടത്തിയ

�ല്ലോ. അ�ദ്ദഹത്തി�� ഉപ�ദശത്തോലോണ്, ഞോൻ �പോകുന്നതു്. (6)
വഴിയറിയോത്തവൻ വഴിയറിയുന്നവ�നോടു �ചോദിയ്ക്കും; വഴിയറിയുന്നവനോൽ

ഉപ�ദശിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു �പോവുകയും �ചയ്യും. വളവില്ലോത്ത �നർവഴി കിട്ടുകത�ന്നയോ

ണ്, ഉപ�ദശത്തി�� നന്മ! (7)
വസു ഉയിർ�ക്കോണ്ട�തോ�ട ദിവസങ്ങ�ള �കോണ്ടുവരോൻ തുടങ്ങി; �തജഃപരി

വൃതനോയിട്ട് അമ്മയു�ട മുല കുടിച്ചു. �സ്തോത്രംഈയുവോവി�ന ചുഴന്നു; തോൻഅരി

ശ�പ്പടോ�ത നന്മനസ്സുപൂണ്ടു! (8)
കലശവംശ്യനോയ കുരുശ്രവണ, ധനദോതോവോയ ഭവോന്നു�വണ്ടി ഞങ്ങൾ

ഇതോ, നല്ലവ�ചയ്യോം: ധനവോ�ന, തന്തിരുവടിയും,ഞോൻഹൃദയത്തിൽവഹിയ്ക്കുന്ന

ഈ �സോമവും ഭവോന്നു (സമ്പത്തു) നല്ക�ട്ട! (9)
ഏഴോമധ്യോയം സമോപ്തം.

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 32.
1. ധ്യോനിയ്ക്കുന്നവ��–എ��. �തളിയ്ക്ക�ട്ട–ഹരിക�ള. സദ്വസ്തുക്കൾ–ഹവിസ്സുകൾ.

രണ്ടും–ഹവിസ്സും �സ്തോത്രവും. സംഭൃത�സോമ��–�സോമ�മോരുക്കിയഎ��. അന്നം

–�സോമരസം.

2. അവ–അശ്വങ്ങൾ. �സ്തോതോക്കളിൽ–ഞങ്ങളു�ട അടുക്കൽ.
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3. അതു–ധനം. കനിഞ്ഞരുള�ട്ട–ഇന്ദ്രൻ. ഭോര്യ–അതു�പോ�ല, ഞോൻഅങ്ങ�യ വിളി

ച്ചു വരുത്തുന്നു;അങ്ങ് എനിയ്ക്കു നല്ലതും പരിഷ്കൃതവും ത�ന്ന തരുമോറോകണം. പുരുഷൻ

–ഭർത്തോവ്.

4. �നരുന്നു–ഇന്ദ്രോഗമന�ത്ത. കൂട്ടം–യഷ്ട്യ�സ്തോതൃഗണം. ശബ്ദം–സ്തുതി. അതിനോൽ,

ഭവോൻ �വക്കം വന്നോലും എന്നർത്ഥം.

5. യജമോന�രോട്: ഒരു �ദവകോമൻ–�ഹോതോവ്, അഗ്നി. ഒരോൾ–ഇന്ദ്രൻ. രുദ്രപുത്രന്മോർ
മരുത്തുക്കൾ. സ്തുതിയും എവ�ര ദോതോക്കളോക്കു�മോ– എവർ �സ്തോതോക്കൾക്ക് അഭീ

ഷ്ടം നല്കു�മോ.

6. പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്ക�പ്പട്ട– കുരുശ്രവണ��യജ്ഞത്തിൽ. ക�ണ്ടത്തി–മറഞ്ഞഭവോ�ന. ഉപ

�ദശത്തോൽ–ഈവഴിയ്ക്കു �പോയോൽസ്വർഗ്ഗത്തി�ലത്തോ�മന്ന ഉപ�ദശത്തോൽ.

8. വസു–അഗ്നി. ഉയിർ�ക്കോള്ളുക–അരണിമഥനത്തോൽ �ചഷ്ടിയ്ക്കുക. ദിവസങ്ങൾ–

�സോമയോഗനോളുകൾ. അമ്മ–ഭൂമി. മുല–�സോമോദിഹവിസ്സ്. ഈയുവോവ്–അഗ്നി.

9. കുരുശ്രവണൻ–കലശകുലത്തി�ല ഒരു രോജോവ്, ത്രസദസ്യുവി�� പുത്രൻ. നല്ലവ–

ഹവിസ്സംഭരണവും �സ്തോത്രവും. തന്തിരുവടി–ഇന്ദ്രൻ. കുരുശ്രവണ��പു�രോഹിതനോ

ണു്,ഈകവഷർഷി.
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കവഷൻഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പുംബൃഹതിയുംസ�തോബൃഹതിയും ഗോയത്രിയുംഛന്ദസ്സുകൾ;

വി�ശ്വോ�ദവകളും ഇന്ദ്രനും ദോനവും സോന്ത്വനവും �ദവതകൾ.

ആളുക�ള പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്ന വി�ശ്വ�ദവന്മോർ എ�ന്നഅയച്ചു; ഞോൻ ഇടയ്ക്കു

പൂഷോവി�ന തുണയ്ക്കുകൂട്ടി. അവർഎ�ന്ന രക്ഷിച്ചു. ‘ശോസിയ്ക്കോവല്ലോത്തവൻവരുന്നു’

എ�ന്നോരു �ഘോഷം �പോങ്ങി! (1)
എ�ന്ന രണ്ടുവശത്തും വോരി�യല്ലുകൾ, സപത്നിമോർ�പോ�ല സങ്കട�പ്പടുത്തു

ന്നു; വല്ലോയ്മയും, വസ്ത്രമില്ലോയ്മയും, ചടപ്പും വലയ്ക്കുന്നു; ഹൃദയം പക്ഷിയു�ട�തന്ന�പോ

�ല കിടുകിടുക്കുന്നു! (2)
ശതക്ര�തോ, മഘവോ�വ, ഇന്ദ്ര, എലികൾ നനഞ്ഞ നൂലി�ന�പ്പോ�ല, ആധി

കൾ എ�ന്ന കരണ്ടുതിന്നുന്നു: നിന്തിരുവടി ഞങ്ങ�ള ഒരിയ്ക്കൽ സുഖിപ്പിച്ചോലും;

ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛ�ന�പ്പോലോയോലും! (3)
ഋഷിയോയ ഞോൻ ഋത്വിക്കുകൾക്കു�വണ്ടി, അത്യുദോരനും ത്രസദസ്യുപുത്രനു

മോയ കുരുശ്രവണ�നന്ന രോജോവി�നോടു യോചിച്ചു. (4)
അ�ദ്ദഹത്തി�� മൂന്നു കുതിരകൾ �തരിൽ�ക്കറിയ എ�ന്ന ശരിയ്ക്കു �കോണ്ടു

�പോരികയോയി. ആആയിരം ദക്ഷിണക�ളഞോൻ പുകഴ്ത്തുന്നു. (5)
‘ഉപമശ്രവസ്സി�� അച്ഛൻസംസോരിയ്ക്കുന്നതു, ദരിദ്രന്നു വയൽ�പോ�ല രമണീ

യവുംആസ്വോദ്യവുമോയിരുന്നു! (6)
ഉണ്ണി, ഉപമശ്രവ�സ്സ, മിത്രോതിഥിയു�ട മക�ന, വരൂ: ഞോൻഅങ്ങയു�ടഅച്ഛ

�നസ്തുതിയ്ക്കോം! (7)
അമരണത്തി�ന്നോ മരണത്തി�ന്നോ ഞോൻ ആളോകുമോയിരുന്നു�വങ്കിൽ,

എ�� ധനവോൻ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുമോയിരുന്നു! (8)
�ദവകല്പിതം ലംഘിച്ചു നൂറുവയസ്സുകോരനും ജീവിയ്ക്കില്ല; കൂട്ടുകോ�രോടു �വർ�പടു

കത�ന്ന �ചയ്യും!’ (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 33.
1. ആളുക�ള–യഷ്ടോക്ക�ള. അയച്ചു–കുരുശ്രവണ�� അടുക്ക�ലയ്ക്ക്. ഇടയ്ക്കു–

മോർഗ്ഗമ�ധ്യ. അവർ–വി�ശ്വ�ദവന്മോർ. ശോസിയ്ക്കോവല്ലോത്തവൻ–ആരു�ടയുംആജ്ഞ

യിൽ നില്ക്കോത്തകവഷൻ.

2. വോരി�യല്ലുകൾ–പട്ടിണിയോൽ �പോന്തിയവ ഇടത്തും വലത്തും ഭോര്യമോരുണ്ടോയോൽ,

ഒരുവ�� കഷ്ടപ്പോ�ടന്തോയിരിയ്ക്കും! വല്ലോയ്മ–പഞ്ഞപ്പോട്. പക്ഷിയു�ട�തന്ന�പോ�ല

– �വട�ന �പടിയ്ക്കുന്ന പക്ഷിയു�ട ഹൃദയം�പോ�ല.

4. യോചിച്ചു–ധനം.
5. കുരുശ്രവണൻഎനിയ്ക്കു മൂന്നു കുതിരക�ള പൂട്ടിയ ഒരു �തരും വള�രദ്ധനങ്ങളും തന്നു.

6. ഋഷി പിന്നീട്, അച്ഛൻ മരിച്ച ഉപമശ്രവസ്സി�ന സമോശ്വസിപ്പിയ്ക്കുന്നു: ഉപമശ്രവസ്സ്–
ഒരു രോജോവ്. അച്ഛൻ–മിത്രോതിഥി.

8. ജീവിച്ചിരുത്തോനും മരിപ്പിയ്ക്കോനുംഞോനോളല്ല�ല്ലോ;ആയിരുന്നു�വങ്കിൽ, എ�� ധനവോ

�ന–എനിയ്ക്കുധനംനല്കുന്നഭവൽപിതോവോയ മിത്രോതിഥി�യ–ഞോൻജീവിപ്പിയ്ക്കുമോയി

രുന്നു.
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9. വ്യസനിയ്ക്കരു�തന്നുസോരം.
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സൂക്തം 34.

കവഷ�നോ, മുജവൽപുത്രൻഅക്ഷ�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ചു

ക്കിണികളും കൃഷിയും �ദവതകൾ (കോകളി.)

�വയ്ക്കും പലകതൻ ചോയ്പിലുരുളുന്ന

ചുക്കിണി�യ�ന്ന മയക്കുന്നു, �മദുരം-

നിദ്രോഹരം തോന്നി, �മൗജവ�തന്ദുനീർ-

ബ്ഭുക്തി�പോ�ലത്രയും മ�ത്തകിടുന്നു, �മ! (1)

ശുണ്ഠി�യടുക്കില്ല; ലജ്ജിയ്ക്കുകില്ലിവ;-

ളുണ്ടോക്കു�മ, സുഖം മിത്രർ�ക്ക,നിയ്ക്കു�മ-

ചൂ�തോന്നിനോയ് ഞോൻ �വടിഞ്ഞുവ�ല്ലോ, മതി-

�ഭദം ഭവിയ്ക്കോ�ത �മവിന പത്നി�യ! (2)

ശ്വശ്രു �വറുക്കുന്നു, പത്നി �ചറുക്കുന്നു;

പിച്ച �ചോദിച്ചോൽ�ക്കോടുക്കി�ല്ലോ,രുത്തനും;

വിറ്റഴി�യ്ക്കണ്ടും കിഴട്ടുകുതിരയ്ക്കു

�കോ�റ്റങ്ങു കിട്ടും? കിതവന്നു�മവമോം! (3)

�കല്പുറ്റ ചുക്കിണിയ്ക്കോർതൻ ധനം �വണ,-

മപ്പുമോൻതൻ പത്നിയന്യരോൽസ്പൃഷ്ടയോം!

തോയ്തോത�സോദരർ �ചോല്ലു:–‘�മങ്ങൾക്കിവ-

�ന�തോ നരൻ; �കോണ്ടു�പോ�യ്ക്കോൾക, ബദ്ധ�ന!’ (4)

‘ഇന്നിക്കളിയ്ക്കില്ലി,വ�കോണ്ടുഞോൻ: കൂട്ടർ

വന്നോ�ലോഴിഞ്ഞുതോൻ നില്ക്കു’�മ�ന്നോർക്ക�വ

അക്കുരോൽച്ചുക്കിണി�യോച്ച �കട്ടോൽസ്ഥല-

�ത്തയ്ക്കു നടക്കയോയ്, �സ്വരിണി�പോ�ലഞോൻ! (5)

‘�വല്ലുവ�ന’ന്ന �ചോദ്യ�ത്തോടും �കോട്ടിലിൽ-

�ച്ചല്ലുന്നു, ചൂതോളി മിന്നുന്ന �മയ്യുമോയ്;

അ�ങ്ങതിരോളിയ്ക്കു �ചയ്തതു കോണിച്ചു

തുംഗമോക്കുന്നു, തൽക്കോംഷ�യച്ചുക്കിണി! (6)

�തോട്ടി �വയ്ക്കും, തു�ലോം കുത്തു,മരിഞ്ഞിടും,

നീറ്റു,�മരിയ്ക്കും–കരുക്കളിനി�പ്പോ�ട

ഉണ്ണി�യ നല്കുന്നു,�വന്ന ചൂതോളിയ്ക്കു;

പി�ന്നയും �കോല്ലുന്നു, തട്ടിപ്പറികളോൽ! (7)

തത്തുന്നു, മൂ�ന്നോ�ടോത്തമ്പതുചുക്കിണി,

സത്യനോം �ദവൻസവിതോവു�പോല�വ:

കുമ്പിടില്ലൂ,ഗ്ര�� �കോപത്തിനുമിവ;

തമ്പുരോൻ �പോലുമിവ�യ വണങ്ങു�മ! (8)

തോ�ഴ കിടക്കിലും മീ�തയുരുണ്ടിടും;
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കീഴമർത്തീടു,മഹസ്തർസഹസ്ത�ര;

ദോരു�മൽ വീണോ വിയൽക്കരിക്കട്ടകൾ

നീറിയ്ക്കു�മ മനം, ശീതങ്ങ�ളങ്കിലും! (9)

എ�ങ്ങോ നടക്കുന്നചൂതോളിതൻ പത്നി

മുങ്ങുന്നു മോലിൽ, മക�ന�യോർത്തമ്മയും!

�പടിച്ചു�കോണ്ടു, കടം വീട്ടുവോൻ ധനം

�തടിപ്പരോലയം പൂകൂ,മല്ലിലവൻ! (10)

അന്യ�� പത്നി�യ,ച്ചോരുഗൃഹ�ത്തയും

കണ്ണിനോൽക്കണ്ടുചൂതോളിയഴൽ�പ്പടും;

പൂട്ടും, കുരോൽത്തുരംഗങ്ങ�ളക്കോലത്തു;

�ചട്ട�യ�റ്റോനഥ തീയ്ക്കൽ വീഴും നിശി! (11)

നിങ്ങൾതൻ വൻഗണത്തി�ന്നവൻ �സനോനി,

നിങ്ങൾതൻ വർഗ്ഗത്തിനോ�രോരു തമ്പുരോൻ,

�ക�തോഴോ,മോയോൾക്കു–കോശിറക്കില്ല,�ന-

�രോതുവൻ, പത്തും കിഴ�ക്കോട്ടു നീട്ടി ഞോൻ! (12)

ചൂതോ�ടോലോ ധൂർത്ത, �ചയ്ക കൃഷിത�ന്ന,-

യോദരം പൂണ്ട,ദ്ധനത്തോൽസ്സുഖിയ്ക്ക, നീ:

�ഗോക്കളതി,ലതിൽപ്പത്നി–�യ�ന്നോടിതു

�നർ�ക്കോതിനോനി,സ്സവിതോവുടയവൻ! (13)

അൻപു�കോൾവിൻ, സുഖിപ്പിയ്ക്കുവി�നങ്ങ�ള,

വമ്പിച്ച മു�ഷ്കോടടുക്കോയ്പി�നങ്ങളിൽ:

നിങ്ങൾതൻ �ക്രോധമമിത്രനിൽ�ച്ചല്ല�ട്ട-

യിങ്ങവ�നക്കുടുക്ക�ട്ട, കുരോലുകൾ! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 34.
1. �മദുരംചുക്കിണി–കനത്തചുക്കിണികൾ,അക്ഷങ്ങൾ. തോന്നി–തോന്നിക്കുരു�കോണ്ട�ത്ര,

ചുക്കിണി. �മൗജവ�തന്ദുനീർഭുക്തി–മുജവൽപർവതത്തി�ല ഇന്ദുവി�� (�സോമത്തി

��) നീർ കുടിയ്ക്കൽ. ഈ �സോമത്തിന്നു മദകരത്വം കൂടുമോയിരിയ്ക്കോം. നിദ്രോഹോരം–

ചൂതുകളിക്കോരന്നു വിചോരംമൂലം ഉറക്കം ശരിയ്ക്കു വരില്ല.

2. ലജ്ജിയ്ക്കുകില്ല–നോണംകുണുങ്ങിനില്ക്കോ�ത ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ നടത്തും. മിത്രർക്കു സുഖം

ഉണ്ടോക്കും–എ�� �സ്നഹിതന്മോ�രയ�ഥോചിതംസൽക്കരിയ്ക്കും. മതി�ഭദം ഭവിയ്ക്കോ�ത

–ഭോവപ്പകർച്ച, പിണക്കം, വരോ�ത.

3. ശ്വശ്രു–ഭോര്യയു�ടഅമ്മ. വിറ്റഴിയ്ക്കോൻ നിർത്തിയ മുത്തൻകുതിരയ്ക്ക്ആരോനും തീറ്റ �കോ

ടുക്കു�മോ? കിതവന്നും (ചുതുകളിക്കോരന്നും) ഏവമോം–ഇങ്ങ�ന ത�ന്ന; ആഹോരം

എങ്ങും കിട്ടില്ല.

4. ചുക്കിണിയോൽഅപഹൃതധനനോയപുരുഷ��പത്നി പരന്മോരോൽ (എതിർകിതവന്മോ
രോൽ) അവമോനിയ്ക്ക�പ്പ�ട്ടയ്ക്കും. ജയിച്ചവർ �തോറ്റവ�ന (പണം കിട്ടോൻ) ബന്ധിച്ചു �കോ
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ണ്ടു�ചന്നോൽ, അവ�� അമ്മയച്ഛന്മോരും �സോദരരും, ‘ഞങ്ങൾ ഇവ�ന അറിയില്ല;

�കോണ്ടു�പോ�യ്ക്കോൾക’ എന്നുപറ�ഞ്ഞോഴിയും.

5. ഇവ–ചുക്കിണികൾ. കുരോൽ–തവിട്ടുനിറമോർന്ന. സ്ഥല�ത്തയ്ക്കു– ചൂതുകളിപ്പുരയി�ല

യ്ക്ക്. �സ്വരണി�പോ�ല–അഭിസോരിക ജോരസ�ങ്കതത്തി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നതു�പോ�ല.

6. ‘ഞോൻ ജയിയ്ക്കോം, ഇവി�ട പണക്കോരനോരുളളു’ എന്നു �ചോദിച്ചു�കോണ്ടു ചൂതോ

ളി (കിതവൻ) �കോട്ടിലിൽ (കളിപ്പുരയിൽ) �ചല്ലുന്നു. മിന്നുന്ന �മയ്യുമോയ്–

കനകരത്നോഭരണങ്ങളണിഞ്ഞ്. �ചയ്തതു–വിജയം വരുത്തിയതു്. തൽക്കോംക്ഷ�യ,

ചൂതോളിയു�ടധനോശ�യ,തുംഗമോക്കുന്നു–�പോന്തിയ്ക്കുന്നു,വളർത്തുന്നു. എതിരോളി ജയി

ച്ചതു�പോ�ല തോനും ജയിയ്ക്കു�മന്ന്, ഇയ്യോൾ തു�ലോം �കോതിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങ�ന കളി

തുടങ്ങുന്നു; പണ്ടങ്ങൾഓ�രോന്നോയി പണയം�വയ്ക്കുന്നു.

7. �തോൽവി�യയും വിജയ�ത്തയും പ്രതിപോദിയ്ക്കുന്നു: കരുക്കൾ (ചുക്കിണികൾ) �തോറ്റവ

�ന �തോട്ടി �വച്ചോല�ത്ത �വദനയും മറ്റും അനുഭവിപ്പിയ്ക്കും. �ന�രമറിച്ചു, ജയിച്ച ചൂതോ

ളിയ്ക്ക് ഇനി�പ്പോ�ട (മോധുര്യ�ത്തോടുകൂടി) ഉണ്ണി�യനല്കുന്നു;അയോ�ളസുഖിതനും ധനിക

നുമോക്കുന്നു. എന്നോൽ, വീണ്ടും പണ�മല്ലോം തട്ടിപ്പറിച്ച്, അയോ�ള മൃതപ്രോയനോക്കുന്നു.

8. അമ്പത്തിമൂന്നു തോന്നിക്കുരുച്ചുക്കിണികൾ എറിഞ്ഞുരുട്ടുന്ന ഒരുതരം കളിയോണി

തു്. സവിതോവു�പോല�വ–സൂര്യൻ ആകോശത്തു വിഹരിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല. ഇവ–

ചുക്കിണികൾ.

9. മീ�ത–പരോജയഭീതരോയ ചുതോടികളു�ട ഹൃദയത്തിൻമുകളിൽ. അഹസ്തർ–

കയ്യില്ലോത്ത ചുക്കിണികൾ. സഹസ്ത�ര–കയ്യുള്ള കളിക്കോ�ര. ദോരു–പലക. ആ വി

യൽക്കരിക്കട്ടകൾ–ആകോശത്തുനിന്നു വീണ കരിക്കട്ടകൾ�പോലുള്ള ചുക്കിണികൾ.

ശീതങ്ങ�ളങ്കിലും, മനം (ചൂതോളികളു�ട ഹൃദയ�ത്ത പരോജയസന്തോപത്തോൽ) നീറി

യ്ക്കും.

10. എ�ങ്ങോ നടക്കുന്ന–ചൂതോളി മുത�ലോ�ക്ക മുടിഞ്ഞ്, അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു; അവ��

പത്നിയും, മക�നോടു �വർ�പട്ട അമ്മയും മോലിൽ മുങ്ങുന്നു. പരോലയം, അന്യഗൃഹം, പൂ

കും–കക്കോൻ.

11. അഴൽ�പ്പടും–തനിയ്ക്കു ഭോര്യയുമില്ല, നല്ല ഗൃഹവുമില്ല എന്നു ദുഃഖിയ്ക്കും. കോലത്തു–

�നരംപുലർന്നോൽ, കുരോൽത്തുരംഗങ്ങ�ള (തവിട്ടുനിറച്ചുക്കിണിക�ള) പൂട്ടും, എടുത്തു

കളിപ്പോൻ �പോകും. �ചട്ട�യറ്റോൻ–അലക്ഷ്മി പിടിച്ചവൻ. നിശി=രോത്രിയിൽ. തീയ്ക്കൽ

വീഴും–പുതയ്ക്കോൻ ഒരു കഷ്ണം തുണി�പോലുമില്ലോയ്കയോൽ തണുത്തുവിറച്ചു, വ�ല്ലടത്തും

തിയ്യിന്നരികിൽ കിടക്കും.

12. പശ്ചോത്തോപം പൂണ്ട കിതവൻ ശപഥം �ചയ്യുന്നു: കോശിറക്കില്ല–�മലിൽ ചൂതുകളിയ്ക്ക്.

പത്തും (പത്തു�കവിരലുകളും, രണ്ടു�കപ്പടങ്ങളും) കിഴ�ക്കോട്ടു നീട്ടി ഞോൻ �ന�രോ

തുവൻ–സത്യം പറയുന്നു.

13. �ഗോക്കളതില,തിൽപ്പത്നി–കൃഷി �ചയ്തോൽ �ഗോക്ക�ള കിട്ടും; പത്നി�യക്കിട്ടും; �വണ്ട
�തോ�ക്ക കിട്ടും. ഉടയവൻ–ഈശ്വൻ.

14. ചുക്കിണിക�ളോട്: അമിത്രനിൽ–ഞങ്ങളു�ട �വരിയിൽ. നോലോം പോദം പ�രോക്ഷം:
കുരോലുകൾ–ചുക്കിണികൾ. അവ�ന�വരി�യ.
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സൂക്തം 35.

ധനോകപുത്രൻ ലുശൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദ

വത. (കോകളി.)

ആയിന്ദ്രബന്ധുക്കളഗ്നികളുജ്ജ്വല-

ശ്രീ�യോടും പള്ളിയുണർന്നോർ, പുലർച്ചയിൽ:

തുംഗവോനൂഴികൾ കർമ്മമറിയ�ട്ട!-

�യങ്ങളിന്നുമ്പ�രോടർത്ഥിപ്പു, രക്ഷണം; (1)

അർത്ഥിപ്പു രക്ഷണം വോനൂഴിക�ളോടു;-

മത്തോയ്കളോറുകൾ, ശര്യണോവൽഗിരി,

മിത്രനുഷസ്സിവർ കുറ്റമകറ്റ�ട്ട;

ഭദ്രം തര�ട്ട, പിഴിഞ്ഞ �സോമമിഹ! (2)

കുറ്റം വരോ�ത രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട, ഞങ്ങ�ള-

ത്തുഷ്ടി �ചർത്തിന്നു വൻതോയ്ക്കൾ വോനൂഴികൾ;

ഭംഗമംഹസ്സി�നക�ട്ട, �തളിയുഷ-

�സ്സ;–ങ്ങളർത്ഥിപ്പു, ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (3)

ധ്വസ്തോഘയിപ്പരമോഢ്യ പുലര�ട്ട,

ഭക്തരോ�മങ്ങൾക്കുവിണ്ണി�ല സ്വത്തിനോയ്;

എങ്ങളകറ്റോവു, ദുഷ്പ്രഭുവിൻ �ക്രോധ;-

�മങ്ങളർത്ഥിപ്പു, ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (4)

പ്രത്യുഷസ്സുക�ള, സൂര്യോംശു�വോ�ത്തോളി

�മത്തിപ്പുലരുന്ന നിങ്ങൾ, നി�ഷവ്യമോർ

എങ്ങൾക്കുനല്കി,ന്നു �കോറ്റും �വളിച്ചവു! -

�മങ്ങളർത്ഥിപ്പു, ദിപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (5)

അസ്ത�രോഗമുദിയ്ക്ക�ട്ട, ഞങ്ങൾക്കുഷ-

സ്സു;–ത്ഥിതരോക�ട്ട,യുജ്ജ്വലിച്ചഗ്നികൾ;

തുംഗ�വഗം രഥം പൂട്ട�ട്ട,യശ്വിക!-

�ളങ്ങളർത്ഥിപ്പു, ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (6)

തൂവുകി,ന്നുറ്റ നൽപ്പ�ങ്കങ്ങളിൽസ്സവി-

തോ�വ, സരത്നവിഭോഗന�ല്ലോ, ഭവോൻ:

ഇങ്ങുച്ചരിപ്പൂ, ധനം �പറും ഗോഥഞോൻ.

എങ്ങളർത്ഥിപ്പു, ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (7)

പോലിയ്ക്കു�ക�ന്ന, നര�രങ്ങൾ �തറിന-

�പോലധ്വ�ര ഞോൻസുര�ര വോഴ്ത്തും സ്തവം:

എന്നുമുഷസ്സി�ന�ത്തോട്ടുദിപ്പൂ, രവി;-

�യങ്ങളർത്ഥിപ്പു, ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (8)

ഞങ്ങൾ ദർഭ വിരിച്ച,മ്മി�യടുത്ത,ൻപു



[മ. 10: അ. 3: സൂ. 35] ഏഴോം അഷ്ടകം 273

തിങ്ങുമോദിത്യ�രോടർത്ഥിപ്പു, സിദ്ധി�യ:

അങ്ങിന്നു കർമ്മിയോയ് നില്ക്ക, ത�ത്സൗഖ്യത്തി;-

�ലങ്ങളർത്ഥിപ്പു, ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (9)

മത്തോടുമസ്മന്മ�ഹോദ്യന്മ�ഖ മിത്ര-

സപ്ത�ഹോതൃവരു�ണന്ദ്രഭഗ�ര നീ

എത്തിയ്ക്ക: വോഴത്തുവൻ, സ്വത്തിനോ വോ�നോ�ര!-

�യങ്ങളർത്തിപ്പു, ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (10)

നിങ്ങൾ യജ്ഞോർത്ഥം വരുവിനോ,ദിത്യ�ര-

ഞങ്ങ�ള�പ്പോങ്ങിച്ചണയു�കോ,പ്പം മ�ഖ!

എങ്ങളർത്ഥിപ്പൂ, ഭഗോശ്വിബൃഹസ്പതി-

പൂഷോക്കൾ �ചർന്ന ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (11)

ആദിത്യ�ദവ�ര, ഞങ്ങൾക്കുനല്കുവി,-

നോൾക�ള�പ്പോറ്റും സമൃദ്ധമോം നൽഗ്  ഗൃഹം,

പുത്ര�പൗത്രർക്കു �ഗോക്കൾക്കും �പോറുക്കുവോ!-

നർത്ഥിപ്പു, ഞങ്ങൾ ദീപ്തോഗ്നി�യോടക്ഷയം. (12)

ഒത്തു രക്ഷിയ്ക്ക, മരുത്തുക്ക�ളോക്കയും;

കത്തിജ്ജ്വലിയ്ക്കുകി,ന്നഗ്നിക�ളോക്കയും;

കോക്കോൻ വരികു,മ്പ�രോ�ക്കയു�മങ്ങ�ള;

�നർ�ക്കത്തു�ക,ങ്ങളിൽസ്വത്തന്ന�മോക്കയും! (13)

ആ�ര ദ്രുതം നിങ്ങൾ �നോക്കും ര�ണ, കോക്കു-

മോ�ര, യംഹസ്സറുത്തോ�ര നിറയ്ക്കു�മോ,

ആരറിയോ ഭയം നിങ്ങൾതൻത്രോണത്തി;-

ലോയവരോ�ക, ങ്ങൾ യജ്ഞത്തിനുമ്പ�ര! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 35.
1. അഗ്നികൾ–ആഹവനീയോദികൾ. തുംഗകൾ–മഹതികൾ.
2. അത്തോയ്കളോറുകൾ–ആമോതോക്കളോയനദികൾ. ശര്യണോവൽഗിരി–ശര്യണോവ�ത്തന്ന

സരസ്സിന്നരികത്തുള്ളപർവതങ്ങൾ. മിത്രൻ=സൂര്യൻ. കുറ്റമകറ്റ�ട്ട–ഞങ്ങൾക്കുപിഴ

പറ്റോ�ത രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട. ഇഹ–ഇന്ന്.

3. അംഹസ്സിന്നു ഭംഗ�മക�ട്ട–പോപം നശിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട. അക്ഷയം–നോശമില്ലോയ്മ.

4. ധ്വസ്തോഘ=പോപനോശിനി. ഇപ്പരമോഢ്യ– ഈ മികച്ച ധനവതിയോയ ഉഷസ്സ്. വിണ്ണി

�ല സ്വത്തിനോയ്–യജ്ഞകോലം കിട്ടോൻ എന്നുപര്യവസിതോർത്ഥം.

5. നി�ഷവ്യമോർ=�സവനീയമോർ.
6. അസ്ത�രോഗം–�രോഗ�മന്നി�യ. തുംഗ�വഗം=�വഗ�മറിയ. പൂട്ട�ട്ട–ഈ യജ്ഞ

ത്തിൽ വരോൻ.

7. നൽപ്പങ്ക്–ധനം. സരത്നവിഭോഗൻ–രത്നങ്ങ�ള വിഭജിയ്ക്കുന്നവൻ. ഗോഥ–സ്തുതി.
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8. നര�രങ്ങൾ �തറിന�പോ�ല–മനുഷ്യരോയഞങ്ങളു�ട അറിവി�ന്നോത്തവണ്ണം. വോഴ്ത്തും

–പുകഴത്തുന്ന. സ്തവം എ�ന്ന പോലിയ്ക്കുക–രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട.

9. �സ്തോതോവി�നോട്: അൻപു–ദയ. സിദ്ധി–ഫലപ്രോപ്തി. അങ്ങ്=ഭവോൻ. ത�ത്സൗഖ്യ

ത്തിൽ=അവരു�ട,ആദിത്യരു�ട, �സൗഖ്യത്തിൽനില്ക്ക; കർമ്മത്തോൽ,അവരു�ടസു

ഖം �നടിയോലും.

10. അഗ്നി�യോട്: മത്തോടും–�ദവന്മോർ �സോമം കുടിച്ചു മത്തടിയ്ക്കുന്നഅസ്മന്മ�ഹോദ്യന്മ�ഖ=

ഞങ്ങളു�ട മഹത്തോയ ഉജ്ജ്വലയജ്ഞത്തിൽ. ആ വോ�നോ�ര ഞോൻ സ്വത്തിന്, ധന

ലബ്ധിയ്ക്കു വോഴ്ത്തുവൻ, സ്തുതിയ്ക്കോം.

11. �പോങ്ങിച്ച്–അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തി. ഉത്തരോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: ഭഗോദികൾ �ചർന്ന–

ഭഗോദിക�ളോടും അഗ്നി�യോടും.

12. �പോറുക്കുവോൻ=ജീവിപ്പോൻ.
13. ഒത്തു–ഒന്നിച്ചുകൂടി. സ്വത്തന്നം=ധനങ്ങളും അന്നങ്ങളും.

14. നിറയ്ക്കു�മോ–പൂർണ്ണകോമരോക്കു�മോ. ത്രോണം=രക്ഷണം.



[മ. 10: അ. 3: സൂ. 36] ഏഴോം അഷ്ടകം 275

സൂക്തം 36.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (�കക.)

രോമകളോകും മഹോരോവുഷസ്സുകൾ, ന�ഭോ-

ഭൂമികൾ–വോനൂഴികൾ–, വരുണോര്യമമിത്രർ,

ഇന്ദ്രന,ദ്രികള,ന്തരിക്ഷ,മംഭസ്സു, മരു-

ദ്വൃന്ദ,മോദിത്യർ–വിളിയ്ക്കുന്നു, ഞോ�നല്ലോ�രയും. (1)

ശത്രുവിൽനിന്നം, ഹസ്സിൽനിന്നു�മങ്ങ�ളക്കോക്കു-

കു,ത്തമധീയും �നരുമിയന്ന വോനൂഴികൾ:

ഞങ്ങ�ളക്കീ�ഴ്വ�യ്ക്കോല്ലോ, കുരുത്തം �കട്ട മൃതി!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്കുന്നു. (2)

അദിതി, ധനികരോം വരുണമിത്രകർമ്മ

ദുരിത�മല്ലോം �പോക്കി ഞങ്ങ�ളപ്പോലിയ്ക്ക�ട്ട;

ഞങ്ങൾ �നടോവൂ, ശീഘ്രം നിർബോധ�തജ�സ്സല്ലോം!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (3)

അമ്മിക്ക�ല്ലോലി�ക്കോണ്ടു �പോക്ക�ട്ട,യരക്ക�ന,-

ത്തിന്മ�ന, നിര്യതി�യ,ദ്ദുസ്സ്വപ്ന�ത്തയു�മല്ലോം;

ഞങ്ങൾക്കുകിട്ടോവൂ, പിമ്പോദിത്യമരുത്സുഖം!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (4)

ഇന്ദ്രൻ ദർഭയിൽ �മവുകി,ള പോറ്റ�ട്ട �വള്ളം,

നന്ദിയ്ക്ക, സോമം�കോണ്ടു നുതനോം ബൃഹസ്പതി.

ഞങ്ങൾസുജ്ഞോനധനം �നടോവൂ, �പോറുക്കുവോൻ!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (5)

ഞങ്ങൾതൻക്ഷിപ്രോഹിംസയജ്ഞ�മത്തിപ്പിൻ, വിണ്ണി-

ലിം;–ഗിതോപ്തിയ്ക്കോയ്സ്സുഖം നല്കുവിൻ, നോസത്യ�ര;

അ�ങ്ങോട്ടു തിരിയിപ്പിനിഗ്ഘൃതോഹുത�നയും!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (6)

�ക്ഷമവും സ്വത്തും കൂട്ടും പോവനർ, ശുഭോഹ്വോന-

രോ, മരുത്തുക�ളഞോൻ വിളിപ്പൂ, സഖ്യത്തിന്നോയ്;

ഞങ്ങൾസദ്യശസ്സിന്നിക്കമ്ര�രദ്ധ്യോനിയ്ക്കോവൂ!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (7)

ജീവർക്കു ഭോഗ്യം നൽകും; ക്രതുവിൻ ശ്രീയോം �സോമം

�ദവർക്കു മതി �ചർക്കും; നീർ കോക്കും, ശുഭോഹ്വോനം;

ഞങ്ങൾ�ക�ക്കോണ്ടദ്ദീപ്ത�ത്തോടിരക്കോവൂ, വീര്യം!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (8)

സംഗതന്മോരോം ജീവൽപുത്ര�രോത്തുയിർ�ക്കോണ്ടു

ഞങ്ങൾ �ത�റ്റ�ന്ന്യ ശരിയ്ക്കവ�ര�സ്സവിയ്ക്കോവൂ:
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എങ്ങു�മ ചുമക്ക�ട്ട, ബ്രഹ്മ�ദ്വഷികൾ പോപം!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (9)

നിങ്ങൾ മർത്ത്യനു യോജ്യന്മോരല്ലി? �കൾപ്പിൻ: ഞങ്ങൾ

നിങ്ങ�ളോടർത്ഥിപ്പതു തരുവിൻ �ദവന്മോ�ര,

അംഗജർ, �വല്ലുംജ്ഞോനം, സമ്പത്തു, യശസ്സിവ!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (10)

വോ�യ്പോത്ത മഹോന്മോരു�മതിരില്ലോ�ത്തോരുമോം

വോ�നോർതൻ മഹോത്രോണമി�ന്നങ്ങൾ വരിയ്ക്കുന്നു:

ഞങ്ങൾക്കുലഭിയ്ക്കോവൂ, സന്തതിസമ്പത്തുകൾ!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (11)

മുറ്റിയ മഹോഗ്നിതൻസുഖത്തിലണ�കങ്ങൾ;

�തറ്റ�റ്റങ്ങ�ള മിത്രവരുണസവിതോക്കൾ

തുംഗമോം വരുതിയിൽ സ്വസ്തിയ്ക്കോയ് നിറുത്തോവൂ!

ഞങ്ങളിന്നോ വോ�നോർതൻത്രോണനം വരിയ്ക്കുന്നു. (12)

സത്യോനുജ്ഞനോം സവിതോവിന്നും വരുണന്നും

മിത്രന്നും വശ�പ്പട്ട വി�ശ്വ�ദവകൾ നിങ്ങൾ

പുത്ര�ര,സ്സൗഭോവ്യ�ത്ത,�ഗ്ഗോക്ക�ള,ക്കർമ്മ�ത്തയും,

ചിത്രമോം ധന�ത്തയുംഞങ്ങൾക്കുത�രണ�മ! (13)

സവിതോ പിറകിലും, സവിതോ മുൻഭോഗത്തും,

സവിതോവടിയിലും, സവിതോവുയരത്തും-

സവിതോവയയ്ക്ക�ട്ട, ഞങ്ങൾക്കീപ്സിത�മല്ലോം;

സവിതോവരുള�ട്ട, ഞങ്ങൾക്കു ദീർഗ്ഘോയുസ്സും! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 36.
1. രോമകൾ=സുന്ദരിമോർ. മഹോരോവുഷസ്സുകൾ=മഹതികളോയ രോത്രിയും ഉഷസ്സും.
2. ഉത്തമധീ=ഉൽക്കൃഷ്ടബുദ്ധി. �നര്=സത്യം കീ�ഴ്വ�യ്ക്കോല്ലോ–കീ�ഴ്പടുത്തരുത്; ഞങ്ങൾ

ചിരജീവികളോകണം.

4. തിന്മൻ–പിശോചോദി. നിര്യതി–മൃത്യു�ദവത. ദുസ്സ്വപ്നം–ദുസ്സ്വപ്നജനിതമോയ അനിഷ്ടം.
ആദിത്യമരുത്സുഖം–ആദിത്യന്മോരു�ടയും മരുത്തുക്കളു�ടയും സുഖം.

5. ഇള–മോധ്യമികവോക്ക്, ഇടി; �മഘ�മന്നർത്ഥം.

6. ക്ഷിപ്രോഹിംസയജ്ഞം=ക്ഷിപ്രകോരിയുംഹിംസോരഹിതവുമോയയോഗം. ഇംഗിതോപ്തി=

ഇഷ്ടസിദ്ധി. അ�ങ്ങോട്ടു–വിണ്ണി�ലയ്ക്ക്. �ദവന്മോരു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്ക്. ഇഗ്ഘൃതോഹുതൻ–

ഈ �നയ്യു�കോണ്ടു �ഹോമിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ, അഗ്നി.

7. കമ്രർ–കമനീയർ.
8. ജീവർ–പ്രോണികൾ. �സോമമോണ് ക്രതുവി�� ശ്രീ. മതി=തൃപ്തി. നീർ കോക്കും–

�വള്ള�ത്ത രക്ഷിയ്ക്കും. അദ്ദീപ്തം–ഉജ്ജ്വലമോയ �സോമം.
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9. സംഗതന്മോർ–�ചർന്നവർ. �ത�റ്റ�ന്ന്യ–അനപരോധരോയി. അവർ–�ദവന്മോർ.
10. യോജ്യന്മോരല്ലി–യജനീയരോണ�ല്ലോ. �കൾപ്പിൻ–ഞങ്ങളു�ട സ്തുതി. അർത്ഥിപ്പ�ത

ന്തോ�ണന്നുമൂന്നോംപോദത്തിൽവിവരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: അംഗജർ–പുത്രന്മോർ. �വല്ലും– ജയ

ശീലമോയ.

11. വോയ്പ്=വളർച്ച, പുഷ്ടി.
12. മുറ്റിയ–കത്തിപ്പടർന്ന. �തറ്ററ്റ–നിരപരോധരോയ ഞങ്ങ�ള മിത്രനും വരുണനും സവി

തോവും, അവരു�ട �ശ്രഷ്ഠമോയ കീഴിൽ നിർത്തുമോറോകണം; എന്നോൽഞങ്ങൾക്കുസ്വ

സ്തു (നോശമില്ലോയ്മ) സിദ്ധിയ്ക്കും.

13. ചിത്രം–മഹനീയം.
14. അടിയിലും–തോഴത്തും. ഉയരത്തും–വോണരുളുന്നുഎന്നു �ചർക്കോം.
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സൂക്തം 37.

സൂര്യപുത്രൻ അഭിതപസ്സ് ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; സൂര്യൻ �ദവത.

(�കക.)

വരുണമിത്രന്മോ�ര �നോക്കുന്ന ദൂരക്കോഴ്ച

തിരളും മഹോനോയ �ദവ�ന നമിയ്ക്കുവിൻ:

വോ�നോരിൽപ്പിറ�ന്നോരു തൃ�ക്കോടിക്കോലോയ് �ദ്യോവിൻ

സൂനുവോം സൂര്യന്നിഷ്ടി�ചയ്യുവിൻ; �ചോൽവിൻ, നിങ്ങൾ. (1)

ഏതിനോൽ �വ�വ്വ�റയോയ് രോപകൽവോനൂഴിക;-

�ളതിനോൽ,�ത്തോഴിലും വിശ്രോന്തിയും പോരി�ന്നല്ലോം;

ഏതിനോ�ലന്നും തണ്ണീ�രോഴുക്ക,�മന്നും മോർത്തോ-

�ണ്ഡോദയ;–മസ്സ�ത്യോക്തി കോക്ക�ട്ട,�യ�ന്നപ്പോ�ട! (2)

പറക്കുമശ്വങ്ങളോൽ�ത്തർ പൂട്ടോൻ മുതിർന്ന നി-

ന്നരികത്തമരോറില്ല, രക്കരോരും പ�ണ്ട!

ഇറങ്ങും, �ജ്യോതി�സ്സോന്നു തണ്ണീരിൽക്കതി�രോ�ന;

മറു�തജസ്സോലുദിയ്ക്കുന്നു, നിന്തിരുവടി. (3)

ഏതു�തജസ്സോൽസ്സൂര്യ, കൂരിരുൾ നീക്കുന്നുനീ,-

�യ�തോരർച്ചിസ്സോൽജ്ജഗ�ത്തോക്കയുമുയർത്തുന്നു;

അതിനോലകറ്റു�ക,ങ്ങളിൽനിന്നങ്ങുന്നനോ-

ഹൂതി, പട്ടിണി, �രോഗം, ദുസ്സ്വപ്നമിവ�യല്ലോം! (4)

�ക്രോധിയോ�തവ��യും ക്രതു രക്ഷി�പ്പോന�ല്ലോ,

�ബോധിതൻ ഭവോൻ; �ഹോമോന്തത്തിൽ �മ�ല്പോ�ട്ട �പോകും;

ഇ�ന്നങ്ങൾസൂര്യ, ഭവോ�നോടു �ചോല്കയോൽ, വോ�നോർ

തന്നരുളു�ക, ങ്ങൾക്കക്കർമ്മത്തിന്നനുവോദം! (5)

�ദ്യോവൂ,ഴി, തണ്ണീർ, മരുത്തുക്ക,ളിന്ദ്രനും, ഞങ്ങ-

ളീ വിളിപ്പതു �കൾക്ക,ഞങ്ങളിസ്തുതിപ്പതും:

മോൽ വള�രോ�ല്ല,ങ്ങൾക്കുസൂര്യദർശനത്തിങ്കൽ-

ജ്ജീവിച്ചു കിഴവരോയ് നന്മ �നടോവൂ, ഞങ്ങൾ! (6)

നിത്യമങ്ങ�യപ്രീത്യോ കുറ്റമറ്റർച്ചിയ്ക്കോവൂ,

പുത്ര�രോത്ത�രോഗരോയ്,ക്കോഴചയും �തളി�ഞ്ഞങ്ങൾ:

പ്രത്യഹം ഭവോനുദിപ്പതു കോണോവൂ, �ന�ര

മിത്രപൂജക, സൂര്യ, സുചിരം ജീവി�ച്ചങ്ങൾ! (7)

�പരുത്ത �തജ�സ്സന്തി,ക്കണ്ണിന്നു കണ്ണിന്നിമ്പം

വരുത്തിസ്സം�ശോഭിയ്ക്കും ന്ല്കോഴചയുള്ള ഭവോൻ

പരന്ന കരു�ത്തോന്നിൻ മുകളിൽ�ക്കറുന്നതു

ചിരജീവിക�ളങ്ങൾ കോണോവൂ, കതി�രോ�ന! (8)

നിൻ�കോടി കണ്ടോൽസ്സൂര്യ, �വല�ചയ്കയോയ്, �ലോക-
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ത്തിങ്ക�ല�പ്പരും; രോവിൽ വിശ്രമിയ്ക്കയും�ചയ്യും;

അസ്തോഘത്വവും, സ്വത്തും സ്വത്തു�മങ്ങൾ�ക്കകോനോയ്

പ്രത്യുദിച്ചോലും, നോളിൽ നോളിൽ നീ ഹരി�കശ! (9)

അർച്ചിസ്സോൽസ്സുഖ�മങ്ങൾക്ക,ഹസ്സോൽസ്സുഖ�മങ്ങൾ-

ക്കം, ശുവോൽസ്സുഖം, തണുപ്പോൽസ്സുഖം, ചൂടോൽസ്സുഖം:

മോർഗ്ഗത്തിങ്കലും സുഖം മന്ദിരത്തിലും സുഖം

�ചർക്കുമർച്ച്യമോം വിത്തം സൂര്യ, ന�ല്കണം, ഭവോൻ! (10)

�ചർക്കുവിൻ, �ദവന്മോ�ര,ഞങ്ങൾതന്നിരുകോലി-

നോല്കോലികളോം രണ്ടുജോതിയ്ക്കും സുഖം നിങ്ങൾ;

തരുവി�ന,ങ്ങൾക്കന്നപോനതൃപ്തിയും �കല്പും

ദുരിതരോഹിത്യവും സൗഖ്യവുമോ�രോഗ്യവും! (11)

നോവിനോൽ മനസ്സിനോൽ ക്രിയയോൽക്കന�പ്പട്ട

�ദവ�കോപനം നിങ്ങൾ�ക്കങ്ങൾ �ചയ്തിരിയ്ക്കുകിൽ,

അപ്പോപം ചുമത്തുവി�ന,ങ്ങ�ള�യതിർത്തല്ല-

ലുൾ�പ്പടുത്തീടു�ന്നോനിൽ വോ�നോ�ര, വസുക്ക�ള! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 37.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: �കോടിക്കോൽ=ധ്വജം. �ചോല്  വിൻ–�സ്തോത്രങ്ങൾ. നമസ്കരിച്ചു, �സ്തോ
ത്രം �ചോല്ലി, യജ്ഞം �ചയ്യുവിൻ.

2. രോപകൽവോനുഴികൾ=അ�ഹോരോത്രങ്ങളും ദ്യോവോപൃഥിവികളും. മോർത്തോ�ണ്ഡോദയം

=സൂ�ര്യോദയം.

3. �ജ്യോതി�സ്സോന്നു–ഭവോ�� �തജസ്സിൽ ഒരംശം. തണ്ണീരിലിറങ്ങും– അസ്തമിയ്ക്കും; ഒ�ര
ടത്തസ്തമിയ്ക്കും, മ�റ്റോ�രടത്തുദിയ്ക്കും.

4. ഉയർത്തുന്നു–പ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അതിനോൽ–ആ �തജസ്സു�കോണ്ടു്.

അനോഹുതി–�ഹോമം. �ചയ്യോയ്കഎന്നപോപം.

5. �ബോധിതൻ–സ്തുതി�കോണ്ടുണർത്ത�പ്പട്ടവൻ. �ഹോമോന്തത്തിൽ–യജ്ഞത്തിൽപ്രോ

തഃകോല�ഹോമം കഴിഞ്ഞോൽ. തന്നരുളുക–തര�ട്ട.

6. സൂര്യദർശനത്തിങ്കൽ മോൽ വള�രോല്ലോ–ഏ�റ �ക്ലശിയ്ക്കോ�ത സൂര്യ�ന �നോക്കോൻ

കഴിവുണ്ടോകണം. ജീവിച്ചു കിഴവരോയ്– �നടുനോൾ ജീവിച്ച്.

7. കുറ്റമറ്റ്–അപരോധം �പടോ�ത. മിത്രപൂജക–മിത്രങ്ങ�ള (ആരോധക�ര) മോനിയ്ക്കുന്നവ
�ന.

8. കണ്ണിനു കണ്ണിന്നിമ്പം–എല്ലോക്കണ്ണുകൾക്കും ആഹ്ലോദം. പരന്ന കരു�ത്തോന്നിൻ–

ഒരു വിശോലബലത്തി��, സമുദ്രത്തി��. മുകളിൽ�ക്കറുന്നതു–ഉദിയ്ക്കുന്നതു്.

9. �കോടി–കിര�ണോദ്  ഗമം. അസ്തോഘത്വം=നിരപരോധത. സ്വത്തും സ്വത്തും–നല്ല നല്ല

ധനവും. ഹരി�കശ=പച്ചനിറത്തലമുടിയുള്ളവ�ന.

10. അർച്ചിസ്=�തജസ്സ്. അംശു=രശ്മി. ന�ല്കണ�മന്ന പദം പൂർവോർദ്ധത്തിലും �ചർക്ക

ണം.
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12. അല്ലലുൾ�പ്പടുത്തീടു�ന്നോനിൽ–ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നശത്രുവിൽ. വസുക്കൾ=വസിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ,

മനുഷ്യർക്കു പോർപ്പിടം നല്കുന്നവർ.
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സൂക്തം 38.

മു�ഷ്കന്ദ്ര�നോ ലൂശ�നോ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്ര�നോ മു�ഷ്കന്ദ്ര�നോ �ദവത.

(�കക.)

�ഗോയൂഥലബ്ധിയ്ക്കുള്ളയോ�തോരുസമ്മർദ്ദത്തി-

ലോയുധം ചോട്ടും, പോ�ട കുടിച്ചുതിന്നും ധൃഷ്ടർ,

ആ യശ�സ്സോക്കും പടതല്ലലിലലറുന്നു;

നീയിന്ദ്ര, �നട്ടത്തിന്നോയ് ഞങ്ങ�ളപ്പോലിയ്ക്കുന്നു! (1)

�വള്ളം�പോ�ലോഴുകുന്ന മോടുകള,ന്നം, വിളി-

�ക്കോള്ളും സ്വത്തിവയോൽ നീ മൂടു�ക,ങ്ങൾതൻ �ഗഹം;

ഞങ്ങൾ ജിഷ്ണുവോം നിന്നോൽ�ക്കല്പരോകിന്ദ്ര, വ�സോ-

ഞങ്ങളിച്ഛിയ്ക്കുന്നതു ശക്ര, �ചയ്തോലും, ഭവോൻ! (2)

ഭൃത്യൻതോൻ കുലീനൻതോനസുരൻതോനോരിന്ദ്ര,

യുദ്ധത്തി�ന്നതിർക്കു�മോ ഞങ്ങ�ളപ്പുരുസ്തുത;

ശത്രുക്കളവ�രങ്ങൾക്കമർക്കോവു�ന്നോരോക-

മർദ്ദിയ്ക്ക, മല്ലി�ട്ടങ്ങളവ�രത്ത്വത്സോഹോയ്യ്യോൽ! (3)

ആൾക�ളയമർത്തുന്നവിഴുങ്ങും �പോരിൽ സ്വത്തി-

ന്നോ�ര�യോ വിളി�യ്ക്കണ്ടൂ, സ്വല്പരുമനല്പരും;

ഇന്നോ മിശ്രുതി പൂണ്ട �നതോവും ശുചിയുമോ-

മിന്ദ്ര�നയി�ങ്ങോട്ടു �നോക്കിയ്ക്കുന്നു, രക്ഷ�യ്ക്കങ്ങൾ! (4)

ഭക്ത�ന �പ്രരിപ്പി�പ്പോൻ, തോൻത�ന്നയറുക്കു�വോൻ

ശക്തി �ത�ടണ്ടോ�ത്തോൻ, നീ �കട്ടിട്ടുണ്ടിവനിന്ദ്ര;

മുക്തനോയ്ക്കുത്സങ്കൽനിന്നിങ്ങു വന്നോലും, വർഷിൻ:

ത്വത്തുല്യ�നോരോൾ ബദ്ധമുഷ്കനോയ് മരുവു�മോ? (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 38.
1. സമ്മർദ്ദം–ഏറ്റുമുട്ടൽ, സമരം. കടിച്ചുതിന്നും–തങ്ങളിൽ കടിച്ചു തിന്നുന്ന. ധൃഷ്ടർ–

�യോദ്ധോക്കൾ. ഞങ്ങ�ള യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷിച്ചു, ശത്രുധനംഞങ്ങൾക്കുകിട്ടിയ്ക്കുന്നു.

2. �വള്ളം�പോ�ലോഴുകുന്ന–തടിച്ചു�കോഴുത്തഎന്നർത്ഥം. മൂടുക–നിറച്ചോലും.

3. ത്വത്സോഹോയ്യ്യോൽ–അങ്ങയു�ട തുണയോൽ.

4. വിഴുങ്ങും–പരസ്പരം പിടിച്ചുതിന്നുന്ന. സ്വത്തിന്ന്–ശത്രുസമ്പത്തടക്കോൻ. സ്വല്പരുമന

ല്പരും–എളിയവരും വലിയവരും. ശുചി=വിശുദ്ധൻ.

5. അറുക്കു�വോൻ–�കട്ടുക�ള മുറിച്ചുനീക്കുന്നവൻ. ശക്തി �ത�ടണ്ടോ�ത്തോൻ–സ്വയം

ബലവോൻ. ഇവൻ–ഞോൻ. മുക്തനോയ്–�കട്ടിൽനി�ന്നോഴിഞ്ഞ്. ഇന്ദ്ര�ന കുത്സനും

ലൂശനുംയജ്ഞത്തിന്ന് ഒപ്പം വിളിച്ചു: ഇന്ദ്രൻസഖ്യം മൂലം കുത്സ��അടുക്ക�ലക്കോണു്

�പോയതു്. കുത്സനോക�ട്ട, ഇന്ദ്ര�ന (അന്യത്ര �പോകോതിരിപ്പോൻ)നൂറു �തോൽവോറു�കോ
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ണ്ടുമുഷ്ക (അണ്ഡ)ങ്ങളിൽബന്ധിച്ചുകളഞ്ഞു. ആ�കട്ടറുത്തു, കുത്സ��അടുക്കൽനിന്ന്,

ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും എന്ന് ഋഷി പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.



[മ. 10: അ. 3: സൂ. 39] ഏഴോം അഷ്ടകം 283

സൂക്തം 39.

കക്ഷീവൽപുത്രി �ഘോഷ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അശ്വികൾ �ദ

വത. (�കക.)

�ചോവ്വുറ്റ നീ�ളച്ചുറ്റും ഭവൽ�ത്തരശ്വിക�ള,

ഹവ്യവോൻ ദിവോനിശം വിളി�യ്ക്കണ്ടുവത�ല്ലോ;

വിളിച്ചോൽശ്ശുഭം കിട്ടുമതി�നത്ത�ന്നഞങ്ങൾ

വിളിപ്പൂ, �നർക്കച്ഛ�� �പരി�ന�പ്പോ�ല�ന്നന്നും! (1)

�ചോല്ലിപ്പിൻ സ്തവം, കർമ്മം നിറ�വറ്റുവിൻ, ബുദ്ധി-

യുല്ലസിപ്പിപ്പിൻ: ഞങ്ങളിത�ല്ലോ, കോംക്ഷിയ്ക്കുന്നു.

�ചോല്ലോർന്ന വീതം �വപ്പി�നങ്ങൾക്കു: ധനികരിൽ

നല്ല �സോമം�പോലോക്കു�ക,ങ്ങ�ളയശ്വിക�ള! (2)

വൃദ്ധയ്ക്കു�മകീ ഭോഗ്യ;–മൂണില്ലോത്തവ�നയു-

മത്ര തോന്നവ�നയും കുരുട�നയും നിങ്ങൾ

കോത്തുരക്ഷിച്ചൂ �മലി�ഞ്ഞോ�നയും; നോസത്യ�ര,

�വദ്യന്മോർ, മഖത്തിന്നും നിങ്ങൾതോ�ന�ന്നോതുന്നു! (3)

ഒരു �തരി�ന�പ്പോ�ല ജീർണ്ണനോം ച്യവന�ന-

ത്തരുണനോക്കി�പ്പർത്തും നടത്തിയ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ;

തുഗ്രപുത്ര�ന�പ്പോക്കി�യടുത്തു, �വള്ളത്തിൽനി-

�ന്നോ;–ക്കയും ക്രതുകളിൽ ശ്ലോഘ്യ, മബ്ഭവൽക്കർമ്മം! (4)

നിങ്ങൾതൻപ്രോഗ്വീര്യങ്ങൾ വർണ്ണിയ്ക്കോ,മുലകിൽഞോൻ:

നിങ്ങൾ നോസത്യന്മോ�ര, സുഖദർ ഭിഷക്കുകൾ;

അബ്ഭവോന്മോ�ര ത്രോണത്തി�ന്നങ്ങൾപുകഴ്ത്തുന്നൂ,

ക്ഷിപ്രമിപ്രഭുവിന്നു വിശ്വോസമുണ്ടോവണ്ണം! (5)

ഞോനിതോ, വിളിയ്ക്കുന്നു നിങ്ങ�ള;–�ക്കൾപ്പിൻ: നല്കിൻ,

സൂനുവിന്നംബോതോതർ�പോ�ലനിയ്ക്കശ്വിക�ള!

�തല്ലുമൻപില്ലോതശ്ര�ദ്ധയമോയ്ക്കൃതഘ്നമോം

�പോല്ലോ�പ്പൽക്കുവതിൻമുമ്പപ്പുറത്തണയ്ക്കുവിൻ! (6)

അങ്ങ�ന വിമദന്നോ�യ്ക്കോണ്ടു�പോന്ന�ല്ലോ, �തരിൽ

നിങ്ങളപ്പുരുമിത്രപുത്രിയോം ശുന്ധ്യൂവി�ന!

നിങ്ങൾ �ച�ന്നത്തീ, വധ്രിമതിതന്നോഹ്വോനത്തിൽ:

നിങ്ങളബ്ബുദ്ധിമതിയ്ക്കരുളീ, നൽസ്സമ്പത്തും! (7)

വോർദ്ധക്യം പിടി�പട്ട കലിയോം �മധോവി�യ-

�പ്പർത്തു�മ യുവത്വത്തി�ലത്തിച്ചുവ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ!

നിങ്ങൾ വന്ദന�നക്കൂപത്തിൽനി�ന്നടു�ത്തറ്റീ!

നിങ്ങൾ വിശ്പല�യത്തൽക്ഷണ�മ നടത്തിച്ചു! (8)

ചത്തു�പോ�മന്നോയ്ത്തീർന്ന �രഭ�നക്കയത്തിൽനി-
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ന്നുദ്ധരിച്ചിതു, നിങ്ങൾ വർഷകരശ്വിക�ള!

തപ്തമോമുമി�ച്ചന്തീയത്രിയ്ക്കോയ്ത്തണുപ്പിച്ചൂ!

സപ്തവധ്രിയ്ക്കോയ്  ത്തുറക്കുകയും�ചയ്തൂ, നിങ്ങൾ! (9)

ഹ്വോതവ്യം, സുഖകരം, കൂട്ട�രപ്പോയിയ്ക്കുന്ന

�ജതോവി–ങ്ങ�നയുള്ളരുർജ്ജിതസിതോശ്വ�ത്ത

�പദുവി�ന്നകീ, �തോള്ളോയിര�മണ്ണ�ത്തോ�ടോപ്പം,

ഭൂതി�യ നരർ�ക്കന്ന�പോലശ്വിമോ�ര, നിങ്ങൾ! (10)

സ്തുത്യമോർഗ്ഗ�ര, ശുഭോഹ്വോന�ര, നിങ്ങൾ വധൂ-

യുക്തനോമോർക്കോയ് നിർത്തും, �തരശ്വിമോ�ര മുന്നിൽ;

ദുരിതമവ�ന്നങ്ങുനിന്നു�മ വരില്ലി,ല്ലോ

വറുതി,യില്ലോ ഭയം സുസ്ഥരോം പുരോന്മോ�ര! (11)

ഏതുമോയ്�ച്ചരു�മ്പോ�ഴോ വിണ്മകളുദിപ്പതും,

�ജ്യോതിസ്സോല�ഹോരോത്രം �ശോഭനമോകുന്നതും,

ചിത്തോതിജവനമോയ്യ്യഭൂനിർമ്മിതമോമ-

ത്തൃ�ത്തരി�ലഴുന്നള്ളുകി, ങ്ങശ്വിമോ�ര, നിങ്ങൾ! (12)

നിങ്ങളോ �വറ്റി�ത്തരോൽച്ചരിയ്ക്കും, ഗിരിമോർ�ഗ്ഗ;

നിങ്ങൾ പോലുളവോക്കീ, ശയുവിൻ മച്ചിപ്പയിൽ;

�ചന്നോയ പിടി�ച്ചോരു �പണ്കോടയടിയോ�ന-

�ച്ചന്നു �വർവിടുവിച്ചൂ, വോയിൽനിന്നശ്വക�ള! (13)

ഇങ്ങ�ന നിങ്ങൾക്കോയി �സ്തോത്ര�മോന്നശ്വക�ള,

ഭംഗിയിൽ വിരചിച്ചൂ, തച്ചർ �തർ�പോ�ലഞങ്ങൾ;

എ�ന്നന്നും പരത്തു�ന്നോരുണ്ണി�യ�പ്പോ�ല�യടു-

�ത്തങ്ങൾ മർത്ത്യരിലലംകരിച്ചൂ, സ്ത്രീ�യ�പ്പോ�ല. (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 39.
1. ഭവൽ�ത്തർ–നിങ്ങളിരുവരു�ട രഥം. ഹവ്യവോൻ–യജമോനൻ.

2. ബുദ്ധിയുല്ലസിപ്പിപ്പിൻ–ഞങ്ങളു�ട ബുദ്ധിയ്ക്ക് ഉന്നതി വരുത്തുവിൻ. ഇത്–ഇതുമൂന്നും.

വീതം–പങ്ക്, ധനോംശം �സോമം�പോ�ല–�സോമം സർവസസ്യ�ശ്രഷ്ഠമോണ�ല്ലോ;

അപ്രകോരം ഞങ്ങ�ള ധനികരിൽ�വച്ചു മികച്ചവരോക്കുവിൻ.

3. വൃദ്ധയ്ക്കു�മകീ ഭോഗ്യം–�വൾക്ക�പ്പടോ�ത അച്ഛ�� ഗൃഹത്തിൽ പോർത്തു നരച്ച എനി

യ്ക്കും ഭർത്തൃഭോഗ്യം തന്നു;–എ�ന്ന സുരൂപയോയ തരുണിയും പരിണീതയുമോക്കി. മഖ

ത്തിന്നും �വദ്യന്മോർ–�രോഗിക�ളമോത്രമല്ല, യജ്ഞങ്ങ�ളയും സ്വോസ്ഥ്യ�പ്പടുത്തുന്നു.

ഓതുന്നു–വിദ്വോന്മോർ പറയുന്നു.

4. �തരി�ന�പ്പോ�ല–�കടു വന്ന രഥ�ത്തഎന്ന�പോ�ല. ജീർണ്ണൻ=വൃദ്ധൻ. �വള്ളം–

സമുദ്രജലം. ശ്ലോഘ്യം–വർണ്ണി�യ്ക്കണ്ടുന്നതോകുന്നു.

5. പ്രോഗ്വീര്യങ്ങൾ=പ�ണ്ട�ത്തവീര്യങ്ങൾ. ഇപ്രഭു–യഷ്ടോവ്.
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6. സൂനു=പുത്രൻ. അംബോതോത്=അമ്മയച്ഛന്മോർ. നല്കിൻ–ധനം, അപ്പുറത്തണയ്ക്കുവിൻ

–�പോല്ലോപ്പി�� മറുകരയിൽ �കോണ്ടോക്കുവിൻ.

7. ഒന്നോംമണ്ഡലം 112-ോം സൂക്തത്തി�ല 19-ോം ഋക്കും, 116-ോം സൂക്തത്തി�ല 1-ോം ഋക്കും

�നോക്കുക: ശൂന്ധ്യു–�പർ. വധ്രിമതിതന്നോഹ്വോനത്തിൽ–1: 116: 18–ഋക്കും �നോക്കുക:

എന്നോൽ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളോൽ �ക മുറിയ്ക്ക�പ്പട്ട വധ്രിമതിയ്ക്കു (ഹിരണ്യഹസ്തം)

�പോന്നിൻ�ക �വച്ചു�കോടുത്തുഎന്നോണ്, ഇവി�ട വിവരണം.

8. കലി–1: 112: 15-ോം ഋക്കു �നോക്കുക: വന്ദന�� കഥയും 1: 112: 5–ലുണ്ട്. വിശ്പല�യ–

1–112– 10-ോം ഋക്കു �നോക്കുക:

9. �രഭ�ന– 1–116–24-ോം ഋക്കു �നോക്കുക: തപ്തം–ടി. ടി. 8-ോം ഋക്കിലുണ്ടു്. സപ്തവധ്രി

യ്ക്കോയ്–അശ്വ�മധ�മന്ന രോജോവിനോൽഎ�ന്തോകുറ്റത്തിന്ന് ഒരു മര�പ്പട്ടിയിലടയ്ക്ക�പ്പ

ട്ട സപ്തവധ്രി എന്ന ഋഷി�യ �മോചിപ്പിയ്ക്കോൻ. തുറക്കുക–�പട്ടി. ഇക്കഥ 5-ോം മണ്ഡലം

78-ോം സൂക്തത്തിലുണ്ടു്.

10. ഹ്വോതവ്യം=വിളിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടുന്നതു്. കൂട്ടർ–ശത്രുക്കളു�ട കൂട്ടുകോർ. ഊർജ്ജിതസി

തോശ്വം=ബലിഷ്ഠമോയ �വള്ളക്കുതിര. �പദു– ഒരു രോജോവ്. �തോള്ളോയിര�മണ്ണം–

�തോള്ളോയിരമശ്വങ്ങൾ. നരർക്കു ഭൂതി�യ എന്ന�പോ�ല–നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കു ധനം

നല്കോറുള്ളതു�പോ�ല. 1-ോം മണ്ഡലത്തിലുണ്ടു്,ഈഅശ്വപ്രദോനം.

11. വധൂയുക്തൻ–സ്വയംവരത്തിൽ വധുവി�ന കിട്ടിയവൻ. �തർ മുന്നിൽ നിർത്തും–

യുദ്ധം വന്നോൽ സഹോയിപ്പോൻ. ദുരിതം=പോപം. സുസ്ഥർ–സുഖിതർ, വോട്ടമില്ലോത്ത

വർ.

12. വിണ്മകൾ–ഉഷസ്സ്. �ജ്യോതിസ്സ്–സൂര്യ�തജസ്സ്. ചിത്തോതിജവനം=മനസ്സി�നക്കോളും

�വഗമുള്ളതു്.

13. പോലുളവോക്കീ–1-ോം മണ്ഡലത്തിൽ 118-ോം സൂക്തത്തി�ല 8-ോം ഋക്കു �നോക്കുക.

14. പരത്തുന്ന–യജ്ഞവിസ്തോരകനോയ. മർത്ത്യരിൽ–ആളുകളു�ട ഇടയിൽ. സ്തീ�യ�പ്പോ

�ല–സ്ത്രീ�യ പണ്ടങ്ങളണിയിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല. അലംകരിച്ചൂ–�സ്തോത്ര�ത്തസംസ്ക്കോര

�പ്പടുത്തുന്നു. ഈ �സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്കു പുത്രൻ�പോ�ലയും, പത്നി�പോ�ലയും �സ്നഹ

ഭോജനമോകുന്നു.
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സൂക്തം 40.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്.

�നതോക്ക�ള, പുലർകോലത്തു പുറ�പ്പടുന്നതും, വിശോലവും, അഹസ്സിലഹ

സ്സിൽ മനുഷ്യന്നു മനുഷ്യന്നു �കോണ്ടു�ചല്ലുന്നതും, ഒളിമിന്നുന്നതുമോയ നിങ്ങളു�ട

രഥ�ത്തഎവി�ടആരോവോം, അഭ്യുദയത്തിന്നോയി, യജ്ഞത്തിൽസ്തുതി�കോണ്ടലം

കരിയ്ക്കുന്നതു്? (1)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ അല്ലിൽ എവി�ടയോണ്, അഹസ്സിൽ എവി�ടയോണു്–

എവി�ട �പോകുന്നു, എവി�ട തോമസിയ്ക്കുന്നു? ആരോവോം നിങ്ങ�ള, കിടപ്പറയിൽ വി

ധവ �ദവര�ന�യന്ന�പോ�ലയും, ഒരുസ്ത്രീ പുരുഷ�നഎന്ന�പോ�ലയും �വദി�മൽ

വിളിച്ചിരുത്തുന്നതു്? (2)
നിങ്ങൾ പുലർകോലത്തു, രണ്ടു കിഴവന്മോർ �വതോളികഗീതിയോ�ലന്ന�പോ

�ല സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; യഷ്ടവ്യരോയ നിങ്ങൾ അഹസ്സിലഹസ്സിൽ ശോലയിൽ �പോ

കും. �നതോക്ക�ള, ആ�രയോവോം ആ നിങ്ങൾ നിർ�ദ്ദോഷനോക്കുന്നതു്? ആരു�ട

യോഗത്തിന്നോവോം നിങ്ങൾ, രണ്ടു രോജകുമോരന്മോർ�പോ�ലഎഴുന്നള്ളുന്നതു്? (3)
ഞങ്ങൾ നിങ്ങ�ള, �വട്ടക്കോർ രണ്ടു നരിക�ള�യന്ന�പോ�ല, നക്തംദിവം

ഹവി�സ്സോരുക്കി വിളിയ്ക്കുന്നു. �നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾക്ക് ഋതു�തോറും �ഹോമം അനു

ഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു; മഴ�വള്ളത്തി�� ഉടമസ്ഥരോയ നിങ്ങൾആളുകൾക്ക് അന്നം �കോണ്ടുവ

രുന്നു. (4)
അശ്വിക�ള, രോജപുത്രിയോയ �ഘോഷ ചുറ്റിനടന്നു നിങ്ങ�ളപ്പറ്റി പറയോറുണ്ടു്;

�നതോക്ക�ള, നിങ്ങ�ളപ്പറ്റി �ചോദിയ്ക്കോറുണ്ട്. നിങ്ങൾഎനിയ്ക്ക്അഹസ്സിലുംഅല്ലിലും

തുണനില്ക്കണം; കുതിരയും �തരുമുള്ള കൂടല�ര തട്ടിനീക്കണം! (5)
അശ്വിക�ള, കവികളോയ നിങ്ങൾ �തരിനുചുറ്റും നടക്കും; സ്തുതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യങ്ക

�ലയ്ക്കു �പോരോൻ, കുത്സൻ�പോ�ല അതിൽ�ക്കറും. അശ്വിക�ള, നിങ്ങളു�ട �തനി

�നഈച്ച, ഒരു മഹിള മദ്യ�ത്ത�പ്പോ�ല വോ�യ്ക്കോള്ളുന്നു! (6)
അശ്വിക�ള, സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട നിങ്ങൾ ഭുജ്യുവി�നയും, നിങ്ങൾ വശ�നയും, നി

ങ്ങൾ അത്രി�യയും രക്ഷിപ്പോൻ �ചന്നു. ഹവിർദ്ദോതോവു നിങ്ങളു�ട സഖ്യത്തിന്നു

നില്ക്കുന്നു. നിങ്ങളു�ട രക്ഷ�കോണ്ടുഞോൻസുഖിയ്ക്കുമോറോകണം! (7)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ കൃശ�നയും, നിങ്ങൾ ശയുവി�നയും, നിങ്ങൾ പരിചോര

ക�നയും, നിങ്ങൾഅഭർത്തൃക�യയും രക്ഷിച്ചു; അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഹവിർദ്ദോതോ

ക്കൾക്കോയി, ഇടിമുഴക്കുന്ന �മഘ�ത്ത �വള്ളം �പോഴിയുമോറു തുറന്നു! (8)
�പണ്ണോയ്പ്പിറന്നവൾക്കു വരൻ വ�ന്നത്ത�ട്ട: അവന്നോയി മഴയോൽ സസ്യ

ങ്ങൾമുളയ്ക്കുകയും, �വള്ളംതോ�ന്നടത്തൂ�ട�യന്ന�പോ�ലപ്രവഹിയ്ക്കുകയും �ചയ്യ�ട്ട;

അഹിംസ്യനോയഅവന്ന്ആ �യൗവനം ഉണ്ടോയിരിയ്ക്ക�ട്ട! (9)
യോവചില പുരുഷന്മോർ പത്നിയു�ട പ്രോണന്നോയി കരയുകയും, (അവ�ള) യോ

ഗത്തിലിരുത്തുകയും, നീണ്ട�കക്കൂട്ടിലണയ്ക്കുകയും, പിതൃക്കൾക്കോയി നല്ലസന്തോ

ന�ത്ത ജനിപ്പിയ്ക്കുകയും �ചയ്യു�മോ; ആ കണവന്മോർക്കോണ്, പത്നിമോർ ആലിംഗന

സുഖമുളവോക്കുക! (10)
അശ്വിക�ള, ഒരു യുവോവു യുവതിയു�ട ഗൃഹത്തിൽ വസിയ്ക്കുക–അതുഞങ്ങൾ

അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അതു നിങ്ങൾ ശരിയ്ക്കു പറഞ്ഞുതരുവിൻ. ഞങ്ങൾ തരുണി�യ ഓമ
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നിയ്ക്കുന്ന �രത�സ്സക്തോവി�� ഭവനത്തിൽ �പോകുമോറോകണം–ഇതോണ്, ഞങ്ങളു

�ടആഗ്രഹം! (11)
അന്നധനന്മോ�ര,അമൃതനോഥന്മോ�ര,അശ്വിക�ള, ഇണയോയനിങ്ങൾക്കുനന്മ

നസ്സുണ്ടോക�ട്ട: ആശക�ള അക�ത്തോതുങ്ങിയ്ക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ കോത്തരുളണം:

ഞങ്ങൾപ്രിയമോരോയി ഭർത്തൃഗൃഹം പൂകുമോറോകണം! (12)
അമൃതനോഥന്മോ�ര, അതിനോൽ നിങ്ങൾ പ്രീതി പൂണ്ടു �സ്തോത്രകോംക്ഷിണിയ്ക്ക്

ഒരുപുരുഷ��ഗൃഹത്തിൽധനവുംപുത്രന്മോ�രയും �വയ്ക്കുവിൻ; നല്ലതണ്ണീർപ്പന്തൽ

നിർമ്മിയ്ക്കുവിൻ; വഴിയി�ല കുറ്റിയും �ദ്രോഹി�യയും പറിച്ചുകളയുവിൻ! (13)
ദസ്രരോയ, അമൃതനോഥരോയഅശ്വികൾ ഇ�പ്പോൾഎവി�ടയോയിരിയ്ക്കും, ഏതോ

ളുകളിലോയിരിയ്ക്കും, ഇമ്പം�കോള്ളുന്നതു്? ആരോവോം, അവ�ര പിടിച്ചു�വച്ചതു്?

അവർഏ�തോരു �സ്തോതോവി���യോയഷ്ടോവി���യോഗൃഹത്തിലോയിരിയ്ക്കോം,എഴു

ന്നള്ളിയതു്? (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 40.
1. �കോണ്ടു�ചല്ലുന്നതും–ധന�ത്ത. ആരു�ട ആരോധനത്തോലോണ്, നിങ്ങൾ ഇ�ങ്ങോട്ടു

വരോൻ�വകിയ്ക്കുന്നതു്?

2. �ദവരൻ–ഭർത്തോവി��അനുജൻ.

3. കിഴവന്മോർ–വൃദ്ധരോജോക്കന്മോർ.
4. �വട്ടക്കോർ വ്യോഘ്രങ്ങ�ള കണ്ടുകിട്ടോൻ വിളികൂട്ടുമ�ല്ലോ. ഋതു–യജ്ഞകോലം. അനുഷ്ഠി

യ്കുന്നു–യജമോനന്മോർ.

5. �ഘോഷ–ഞോൻ. പറയോറുണ്ടു്–വൃദ്ധജനങ്ങ�ളോട്. �ചോദിയ്ക്കോറുണ്ടു്–അശ്വികൾ എങ്ങ
�നയുള്ളവരോ�ണന്ന്. കൂടല�ര–എ�� ശത്രുക്ക�ള.

6. കുത്സൻ�പോ�ല–കുത്സനും ഇന്ദ്രനും ഒ�ര �തരിൽ �കറുന്നതു�പോ�ല. �തനി�ന–

അശ്വികളു�ട രഥത്തിൽ �തനുണ്ട�ല്ലോ.

7. ഭുജ്യു–തുഗ്രപുത്രനോയ രോജോവു്: വശൻ–ആനപ്പട�യോടുകൂടിയ ശത്രുക്കളോൽ �തോല്പിയ്ക്ക
�പ്പടുന്ന വശ�നന്ന രോജോവ്.

8. കൃശൻ–ഒരോൾ. അഭർത്തൃക–വധ്രിമതി.

9. �പണ്ണോയ്പ്പിറന്നവൾക്കു–എനിയ്ക്ക്. അഹിംസ്യനോയ–അവന്നു ശത്രുപീഡ പറ്റരുത്.

ആ–സം�ഭോഗസമർത്ഥമോയ.

10. നിങ്ങൾപ്രസോദിച്ചോ�ല, സ്ത്രീകൾക്ക്ഈദൃശഭർത്തോക്ക�ള കിട്ടുകയുള്ളൂ.

11. യുവതിയു�ട–തരുണിയോയഎ��. ഞങ്ങൾ–ഞോൻ. �രത�സ്സക്തോവ്–ഭർത്തോവ്.

12. അമൃതം=ജലം.
13. �സ്തോത്രകോംക്ഷിണിയ്ക്ക്–നിങ്ങ�ള സ്തുതിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്ന എനിയ്ക്ക്. ഒരു പുരുഷ��–

എ�ന്ന �വൾക്കുന്നവ��. തണ്ണീർപ്പന്തൽ–ഭർത്തൃഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കു �പോകുന്ന എനിയ്ക്കു

വഴിമ�ധ്യ �വള്ളം കുടിപ്പോൻ.

14. അശ്വികൾ വന്നില്ല�ല്ലോ എന്ന �വമ്പൽ:
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സൂക്തം 41.

�ഘോഷോപുത്രൻസുഹസ്ത്യൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

വള�രയോളുകളോൽ വിളിയ്ക്ക�പ്പട്ടതും, സ്തുത്യവും, മൂന്നുരുളുള്ളതും, ചുറ്റിനടക്കുന്ന

തും, യോഗങ്ങളിൽ �പോകുന്നതും, യജ്ഞഹിതവുമോയ നിങ്ങളിരുവരു�ട ആ രഥ

�ത്തഞങ്ങൾ ഉഷസ്സുദിപ്പിൽ സ്തുതിച്ചു വിളിയ്ക്കുന്നു. (1)
നോസത്യ�ര, �നതോക്ക�ള, അശ്വിക�ള, യജിയ്ക്കുന്ന ആളുകളു�ട അടുക്കലും,

�സ്തോതോവി�� �ഹോതൃയുക്തമോയയജ്ഞത്തിലുംനിങ്ങൾഎഴുന്നള്ളുന്നതുയോ�തോ

ന്നിലൂ�ട�യോ; യോ�തോന്നു പുലർകോലത്തു പൂട്ടു�മോ, പുലർകോലത്തു പുറ�പ്പടു�മോ;

ആ മധുവോഹിയോയ പള്ളി�ത്തരിൽ �കറിയിരിയ്ക്കുവിൻ! (2)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ ഒരു �മധോവിയു�ട സവനത്തിൽ �പോയിരിയ്ക്കോം; എന്നോ

ലും, �സോമം കയ്യി�ലടുത്തഅധ്വര്യുവോയ സുഹസ്ത്യ���യോ, ബലവോനും ദോനശീല

നുമോയഅഗ്നിത്തി���യോ അടുക്കൽ �സോമം കുടിപ്പോൻ വന്നോലും! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 41.
3. സുഹസ്ത്യൻ–ഞോൻ. അഗ്നിത്ത്–ഒരു ഋത്വിക്ക്.
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സൂക്തം 42.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ കൃഷ്ണൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഒരു വില്ലോളി തടിച്ച കൂര�മ്പയ്യുന്നതു�പോ�ലയും, ഒരോൾ �കോപ്പണിയിയ്ക്കുന്നതു

�പോ�ലയും, നീ ഇന്ദ്രന്നു �സ്തോത്രമയയ്ക്കുക. �മധോവിക�ള, നിങ്ങൾ ശത്രുവോക്യം സ്തു

തി�കോണ്ടു പിന്നിലിട്ടു�കോൾവിൻ. �സ്തോതോ�വ, ഭവോൻ തന്തിരുവടി�യ �സോമയോ

ഗത്തിൽ വിളയോടിച്ചോലും! (1)
�സ്തോതോ�വ, ഭവോൻ �ഗോവി�ന–സഖോവോയ ഇന്ദ്ര�ന–കറക്കോൻ പോട്ടിലോ

ക്കുക; ജോര�ന ഉണർത്തുക. �വള്ളം നിറച്ച ഒരു പോത്ര�ത്ത�പ്പോ�ല, സമ്പത്തു

�കോണ്ടമർന്നആശൂര�ന ധനം തരോൻ തോഴ�ത്തയ്ക്കു വരുത്തുക! (2)
അല്ല�യോ മഘവോ�വ, ശക്ര, ഇന്ദ്ര, അങ്ങ്ഊട്ടുന്നവനോ�ണന്ന്ആരോനും പറ

യു�മോ? എ�ന്ന മൂർച്ച�പ്പടുത്തുക: മൂർച്ചകൂട്ടുന്നവനോണ്, അ�ങ്ങന്നുഞോൻ �കട്ടിട്ടു

ണ്ടു് എനിയ്ക്കു കർമ്മശ്രദ്ധ �തോന്ന�ട്ട. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുസമ്പൽഭോഗ്യം �കോണ്ടുവ

ന്നോലും! (3)
ഇന്ദ്ര, ഭവോ�ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ആളുകൾ–�പോരിൽ ഒ�ത്തോരുമിച്ചവർ–

വിളിച്ചു�പോരുന്നു. അതിൽശൂരൻഹവിഷ്മോ�ന കൂട്ടുകോരനോക്കും; പിഴിയോത്തവ��

സഖ്യം കോംക്ഷിയ്ക്കില്ല! (4)
യോ�തോരു ഹവിഷ്മോൻ തന്തിരുവടിയ്ക്കു, വള�ര ജംഗമസ്വത്തു�പോ�ല, കടും

�സോമം പിഴിഞ്ഞു�വയ്ക്കു�മോ; അവനിൽനിന്നു തന്തിരുവടി പൂർവോഹ്നത്തിൽ, നല്ല

പുത്രരും നല്ലോയുധങ്ങളുമുള്ളശത്രുക്ക�ള �വറു�പടുത്തും–ഉപദ്രവം നീക്കും! (5)
ഞങ്ങൾ �സ്തോത്രം ആരിൽ അർപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആർ ഞങ്ങ�ള ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു�വോ,

ആ മഘവോവോയ ഇന്ദ്ര�ന ദൂരസ്ഥനോയ ശത്രു�പോലും �പടിയ്ക്ക�ട്ട; നോട്ടി�ല അന്ന

ങ്ങൾതന്തിരുവടിയ്ക്കടങ്ങ�ട്ട! (6)
പുരുഹൂത, ഇന്ദ്ര,അവിടുന്ന് ഉഗ്രമോയ വജ്രം�കോണ്ടുശത്രുവി�ന ചോരത്തുനിന്നു

ദൂര�ത്ത�യ്ക്കോടിച്ചോലും; ഞങ്ങൾക്കുയവവും �ഗോക്ക�ളയും തന്നോലും. �സ്തോതോവിന്നു

രമണീയോന്നമോയ കർമ്മംഅരുളിയോലും! (7)
അധ്വര്യുക്കൾപിഴിഞ്ഞഅന്നവർദ്ധകങ്ങളോയകടും�സോമങ്ങൾആരു�ടവയ

റ്റിൽ �ചല്ലുന്നു�വോ, ആ മഘവോവോയ ഇന്ദ്രൻ ഹവിർദ്ദോതോവിങ്കൽ പിശുക്കുപിടിയ്ക്കി

ല്ല; പിഴിയുന്നവന്നുധനം ധോരോളം �കോടുക്കുകത�ന്ന �ചയ്യും! (8)
ഒരു ചൂതുകളിക്കോരൻ എതിരോളി�യ തിര�ഞ്ഞടുക്കുന്ന�തപ്രകോര�മോ, അപ്ര

കോരംഈബലവോൻസമയത്തുനിഹന്തോവി�ന �നോക്കിപ്പിടിച്ചു ജയിയ്ക്കും. �ദവകോ

മന്നു ധനം മൂടി�വയ്ക്കില്ല; അവ�ന വഴി�പോ�ല സമ്പ�ത്തോടു �ചർക്കും! (9)
പുരുഹുത, വറുതിമൂലം വന്ന ദുർവിചോരം ഞങ്ങൾ �ഗോക്ക�ള�ക്കോണ്ടു കടക്കു

മോറോകണം, വിശ�പ്പോ�ക്ക യവം�കോണ്ടും; ഞങ്ങൾഅരചന്മോ�ര�ക്കോണ്ടു മികച്ച

സമ്പത്തും, ഞങ്ങളു�ട ബലം�കോണ്ടു വിജയവും �നടുമോറോകണം! (10)
ബൃഹസ്പതിഞങ്ങ�ള പിന്നിലും മുകളിലും ചുവട്ടിലും ദുഷ്ടങ്കൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട;

ഇന്ദ്രൻഞങ്ങ�ള മുന്നിലും നടുവിലും രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട; സഖോവു സഖോക്കൾക്കുധനം തര

�ട്ട! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 42.
1. ഋഷി അന്തരോത്മോവി�നോടു പറയുന്നു: നി�� �സ്തോത്രം ഇന്ദ്ര�� ഹൃദയ�ത്ത സ്പർശി

യ്ക്ക�ട്ട; ഇന്ദ്ര�ന �മോടി�പ്പടുത്ത�ട്ട. അടുത്ത വോക്യങ്ങൾ ഋത്വിക്കുക�ളോടും �സ്തോതോവി

�നോടും: പിന്നിടുക–നിരോകരിയ്ക്കുകഎന്നർത്ഥം.

2. ജോര�ന–പ്രോണികൾക്കു ജരയുളവോക്കുന്ന, കോലരുപനോയ്, ഇന്ദ്ര�ന.

3. ഊട്ടുന്നവൻ–�സ്തോതോക്കൾക്ക് അന്നം നല്കോതിരുന്നോൽ, അവിടുന്ന് അന്നദോതോവോ
�ണന്ന്ആരുംപറയില്ല�ല്ലോ;അവിടുന്ന്അന്നദോതോവുത�ന്ന. മൂർച്ച�പ്പടുത്തുക–ധനം

തന്ന് ഉശിരനോക്കുക. മൂർച്ചകൂട്ടുന്നവൻ–�സ്തോതോക്ക�ള.

4. രണ്ടും മൂന്നും വോക്യം പ�രോക്ഷം: ശൂരൻ–ഇന്ദ്രൻ. പിഴിയോത്തവൻ–അയഷ്ടോവ്.

5. ജംഗമസ്വത്തു�പോ�ല–ദരിദ്രന്നു �കോടുപ്പോൻ ഗവോശ്വോദിധനം കരുതി�വയ്ക്കുന്നതു�പോ

�ല.

6. നോട്ടി�ല–ശത്രുരോജ്യത്തി�ല.

7. ശത്രുവി�ന–ഞങ്ങളു�ട. �സ്തോതോവിന്ന്–എനിയ്ക്ക്. രമണീയോന്നം–രമ്യങ്ങളോയ ഹവി
സ്സുക�ളോടുകൂടിയത്.

8. അന്നവർദ്ധകങ്ങൾ–�ഹോമത്തോലോണ�ല്ലോ, മഴ �പയ്തു ഭക്ഷ്യങ്ങൾ വളരുന്നതു്.

9. ഈ ബലവോൻ–ഇന്ദ്രൻ. സമയത്തു–യുദ്ധോവസരത്തിൽ. നിഹന്തോവി�ന–

�ദ്രോഹിയ്ക്കുന്ന ശത്രുവി�ന. �ദവകോമൻ–യജ്ഞതൽപരൻ.

10. ഞങ്ങൾ �ഗോക്ക�ള കിട്ടി ദോരിദ്ര്യമുക്തരോകണം.

11. സഖോവ്–സഖോവോയ ഇന്ദ്രൻ. സഖോക്കൾക്കു–ഞങ്ങൾക്ക്.
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സൂക്തം 43.

കൃഷ്ണൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

എന്തും സോധിപ്പിയ്ക്കുന്നവയും അഭിലോഷിണികളുമോയ എ�� സ്തുതിക�ളല്ലോം

ഒ�ത്തോരുമിച്ച് ഇന്ദ്ര�ന പ്രോപിയ്ക്കുന്നു–പത്നിമോർ ഭർത്തോവി�ന�യന്ന�പോ�ലയും,

രക്ഷോർത്ഥികൾ ഒരു ധനവോനോയ നല്ല മനുഷ്യ�ന�യന്ന�പോ�ലയും �കട്ടിപ്പുണ

രുന്നു! (1)
പുരുഹുത, ഭവദഭിമുഖമോയ എ�� മനസ്സു പിന്മോറുന്നില്ല ത�ന്ന: ഞോൻ ആശ

അങ്ങയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ദർശനീയ, അവിടുന്ന്, ഒരു രോജോവി�ന�പ്പോ�ല, ദർഭ

യിലിരുന്നോലും;ഈ �സോമം നുകർന്നോലും! (2)
ഇന്ദ്രൻ ദോഹത്തി��യും വിശപ്പി��യും ചുറ്റും �പരുമോറ�ട്ട: ആ മഘവോവുത

�ന്നയോണ�ല്ലോ, ധനത്തി��അധിപതി; ആബലവോനോയ വൃഷോവി��ത�ന്നയോ

ണ്, തോന്ന നിലത്ത് അന്നം തഴപ്പിയ്ക്കുന്നഈസപ്തനദികൾ! (3)
പക്ഷികൾ നല്ല ഇലകളുള്ള വൃക്ഷത്തി�ന്മ�ലന്ന�പോ�ല, ചമസങ്ങളി�ല മദ

കരങ്ങളോയ �സോമങ്ങൾഇന്ദ്രങ്കൽ �ചന്നുകൂടുന്നു; �വ�ഗനഇവയു�ട മുകൾബ്ഭോഗം

തു�ലോം വിളങ്ങുന്നു. തന്തിരുവടി, തോനയ�യ്ക്കണ്ടുന്നപ്രകോശ�ത്ത മനുഷ്യർക്കു നല്ക

�ട്ട! (4)
ഒരു ചൂതോളി കളിയിൽഎതിരോളി�യ�യന്ന�പോ�ല, മഘവോവു പിശുക്കുപിടി

യ്ക്കുന്ന സൂര്യ�ന, ജയിപ്പോൻ അ�ന്വഷിയ്ക്കും. മഘവോ�വ, ഭവോ�� ആ വീര്യം അനുക

രിപ്പോൻ മു�മ്പോ, ഇ�ന്നോ, നോ�ള�യോആരുംആളല്ല! (5)
വൃഷോവോയമഘവോവുമനുഷ്യനിൽമനുഷ്യനിൽപള്ളി�കോള്ളുന്നു;ആളുകളു�ട

സ്തുതികൾ ഉറ്റു�നോക്കുന്നു. ശക്രൻ ആരു�ട സവനത്തിൽ രമിയ്ക്കു�മോ, അവൻ കടും

�സോമങ്ങൾ�കോണ്ടുപ്രതിപക്ഷ�ര കീഴമർത്തും! (6)
സലിലങ്ങൾസമുദ്രത്തി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ലയും, �തോടുകൾഹ്രദത്തി�ല�യ്ക്കന്ന

�പോ�ലയും �സോമങ്ങൾഇന്ദ്രങ്ക�ല�യ്ക്കോഴുകുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ; അ�പ്പോൾ ശോലയിൽ

�മധോവികൾ തന്തിരുവടിയു�ട മഹത്ത്വ�ത്ത, പർജ്ജന്യൻ ദിവ്യജലം�കോണ്ടുയവ

�ത്ത�യന്ന�പോ�ല വളർത്തുന്നു! (7)
�ലോകത്തിൽ ഒരു കോള �കോപിച്ചു ചോടുന്നതു�പോ�ല, ആർഈശ്വരപത്നിക

ളോയ തണ്ണീരുക�ള ഇ�ങ്ങോട്ടയച്ചു�വോ;ആ മഘവോവ�ത്ര, പിഴിയുന്നക്ഷിപ്രപ്രദോന

ന്നു–ഹവിഷ്മോനോയ മനുഷ്യന്നു–�വളിച്ചം കിട്ടിച്ചതു് ! (8)
വജ്രം മിന്നി �പോങ്ങ�ട്ട; സത്യത്തി�� ശബ്ദം മു�മ്പ�ത്ത�പ്പോ�ല മുഴങ്ങ�ട്ട.

സൽപതി സമുജ്ജ്വലപ്രഭനോയി വിളങ്ങ�ട്ട–സൂര്യ�ന�പ്പോ�ല ഒളിവീശിത്തിളങ്ങ

�ട്ട! (9)
പുരുഹൂത, വറുതിമൂലം വന്ന ദുർവിചോരം ഞങ്ങൾ �ഗോക്ക�ള�ക്കോണ്ടു കടക്കു

മോറോകണം, വിശ�പ്പോ�ക്ക യവം�കോണ്ടും; ഞങ്ങൾഅരചന്മോ�ര�ക്കോണ്ടു മികച്ച

സമ്പത്തും, ഞങ്ങളു�ട ബലം�കോണ്ടു വിജയവും �നടുമോറോകണം! (10)
ബൃഹസ്പതി ഞങ്ങ�ള പിന്നിലും മുകളിലും ചുവട്ടിലും ദുഷ്ടങ്കൽ നിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക

�ട്ട; ഇന്ദ്രൻഞങ്ങ�ള മുന്നിലും നടുവിലും രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട. സഖോവു സഖോക്കൾക്കുധനം

തര�ട്ട! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 43.
3. ഇന്ദ്രൻ നമുക്കു ദോഹവും വിശപ്പും ശമിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട. അന്നം–സസ്യങ്ങൾ.

4. പ്രകോശ�ത്ത–സൂര്യ�തജസ്സി�ന.

5. പിശുക്കുപിടിയ്ക്കുന്ന–മഴ �വണ്ടു�വോളം �പയ്യോത്ത. ജയിപ്പോൻ–നീരോവി കീഴടക്കോൻ.

തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു ജയിയ്ക്കു�മന്നർത്ഥം. അടുത്തവോക്യം പ്രത്യക്ഷം:

6. പ�രോക്ഷം:
7. സലിലം=�വള്ളം. �മധോവികൾ–�സ്തോതോക്കൾ. ദിവ്യജലം–മഴ.
8. ചോടുന്നതു�പോ�ല–�മഘത്തി�ന എതിർത്തു പിളർത്തി. ഈശ്വരപത്നികളോയ–

ഈശ്വരനോയ ഇന്ദ്ര�� രക്ഷയിലിരിയ്ക്കുന്ന.

9. സൽപതി–ഇന്ദ്രൻ.
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സൂക്തം 44.

കൃഷ്ണൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

യോ�തോരു പ്രവൃദ്ധൻഅറ്റമില്ലോത്ത �പരും�കല്പിനോൽ മോറ്റല�ര�യല്ലോം �വ

മ്പ�ലോ�ട തു�ലോം �മലിയിച്ചു പിന്നിടു�മോ,ആധനപതിയോയഇന്ദ്രൻ മത്തിന്നു �ത

രിലൂ�ട വ�ന്നത്ത�ട്ട! (1)
നരപോലക, നല്ല ഇരിപ്പിടമുള്ളതോണു്, അങ്ങയു�ട രഥം; രണ്ടുഹരിക�ള ശരി

യ്ക്കു പൂട്ടിയിട്ടുമുണ്ടു്; വജ്രം തൃക്കയ്യിൽ പറ്റിനില്ലുന്നു. തമ്പുരോ�ന, �വക്കം അവിടുന്നു

നല്ല വഴിയിലൂ�ട ഇ�ങ്ങോ�ട്ടഴുന്നള്ളുക: നുകർന്ന ഭവോ�� ബലം ഞങ്ങൾ വളർ

ത്തോം! (2)
ഈ നരപോലക�ന, വജ്രപോണി�യ, ഉഗ്ര�ന, തു�ലോം �മലിയിയ്ക്കുന്നവ�ന,

വൃഷോവി�ന, യഥോർത്ഥബല�ന, ഉഗ്രരും തടിച്ചവയും ഒപ്പം മത്തടിയ്ക്കുന്നവയുമോയ

ഇന്ദ്രവോഹങ്ങൾഞങ്ങളിൽ �കോണ്ടുവര�ട്ട! (3)
ഇങ്ങ�ന കലശത്തിലിരിയ്ക്കുന്ന, പ്രജ്ഞയുള്ള, ബലത്തിന്ന് ഒരൂന്നോയ രക്ഷി

തോവി�ന അങ്ങ് തിരുവയറ്റിലോക്കി�പ്പോരുന്നു. (ഞങ്ങൾക്കു) �കല്പു തരിക; (ഞങ്ങ

�ള) അങ്ങയിൽ �ചർക്കുക; അവിടുന്നോണ�ല്ലോ, �മധോവിക�ള വഴി�പോ�ല വളർ

ത്തുന്നസ്വോമി! (4)
ധനങ്ങൾഎങ്കൽവന്നണയ�ട്ട: ഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ. അവിടുന്നു �സോമ

വോ�� �ശോഭനോശംസമോയ യജ്ഞത്തിൽഎഴുന്നള്ളിയോലും. അധീശനോയഅവി

ടുന്ന് ഈ ദർഭയിൽ ഇരുന്നോലും: ആക്രമിയ്ക്കോവുന്നവയല്ല, അങ്ങയ്ക്കുള്ള പോത്രങ്ങൾ!

(5)
�ദവന്മോ�രവിളിച്ചപൂർവന്മോർഅസോധോരണമോയയശസ്സുളവോക്കി, �വ�വ്വ�റ

�കറി�പ്പോയി; യജ്ഞ�ത്തോണിയിൽ �കറോൻ കഴിവില്ലോഞ്ഞവ�രോ, നോറുന്ന പണി

യോൽ കട�ത്തോ�ട കീ�ഴ്പോട്ടടിഞ്ഞു! (6)
കൂട്ടോക്കോത്തകുതിരക�ളപൂട്ടുന്നമറ്റു ദുരോത്മോക്കളുംഇപ്രകോരം ത�ന്നഅ�ധോ

ഗതിയടയ�ട്ട! ആർ മുൻകൂട്ടി യജിച്ചുനല്കു�മോ,ആരിൽകമനീയങ്ങളോയവള�ര �ഭോ

ഗ്യങ്ങളു�ണ്ടോ, അവർ (വിണ്ണടയും). (7)
(ഇന്ദ്രൻ) പറന്നുനടന്ന പർവതങ്ങ�ള നിർത്തി. സ്വർഗ്ഗം (ഇന്ദ്ര�നക്കുറിച്ചു)നി

ലവിളിയ്ക്കുന്നു. (ഇന്ദ്രൻ) അന്തരിക്ഷ�ത്ത �ക്ഷോഭിപ്പിയ്ക്കും. (ഇന്ദ്രൻ) വോനൂഴിക�ള

�വർ�പടുത്തുറപ്പിച്ചു. �സോമം കുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ചോൽ (ഇന്ദ്രൻ) സ്തുതിക�ള പ്രശം

സിയ്ക്കും! (8)
മഘവോ�വ, ഞോൻ അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു നല്ല �തോട്ടി ഉണ്ടോക്കി കയ്യിൽ �വച്ചിട്ടുണ്ടു്:

ഭവോന് ഇതു�കോണ്ടു വലിയ്ക്കോം, കുത്തുന്നവ�യ �നോവിയ്ക്കോം; അങ്ങ് ഈ യജ്ഞ

ത്തിൽ �നോവിയ്ക്കുമോറോകണം: �സോമം പിഴിഞ്ഞ യജ്ഞത്തിൽ, ഭജനീയനോയ

ഭവോൻ (�സ്തോത്രം) �ചവി�ക്കോണ്ടോലും! (9)
പുരുഹുത, വറുതിയോൽ വന്ന ദുർവിചോരംഞങ്ങൾ �ഗോക്ക�ള�ക്കോണ്ടുകടക്കു

മോറോകണം, വിശ�പ്പോ�ക്ക യവം�കോണ്ടും; ഞങ്ങൾഅരചന്മോരു�ട മികച്ച സമ്പ

ത്തും, ഞങ്ങളു�ട ബലം�കോണ്ടു വിജയവും �നടുമോറോകണം! (10)
ബൃഹസ്പതി ഞങ്ങ�ള പിന്നിലും മുകളിലും ചുവട്ടിലും ദുഷ്ടക്കങ്കൽ നിന്നു രക്ഷി

യ്ക്ക�ട്ട. സഖോവു സഖോക്കൾക്കുധനം തര�ട്ട! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 44.
1. �മലിയിച്ചു–ക്ഷീണിപ്പിച്ച്.
2. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: നുകർന്ന–�സോമം കുടിച്ച.

3. പ�രോക്ഷം: ഇന്ദ്രവോഹങ്ങൾ=ഇന്ദ്രോശ്വങ്ങൾഞങ്ങളിൽ–ഞങ്ങളു�ട അടുക്കൽ.
4. പ്രത്യക്ഷം: രക്ഷിതോവി�ന–�സോമ�ത്ത.

5. �സോമവോ��–�സോമം പിഴിഞ്ഞ എ��. അധീശൻ–ധനോധിപതി. ആക്രമിയ്ക്കോവു

ന്നവ–രോക്ഷസോദികൾക്ക്. പോത്രങ്ങൾ–�സോമഭോജനങ്ങൾ.

6. �കറി�പ്പോയി–ത്വൽപ്രസോദത്തോൽ �ദവ�ലോകങ്ങളിൽ �ച�ന്നത്തി. കട�ത്തോ�ട–

�ദവകൾക്കുകടം വീട്ടോ�ത.

7. കൂട്ടോക്കോത്ത–�മരുങ്ങോത്ത. ദുരോത്മോക്കൾ–കഴിവുണ്ടോയിരി�യ്ക്ക, യജിയ്ക്കോത്ത ദുഷ്ട

ന്മോർ. മുൻകൂട്ടി–മരിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു്. നല്കു�മോ– �ദവകൾക്കുഹവിസ്സു �കോടുക്കു�മോ.

8. സ്വർഗ്ഗം–രോക്ഷസ്സോദിഭീതരോയ സ്വർഗ്ഗവോസികൾ. നിലവിളിയ്ക്കുന്നു–രക്ഷിയ്ക്ക�ണ,

രക്ഷിയ്ക്ക�ണഎന്ന്.

9. �തോട്ടി–സ്തുതി. കുത്തുന്നവ–ഗജോദികൾ.
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സൂക്തം 45.

ഭലന്ദനപുത്രൻ വത്സപ്രി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

മനുഷ്യ�ര �സ്നഹിയ്ക്കുന്ന ജോത�വദസ്സോയഅഗ്നി ഒന്നോമതു �ദ്യോവിന്മീ�ത ജനി

ച്ചു; രണ്ടോമതു നമ്മു�ട മീ�തയും, മൂന്നോമത് അന്തരിക്ഷത്തിലും ജനിച്ചു. തന്തിരുവടി

�യ �ശോഭനപ്രജ്ഞൻസദോ ജ്വലിപ്പിച്ചു, സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു. (1)
അ�ഗ്ന, അങ്ങയു�ട ത്രിസ്ഥോനസ്ഥങ്ങളോയ മൂന്നു രൂപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറി

യോം; അങ്ങ് �ക�ക്കോണ്ടിട്ടുള്ള വള�ര പോർപ്പിടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയോം; അങ്ങ

യു�ട ഉൽക്കൃഷ്ടവും നിഗൂഢവുമോയ തിരുനോമം ഞങ്ങൾക്കറിയോം; അങ്ങ് ആരിൽ

നിന്നു ജനിച്ചു�വോ, ആ കോരണോത്മോവി�നയുംഞങ്ങൾക്കറിയോം. (2)
അ�ഗ്ന, സമുദ്രത്തിൽ �വള്ളത്തിന്നടിയിൽ അങ്ങ�യ മനുഷ്യ�സ്നഹിയും, വോ

നിന്മുകളിൽ മനുഷ്യദ്രഷ്ടോവും ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു; �വള്ളത്തി�� ഇരിപ്പിടമോയ മൂന്നോം

�ലോകത്തിൽ �മവുന്ന ഭവോ�ന മഹോന്മോർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. (3)
അഗ്നി ഭൂമി�യ നക്കുകയും, ലതക�ള ചുടുവിയ്ക്കയും�ചയ്തു�കോണ്ടു, പർജ്ജന്യൻ

ഇടി�വട്ടുന്നതു�പോ�ല ആർത്തിരമ്പും; പിറവിയി�ല കത്തിപ്പടർന്ന് അവ�യ �നോ

ക്കും; പ്രഭ�കോണ്ടു വോനൂഴികൾക്കിടയിൽ തിളങ്ങും! (4)
സമ്പത്തി�ന �പോന്തിയ്ക്കുന്ന, ധനങ്ങ�ള വഹിയ്ക്കുന്ന, അഭീഷ്ടങ്ങ�ള �കോണ്ടുവ

രുന്ന, �സോമം കോക്കുന്ന, വസുവോയ,ബലപുത്രനോയ, തണ്ണീരിൽ �മവുന്നതമ്പുരോൻ

ഉഷസ്സുദിപ്പിൽ ജ്വലിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു വിളങ്ങുന്നു! (5)
എല്ലോറ്റി��യും �കോടിമരമോയ തണ്ണീരിൻഗർഭം പിറക്കു�മ്പോൾത്ത�ന്നവോനൂ

ഴിക�ള നിറയ്ക്കും; പഞ്ചജനങ്ങൾ അഗ്നിയജനം തുടങ്ങുന്ന�തോ�ട, തോൻ തിരി�യ

�പോന്ന്, ഉറപ്പുള്ള �മഘ�ത്തയും ഉടയ്ക്കും! (6)
കോമയമോനനും, പോവകനും, ഗമനശീലനും,സു�മധസ്സും,അമൃതനുമോയഅഗ്നി

മനുഷ്യരു�ടഇടയിൽ�വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. തോൻപുകപോറിയ്ക്കുന്നു; �വണ്മപൂണ്ടു, �ത

ളിഞ്ഞ �തജസ്സിനോൽ വോനിൽ വ്യോപിയ്ക്കുന്നു! (7)
കോണ�പ്പടുന്ന ഗന്തോവോയ �തജസ്വി അത്യന്തം �ശോഭിയ്ക്കുന്നു–വിഭൂതിയ്ക്കോയി,

ദുസ്സഹമോംവണ്ണം വിളങ്ങുന്നു. അഗ്നി അന്നങ്ങൾ�കോണ്ടു മരണരഹിതനോയിരിയ്ക്കു

ന്നു. സു�രതസ്സോയസൂര്യനോണ�ല്ലോ, ഇ�ദ്ദഹ�ത്തജനിപ്പിച്ചതു് ! (8)
അ�ഗ്ന, കല്യോണപ്രഭനോയ �ദവ, അതിയുവോ�വ, ആർ ഇന്ന് അങ്ങയ്ക്കു �നയ്യ

പ്പം ഉണ്ടോക്കുന്നു�വോ, ആ അത്യുൽക്കൃഷ്ടനോയ �ദവഭക്ത�ന അവിടുന്നു സമ്പത്തി

�ലയ്ക്കും സുഖത്തി�ലയ്ക്കും �കോണ്ടു�പോയോലും! (9)
അ�ഗ്ന, നല്ല ഹവിസ്സു ചമയ്ക്കു�മ്പോൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത അവിടുന്ന് ഉപചരിച്ചോലും;

�സ്തോത്രം �ചോല്ലു�മ്പോൾ �ചോല്ലു�മ്പോൾ ഉപചരിച്ചോലും. അ�ദ്ദഹം സൂര്യ�ന �സ്നഹി

യ്ക്ക�ട്ട, അഗ്നി�യ �സ്നഹിയ്ക്ക�ട്ട; ജനിച്ച പുത്ര�ന�ക്കോണ്ടും, �മലിൽ ജനിയ്ക്കുന്നവ�ന

�ക്കോണ്ടും (ശത്രുക്ക�ള) പിളർത്ത�ട്ട! (10)
അ�ഗ്ന, അവി�ടയ്ക്കോയിട്ടോണ്, യജമോനന്മോർ നോൾ�തോറും വരണീയങ്ങളോയ

വസുക്കൾകരുതി�വയ്ക്കുന്നതു്അങ്ങ�യോടുകൂടിയോണ്, ധനകോംക്ഷികളോയ �മധോവി

കൾ�പ�ത്തോഴുത്തുതുറന്നതു് ! (11)
മനുഷ്യർക്കുസുഖമയനും, �വശ്വോനരനും, �സോമപോലനുമോയഅഗ്നി ഋഷിക

ളോൽ സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടു; �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത വോനൂഴിക�ള ഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു; �ദവന്മോ�ര,

നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുസമ്പത്തുംസൽപുത്ര�നയും തരുവിൻ! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 45.
1. �ദ്യോവിന്മീ�ത ജനിച്ചു–സൂര്യോത്മനോ. രണ്ടോമതു–�ഭൗമോഗ്നിയോയിട്ട്. മൂന്നോമതു്–

�വദ്യുതോഗ്നിരൂ�പണ.

2. മൂന്നു രൂപങ്ങൾ–അഗ്നി, വോയു, ആദിത്യൻ. പോർപ്പിടങ്ങൾ–ഗോർഹപത്യോദികൾ. തി

രുനോമം–ജോത�വ�ദോ�വശ്വോനരോദികൾ.

3. അങ്ങ�യ–ബഡബോഗ്നിയോയ ഭവോ�ന. മനുഷ്യ�സ്നഹി–വരുണൻ. മനുഷ്യദ്രഷ്ടോവ്
–ആദിത്യൻ. മൂന്നോം�ലോകത്തിൽ–മൂന്നു �ലോകങ്ങളി�ലോന്നോയ അന്തരിക്ഷത്തിൽ.

മഹോന്മോർ–മരുദോദികൾ. വർദ്ധിപ്പിച്ചു–സ്തുതികൾ�കോണ്ടു്.

4. ദോവോഗ്നി�യസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: അവ–ലതകൾ.
6. തണ്ണീരിൻഗർഭം–അഗ്നി നിറയ്ക്കും–�തജസ്സു�കോണ്ടു്.
7. കോമയമോനൻ–ഹവിസ്സിച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ.
8. അന്നങ്ങൾ–വിറകുകൾ.
10. അ�ദ്ദഹ�ത്ത–�ദവഭക്ത�ന. ഉപചരിച്ചോലും–അഭീഷ്ടദോനത്തോൽ,

11. വസുക്കൾ=ധനങ്ങൾ. ധനകോംക്ഷികളോയ �മധോവികൾ– അസുരോപഹൃതമോയ �ഗോ
ധന�ത്തവീ�ണ്ടടുപ്പോനിച്ഛിച്ച �ദവന്മോർ.

12. �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത–കനിവുള്ളവരോയ.

എട്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം. ഏഴോമഷ്ടകം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 46.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അന്തരിക്ഷത്തി�� മടിയിൽനിന്ന്, ആകോശജ്ഞനോയ യോ�തോരുവൻ �ഹോ

തോവോയി �വളി�പ്പട്ടു, മനുഷ്യരു�ടയിടയിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നു�വോ; വിധോതോവോയി �വയ്ക്ക

�പ്പട്ട ആ മഹോൻ �സവിയ്ക്കുന്ന നിനക്ക് അന്നവും ധനവും അരുള�ട്ട; �ദഹരക്ഷക

നുമോവ�ട്ട! (1)
�വള്ളത്തി�ലോളിച്ചതന്തിരുവടി�യ, പരിചോരകർ ഒരുകോണോതോയ മോടി�ന

�യന്ന�പോ�ല, കോലടികൾ �നോക്കി പിന്തുടർന്നു; കോമയമോനരോയ–കോംക്ഷ പൂ

ണ്ട–ധീരരോയ ഭ്രുഗുക്കൾസ്തുതികളോൽആഗുഹോനിലീന�ന കണ്ടുപിടിച്ചു. (2)
ഈമഹോ�ന വിഭൂവസ്സി�� പുത്രൻ ത്രിതൻ �തടി ഭൂമിയിൽ ക�ണ്ടത്തി. സു

ഖം വളർത്തുന്നയുവോവോയ തന്തിരുവടി �മടകളിൽ നീ�ള �വളി�പ്പട്ടു, യജ്ഞത്തി

�� �പോക്കിളോയിസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു. (3)
മോദനീയനും, യജനീയനും, ഗന്തോവും, യജ്ഞനിയന്തോവും, പ്രജകളു�ട സ്വോമി

യും, �ഹോതോവും, ഹവ്യവോഹനുമോയ പോവക�ന കോമയമോനന്മോർ മനുഷ്യരിൽ പ്ര

തിഷ്ഠിച്ചു സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു. (4)
�മധോവിക�ള തോങ്ങുന്ന �ജതോവോയ മഹോ�ന നീ സ്തുതിപ്പോൻ �നോക്കുക:

അഭിജ്ഞനും, പുരന്ദരനും, വരണീയനും, സ്തുതിപ്രീതനും അരണിക്കുഞ്ഞുമോയ ഹരി

�കശ�ന മൂഢന്മോർ�പോലും ഒരു കുതിര�യ�യന്ന�പോ�ല തടിപ്പിച്ചു, പുകഴ്ത്തുന്നു. (5)
(ജ്വോലകൾ) ചുഴന്ന ത്രിതൻ ഉറപ്പിയ്ക്കോനോയി യോഗശോലകളിൽ അകത്തു സ്വ

സ്ഥോനത്തിരിയ്ക്കും;അവി�ടനിന്നുപ്രജകളു�ടഹവിസ്സുവോങ്ങി, �നതോക്കൾക്കു�കോ

ടുക്കോൻ നോനോമട്ടിൽ തടവില്ലോ�ത നട�കോള്ളും. (6)
ഇ�ദ്ദഹത്തി�� പോവകരോയ അഗ്നികൾ ജരയില്ലോത്തവരും, ദമനീയ�ര പി

ന്നിടിവിയ്ക്കുന്നവരും, പൂജനീയമോയപുക�യോടുകൂടിയവരും, �വണ്മ�ചർന്നവരും, ഭരി

യ്ക്കുന്നവരും, വനത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്നവരും, നടക്കുന്ന �സോമങ്ങൾ�പോ�ലക്ഷിപ്രകർ

മ്മോക്കളുമോകുന്നു! (7)
ആർ നോവു�കോണ്ടു കർമ്മ�ത്തയും മനസ്സു�കോണ്ടു ഭൂമിയു�ട �സ്തോത്രങ്ങ�ള

യും വഹിയ്ക്കുന്നു�വോ; ആ ജ്വലിയ്ക്കുന്ന, മോദനീയനോയ, യജനീയനോയ, പോവകനോയ

അഗ്നി�യആളുകൾ �ഹോതോവോക്കി�വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (8)
ആ�ര ദ്യോവോപൃഥിവികളും, തണ്ണീരുകളും, ത്വഷ്ടോവും,ആ�രബലം�കോണ്ടു ഭൃഗു

ക്കളും ജനിപ്പിച്ചു�വോ; ആ സ്തുത്യനും യഷ്ടവ്യനുമോയ അഗ്നി�യ മു�മ്പ വോയുവും മനു

വിന്നോയി �ദവന്മോരും നിർമ്മിച്ചു�വച്ചു. (9)
അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടി�യ �ദവന്മോർഹവ്യവോഹനോക്കി�വച്ചു; തു�ലോംസസ്പൃഹ

രോയ മനുഷ്യർ യജനീയനുമോക്കി. ആ നിന്തിരുവടി യജ്ഞത്തിൽ സ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്ന്

അന്നം തന്നോലും: �ദവകോമന്നു വള�ര യശസ്സ് ഉണ്ടോയിവരുമ�ല്ലോ! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 46.
1. ത�ന്നോടുത�ന്നപറയുന്നു: അന്തരിക്ഷത്തി��മടിയിൽനിന്ന്–�വദ്യുതോവസ്ഥയിൽനിന്ന്.

വിധോതോവ്–യജ്ഞനിർവോഹകൻ. ആ മഹോൻ–അഗ്നി.

2. പരിചോരകർ–ഋഷിമോർ.
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3. ത്രിതൻ–ഒരു ഋഷി. �മടകളിൽ–യജമോനഗൃഹങ്ങളിൽ. �പോക്കിൾ–പ്രധോനോംഗം.
4. മോദനീയൻ=മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്ക�പ�ടണ്ടുന്നവൻ. കോമയമോനന്മോർ–സൽഫലകോംക്ഷികൾ,

ഋത്വിക്കുകൾ. മനുഷ്യർ–യഷ്ടോക്കൾ.

5. അന്തരോത്മോ�നോട്: ഹരി�കശൻ=അഗ്നി. തടിപ്പിച്ചു–ഹവിസ്സു �കോണ്ടു വളർത്തി.

6. ത്രിതൻ–ഗോർഹപത്യോഹവനീയദക്ഷിണരൂപനോയ അഗ്നി. ഉറപ്പിയ്ക്കോൻ–യജമോന
ഗൃഹ�ത്ത. �നതോക്കൾ–�ദവന്മോർ.

7. ഇ�ദ്ദഹം–യജമോനൻ. അഗ്നികൾ–അഗ്നി; പൂജോർത്ഥം, ബഹുവചനം. ധമനീയ�ര

പിന്നിടുവിയ്ക്കുന്നവർ–ആരോധക�ര രക്ഷപ്രഭ്രുതികൾക്കപ്പുറത്തോക്കുന്നവർ. ക്ഷിപ്രക

ർമ്മോക്കൾ–ഉടനടി ഫലം �കോടുക്കുന്നവർ.

8. നോവ്–ജ്വോല. കർമ്മം–ആഹൂതി. ഭൂമിയു�ട–ഭൂവോസിജനങ്ങളു�ട.
9. ബലം–സ്തുത്യോദിസോധനം.
10. സ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്ന്–എനിയ്ക്ക്.
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സൂക്തം 47.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ സപ്തഗു ഋഷി; തിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �വകു�ണ്ഠന്ദ്രൻ �ദവത. (കോ

കളി.)

ഞങ്ങൾ പിടിയ്ക്കുന്നു, നിൻവലംകയ്യിന്ദ്ര,

തുംഗവിത്തങ്ങൾക്കധീശ, വിത്തോശയോൽ:

ഞങ്ങൾക്കറിയോം, ഭവോൻ ശുര, �ഗോനോഥ;-

�നങ്ങൾക്കുനല്ക, വർഷിയ്ക്കുമർച്ച്യം ധനം! (1)

സ്തുത്യൻ, സുശസ്ത്രൻ, സുരക്ഷൻ, സു�നതോവു,

വിത്തഭൃത്തോ,ഴികൾനോലിലും �ചന്നവൻ,

അങ്ങുന്ന�നകവ�രണ്യൻ, �പരുതീജ്യ;-

�നങ്ങൾക്കുനല്ക, വർഷിയ്ക്കുമർച്ച്യം ധനം! (2)

ഇന്ദ്ര, സു�സ്തോത്രൻ, വിശോലൻ, പൃഥുമൂല-

നു,ന്നതൻ, �ദവ�വഷി, �കല്പൻ, ശ്രുതശ്രുതൻ-

ഇങ്ങ�നയുള്ളരിജിത്തോം ഗഭീര�നോ-

�ത്തങ്ങൾക്കുനല്ക, വർഷിയ്ക്കമർച്ച്യം ധനം! (3)

ഇന്ദ്ര, �മധോവി, കടത്തു�വോൻ, സൽബല-

നുന്നമ്രന,സ്തോരി, സത്യൻ പുരന്ദരൻ-

ഇങ്ങ�നയുള്ള വിത്തോന്നവോൻ പുത്ര�നോ-

�ത്തങ്ങൾക്കുനല്ക, വർഷിയ്ക്കുമർച്ച്യം ധനം! (4)

നൂറോയിരം �തർകള, ശ്വങ്ങൾ, �യോദ്ധോക്കൾ,

കൂറുറ്റ �സവകർ, വീരർ, �മധോവികൾ

എന്നിവ�യോത്തിന്ദ്ര, സോർവത്രി�കൗർജ്ജിത്യ-

�മങ്ങൾക്കുനല്ക, വർഷിയ്ക്കമർച്ച്യം ധനം! (5)

സത്യകർമ്മോവു, മന്ത്രോധിപൻ, �മധോവി

സപ്തഗുവു�ണ്ടോരുങ്ങുന്നൂ, സ്തുതിയ്ക്കുവോൻ:

അങ്ങു �ചല്  വൂ, നമിച്ചോംഗിരസനിവ;-

�നങ്ങൾക്കുനല്ക, വർഷിയ്ക്കുമർച്ച്യം ധനം! (6)

ചി�ത്തരിതം, ഹൃദിസ്പർശി, വശീകോര-

യുക്തംസ്തവം തിരുവുള്ളമിരക്കുവോൻ

എൻദൂതനോയിട്ടു �ചല്  വതുണ്ടിന്ദ്രങ്ക;-

�ലങ്ങൾക്കുനല്ക, വർഷിയ്ക്കുമർച്ച്യം ധനം! (7)

നി�ന്നോടു ഞോനിരക്കുന്നതു–വോരോളു-

മന്യോദൃശോലയ–�മകു�ക, ങ്ങൾക്കുനീ:

ഇങ്ങതു, വോഴ്ത്ത�ട്ട, യിന്ദ്ര, വോനൂഴിക;-

�ളങ്ങൾക്കുനല്ക, വർഷിയ്ക്കുമർച്ച്യം ധനം! (8)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 47.
1. വികുണ്ഠ എ�ന്നോരസുരസ്ത്രീ ഇന്ദ്രസദൃശനോയ പുത്രനുണ്ടോകോൻ കടും തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു.

‘എ�ന്നോടു തുല്യനോയി മ�റ്റോരുത്തൻപിറന്നുകൂടോ’ എന്നുകരുതി, ഇന്ദ്രൻത�ന്നഅവളു

�ട പുത്രനോയി ജനിച്ചു. ആ�വകുണ്ഠ (വികുണ്ഠോപുത്ര)നോയ ഇന്ദ്ര�നയോണു്, ഈസൂ

ക്തംസ്തുതിയ്ക്കുന്നതു്: തുംഗവിത്തങ്ങൾ–ഉൽക്കൃഷ്ടധനങ്ങൾ. വർഷിയ്ക്കും–അഭീഷ്ടങ്ങ�ള

വർഷിയ്ക്കുന്ന.

2. വിത്തഭൃത്ത്=ധനധോരി. �ചന്നവൻ–കീർത്തി�കോണ്ടു വ്യോപിച്ചവൻ, എങ്ങും

പുക ൾ�പ്പട്ടവൻ. ഈജ്യൻ–യജനീയൻ.

3. ഉന്നതൻ–മഹോൻ. �ദ�വഷി=�ദവകോമൻ. ശ്രുതശ്രുതൻ–വിശ്രുതജ്ഞോനൻ. ഗഭീ

ര�നോത്ത്–ഗഭീരനോയ പുത്ര�നോടുകൂടി; പുത്ര�നയും ധന�ത്തയും നല്ക.

4. എടുത്തുപറയുന്നു: കടത്തു�വോൻ–ദുഃഖതോരകൻ. ഉന്നമ്രൻ–വളർച്ച �നടുന്നവൻ.

അസ്തോരി=ശത്രുനോശനൻ. പുരന്ദരൻ–ശത്രുപുരിക�ള പിളർത്തുന്നവൻ.

5. സോർവത്രി�കൗർജ്ജിത്യം=സർവവ്യോപിയോയ ബല�ത്തോടുകൂടിയതു്; ധനത്തി�� വി

�ശഷണം.

6. സപ്തഗു–ഞോൻ. അങ്ങു–�ദവസന്നിധിയിൽ.
7. ചി�ത്തരിതം–മനസ്സിനോൽ �ചോല്ല�പ്പട്ടതു്. വശീകോരയുക്തം–വശീകരിയ്ക്കുന്നതു്. തി

രുവുള്ളം–ഇന്ദ്ര��പ്രസോദം.

8. അതു–ഭവദ്ദോനം.
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സൂക്തം 48.

�വകുഃണ്ഠന്ദ്രൻഋഷി; ജഗതിയുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ;�വകു�ണ്ഠന്ദ്രൻത�ന്ന�ദ

വത.

ഞോനോണ്, ധനത്തി�� പ്രധോനോധിപതി: ഞോൻ വള�രയോളുകളിൽനിന്നു

ധനം പിടിച്ചടക്കും. എ�ന്ന പ്രോണികൾഅച്ഛ�ന�പ്പോ�ല വിളിയ്ക്കും: ഞോൻ ഹവിർ

ദ്ദോതോവിന്നു ഭക്ഷണം �കോടുക്കും. (1)
ഇന്ദ്രനോയ ഞോൻ അഥർവപുത്ര�� തല �കോയ്തു; ത്രിതന്നു�വണ്ടി �മഘത്തി

�ന്മൽ�വള്ളംപുറ�പ്പടുവിച്ചു. ഞോൻ ദസ്യുക്കളിൽനിന്നുധനംപിടിച്ചടക്കും. ഞോൻ

മോതരിശ്വപുത്രനോയ ദധീചിയ്ക്കോയി മഴക്കോറി�ന വഴങ്ങിച്ചു. (2)
എനിയ്ക്കോയി ത്വഷ്ടോവ് ഒരിരിമ്പുവജ്രം ഉണ്ടോക്കി; �ദവന്മോർ കോര്യവും എങ്കൽ

ചുമത്തി. എ�� �സന്യം, സൂര്യ��തു�പോ�ല ദുസ്തരമോകുന്നു. �ചയ്തതു�കോണ്ടും

�ചയ്യോൻ�പോകുന്നതു�കോണ്ടും എ�ന്നഅധിപതിയോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. (3)
�ഗോവ്, അശ്വം, പോലുള്ള പശു, സ്വർണ്ണം എന്നിവ�യ ഞോൻ ആയുധം�കോ

ണ്ടു (�വന്നടക്കും). �സ്തോ�ത്രോ�പതങ്ങളോയ �സോമങ്ങൾഎ�ന്നമത്തുപിടിപ്പിച്ചോൽ,

ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു�വണ്ടി ഞോൻഅ�നകോയിരം (ആയുധങ്ങൾ)മൂർച്ചകൂട്ടും! (4)
ഇന്ദ്രനോയ ഞോൻ ധനത്തിൽ പരോജയ�പ്പടില്ല; ഞോൻ ഒരിയ്ക്കലും മൃത്യുവിന്നു

വഴങ്ങില്ല. �സോമംപിഴിയുന്നവ�ര, നിങ്ങൾഎ�ന്നോടുത�ന്നസമ്പത്തുയോചിച്ചു�കോ

ള്ളുവിൻ; മനുഷ്യ�ര, നിങ്ങൾഎ��സഖ്യത്തിൽ വഴുതരുത്. (5)
എവർ ഇന്ദ്രമോയ വജ്ര�ത്ത �പോരിന്നിറക്കി�യോ, ആ ബലിഷ്ഠ�ര ഈരണ്ടോ

യി ഞോൻ ഹനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–�വല്ലുവിളിച്ച�ര കുമ്പിടുവിച്ചു, കൂമ്പിടോത്തഞോൻ ഉറപ്പു

പറഞ്ഞ്ആയുധം�കോണ്ടുഹനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (6)
അമർഷിയോയഞോൻഇ�പ്പോൾ ഒരുവ�ന ഒറ്റ�യ്ക്കതിർക്കും; ഇരുവ�രയും, മുവ്വ

രു�ണ്ടങ്കിൽഅവ�രയുംഎതിർക്കും. വള�ര നിഷ്ഠുര�രഞോൻ, കളത്തി�ലന്ന�പോ

�ല �കോയ്തു കൂട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. എ�ന്ന നിന്ദിച്ചുകളയു�മോ, ഇന്ദ്രനില്ലോത്ത ശത്രുക്കൾ?

(7)
പർണ്ണയ�നയും, കരഞ്ജ�നയും ഹനിച്ച മഹോയുദ്ധത്തിൽ വിളി�പ്പട്ട ഞോൻ

ഗുംഗുവിന്നോയി, ഹവിസ്സർപ്പിച്ച ശത്രുഹന്തോവോയഅതിഥിഗ്വ�ന, പ്രജകളിൽഅന്ന

�ത്ത�യന്ന�പോ�ല നിലനിർത്തി. (8)
എ�� �സ്തോതോവു �സവ്യനോയി അന്നവും �ഭോഗവും �നടും; അവങ്കൽ (ആളു

കൾ) �ഗോലബ്ധിയ്ക്കും സഖ്യത്തിന്നും–രണ്ടിന്നും–�ചല്ലും. എന്തു�കോ�ണ്ടന്നോൽ,

അവന്നു�വണ്ടി ഞോൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ ആയുധ�മടുക്കും; അ�തോ�ട, അവ�ന സ്തുതി

യ്ക്കും ഉക്ഥത്തിനും അർഹനുമോക്കും. (9)
ഒരുവങ്കൽഇടയ്ക്കു �സോമം കണ്ടോൽ, അവ�ന (ഇന്ദ്രൻ)വജ്രം �കോണ്ടുകോത്ത

രുളും: ആ �കോമ്പു കൂർത്തവൃഷഭ�നോടു �പോരുതോ�നോരുങ്ങിയ �ദ്രോഹി�യോ, �കട്ടു

�പട്ടു കൂരിരുട്ടിൻനടുവിൽ കിടക്കും! (10)
ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, മരുത്തുക്കൾഎന്നീ �ദവന്മോരു�ട പോർപ്പിട�ത്ത �ദവ

നോയഞോൻ �ദ്രോഹിയ്ക്കില്ല: അവർഎ�ന്ന നല്ലബലമുള്ളവനുംഅജിതനും അഹിം

സിതനും അധർഷിതനുമോക്കിത്തീർക്ക�ട്ട! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 48.
1. സപ്തഗുസ്തുതനോയ�വകു�ണ്ഠന്ദ്രൻസഹർഷനോയിആത്മസ്തുതി �ചയ്യുന്നു: ആളുകൾ–
ശത്രുജനങ്ങൾ. പ്രോണികൾ–യജമോനന്മോർ. അച്ഛ�ന�പ്പോ�ല–മക്കൾ അച്ഛ�ന വി

ളിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല.

2. അഥർവപുത്ര��–ഇന്ദ്രശോസനം ഗണിയ്ക്കോ�ത മധുവിദ്യ അശ്വികൾക്കുപ�ദശിച്ച ദധീ
ച��. 1– 116– 12-ോം ഋക്കു �നോക്കുക. ത്രിതന്നു�വണ്ടി–കിണറ്റിൽ വീണ ത്രിത�ന

ന്ന ഋഷി ഇന്ദ്ര�നോടു �കറ്റോൻ പ്രോർത്ഥിച്ചതു് ഈ മണ്ഡലത്തി�ല 33-ോംസൂക്തത്തിൽ

രണ്ടോംഋക്കിലുണ്ടു്. വഴങ്ങിച്ചു–മഴ �പയ്യിച്ചു.

3. കോര്യം–ശത്രുവധോദി. ആക്കിയിരിയ്ക്കൂന്നു–�ദവന്മോർ.
4. �ഗോവ്–മോട്.
5. പരോജയ�പ്പടില്ല–എ�� ധനം അജയ്യ്യമോകുന്നു. വഴുതരുത്–ഉറച്ചുനില്ക്കണം.
6. ഇന്ദ്രം–�വരിക�ള പിളർത്തുന്നതു്. �പോരിന്നിറക്കി�യോ–വജ്രവോനോയ എ�ന്നോ

ടു �പോരുതി�യോ. ഈരണ്ടോയി–ഒ�രസമയത്തു ര�ണ്ടതിരോളിക�ളോടു യുദ്ധം�ചയ്ത്

എന്നർത്ഥം. ഉറപ്പു–‘നിങ്ങ�ളഞോൻ �കോല്ലു’�മന്ന്,

7. കളം–�കോയ്ത �നല്ലും മറ്റും കൂട്ടി�വയ്ക്കുന്നസ്ഥലം. ഇന്ദ്രനില്ലോത്ത–ഇന്ദ്ര�ന ഗണിയ്ക്കോ

ത്ത. നിന്ദിച്ചുകളയു�മോ–നിന്ദിപ്പോൻ ശക്തരോകില്ല.

8. വിളി�പ്പട്ട– വിജയിച്ചതിനോൽ. ഗുംഗു–ഒരു രോജ്യം; അതി�ന രക്ഷിപ്പോൻ. അതിഥി
ഗ്വൻ–ദി�വോദോസൻ.

10. ഒരു യഷ്ടോവും അയഷ്ടോവും തമ്മിൽ യുദ്ധം �ചയ്യു�മ്പോൾ, ഇന്ദ്രൻ �സോമോർപ്പക�ന�യ
സഹോയിയ്ക്കൂ. �കോമ്പ്–ആയുധം. വൃഷഭൻ–ശരവർഷി; ഇന്ദ്ര�� അനുഗ്രഹത്തോൽ

ശരവർഷണശക്തനോയിത്തീർന്ന യഷ്ടോവ് അയഷ്ടോവോയ �ദ്രോഹി�യ പിടിച്ചു തടവി

ലിടും.
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സൂക്തം 49.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

സ്തുതിയ്ക്കുന്നവന്നു ഞോൻ മികച്ച സമ്പത്തു നല്കും: എ�ന്നത്ത�ന്ന വർദ്ധിപ്പി

പ്പോൻ, �സ്തോത്രം �ചോല്ലിയ്ക്കും. യഷ്ടോവിന്നുഞോൻഅയച്ചു�കോടുക്കും; അയഷ്ടോവി�ന

യുദ്ധത്തി�ലല്ലോംആക്രമിയ്ക്കും! (1)
�ദവകളിൽ�വച്ച് ഇന്ദ്ര�നന്നഎ�ന്നയോണ്, ദ്യോവോപൃഥിവ്യന്തരിക്ഷപ്രജകൾ

പുലർട്ട്ഹി�പ്പോരുന്നത്. എനിയ്ക്കു, വൃഷോക്കളും വിവിധകർമ്മോക്കളും വിദ്രുതഗതികളു

മോയ രണ്ടുഹരികളുണ്ടു്; ഞോൻബലത്തിന്നു ധർഷകമോയ വജ്രവു�മടുക്കും. (2)
ഞോൻഉശനസ്സിന്നു�വണ്ടിഅൽക്ക�നഅടിച്ചിടിച്ചു�കോന്നു. ഞോൻകുത്സ�ന

ഇത്തരം രക്ഷകൾ�കോണ്ടുത�ന്ന രക്ഷിച്ചു: ഞോൻ ശുഷ്ണ�ന വധിപ്പോൻ വജ്രം മുറു

�കപ്പിടിച്ചു. ഞോൻ ദസ്യൂവിന്ന് ആര്യനോമം �കോടുക്കില്ല. (3)
ഞോൻ, ഒരച്ഛൻ�പോ�ല, �വതസു കുത്സന്നു �കോടുക്കോൻ തുഗ്ര�നയും സ്മദിഭ

�നയും വഴങ്ങിച്ചു. ഞോൻ പുത്ര�ന്നന്ന�പോ�ല, ശത്രുധർഷണത്തിന്നു പ്രിയങ്ങൾ

�കോണ്ടുവന്നു, യഷ്ടവി�ന പ്ര�ശോഭിപ്പിയ്ക്കും. (4)
ഞോൻശ്രുതർവോവിന്നു�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം എങ്കൽ വന്നു, വിടോ�ത നിന്നുസ്തുതി

ച്ചതിനോൽ–മൃഗയ�ന വഴങ്ങിച്ചു. ഞോൻആയുവിന്നു �വണ്ടി �വശ�ന കുമ്പിടുവിച്ചു.

ഞോൻസവ്യന്നു�വണ്ടി ഷഡ്ഗൃഭി�യ വഴങ്ങിച്ചു. (5)
വൃത്രഹന്തോവോയ ഞോനോണ്, വൃത്ര�ന�പ്പോ�ല നോശം വരുത്തിയിരുന്ന നവ

വോസ്ത്വ�നയും ബൃഹദ്രഥ�നയും ചതച്ചതു് വർദ്ധമോനൻ, പ്രഥമോനൻ എന്നിവ�ര

ഞോൻ വിടോ�തനിന്നു, �രോചന�ലോകത്തി��അ�ങ്ങഅറ്റ�ത്തയ്ക്കയച്ചു. (6)
ഞോൻ പോയുന്ന വിചിത്രസൂര്യോശ്വങ്ങളിൽ �കറി, ചുറ്റും ഓജ�സ്സോ�ട സഞ്ചരി

യ്ക്കും. മനുഷ്യ�� പിഴിയൽ എ�ന്ന യജ്ഞസിദ്ധിയ്ക്കു വിളിച്ചോല�പ്പോൾ, ഞോൻ വധ്യ

നോയ ദോസ�നആയുധങ്ങൾ �കോണ്ടു നറുക്കും. (7)
ഏഴു�പ�ര �കോന്നവനും, ബന്ധിയ്ക്കുന്നവ�ന�പ്പോലും തു�ലോം ബന്ധിയ്ക്കുന്നവനു

മോയഞോൻകരുത്തു�കോണ്ടുതുവർശ�നയും യദുവി�നയും വിശ്രുതരോക്കി. മറ്റുള്ളവ

�രയും ഞോൻ ബലം�കോണ്ടു ബലവോന്മോരോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞോൻ തഴച്ച �തോണ്ണൂ

�റ്റോപ�തണ്ണ�ത്തതകർത്തു. (8)
വൃഷോവോയ ഞോൻ നില്ക്കോ�ത പോയുന്ന ഏഴുനദിക�ള ഭൂമിയിൽ നിർത്തിയിരി

യ്ക്കുന്നു; �ശോഭനകർമ്മോവോയ ഞോൻ �വള്ളം നല്കി�പ്പോരുന്നു. മനുഷ്യന്നു നടക്കോൻ

നിരുപദ്രവമോയ വഴിയും കിട്ടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (9)
യോ�തോന്നു നിർത്തോൻ ത്വഷ്ടോവോയ �ദവൻആളോയില്ല�യോ; ആസ്പൃഹണീയ

വും, സുഖകരമോയ �സോമത്തിൽ �ചർക്കോനുള്ളതുമോയ �വൺപോൽ ഞോൻ ഈ

�ഗോക്കളു�ട അകിട്ടിലും, മഴ തുടങ്ങുന്നതുവ�രയുള്ള �വള്ളം പുഴകളിലും നിർത്തി

യിരിയ്ക്കുന്നു. (10)
ഇങ്ങ�ന, മഘവോവോയ, സത്യധനനോയ ഇന്ദ്രൻ ബലത്തോൽ �ദവന്മോ�രയും

മനുഷ്യ�രയും �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഹരിയുക്ത, കർമ്മവൻ, സ്വയം പുകഴ്ന്നവ�ന, അവിടു

ന്നു �ചയ്ത�തല്ലോം �വമ്പൽ�കോള്ളുന്നവർ വോഴ്ത്തിപ്പോടുന്നു. (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 49.
1. അയച്ചു�കോടുക്കും–ധനം.
2. പുലർത്തി�പ്പോരുന്നതു്–ഹവിസ്സു�കോണ്ടും സ്തുതി�കോണ്ടും.

3. അൽക്കൻ–ഉശനസ്സി�� ഒരു ശത്രു. ആര്യനോമം–ആര്യന്മോർക്കു �കോടു�ക്കണ്ടുന്ന

�വള്ളം; അഥവോ, നല്ല �പര്, യശസ്സ്.

4. അച്ഛൻ�പോ�ല–അച്ഛൻ മക�നന്ന�പോ�ല. �വതസു–ഒരു നോട്. തുഗ്രനും സ്മദിഭനും
രോജോക്കന്മോര�ത്ര. പ്രിയങ്ങൾ–ഇഷ്ടവസ്തുക്കൾ.

5. മൃഗയൻ–ഒരസുരൻ. �വശൻ–ആയുവി�� ഒരുശത്രു. സവ്യൻ, ഷഡ്ഗൃഭി–�പരുകൾ.
6. നവവോസ്ത്വൻ, ബൃഹദ്രഥൻ, വർദ്ധമോനൻ, പ്രഥമോനൻ–നോലും �പരുകൾ. �രോചനം–
സ്വർഗ്ഗം.

7. സഞ്ചരിയ്ക്കും–സൂര്യത്മനോ. മനുഷ്യ�� പിഴിയൽ–�സോമം പിഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ. ദോസ

�ന–നോശം വരുത്തുന്നശത്രുവി�ന.

8. ഏഴു�പർ–നമുചിപ്രഭൃതികൾ. മറ്റുള്ളവർ മറ്റു �സ്തോതോക്കന്മോർ, �തോണ്ണൂ�റ്റോമ്പ�തണ്ണ
�ത്ത–�തോണ്ണൂ�റ്റോമ്പത് അസുരപുരിക�ള.

9. നിർത്തുക–ഏർ�പ്പടുത്തുക.

11. രണ്ടോംവോക്യം പ്രത്യക്ഷം: �വമ്പൽ�കോള്ളുന്നവർ–കർമ്മസത്വരർ, ഋത്വിക്കുകൾ.
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സൂക്തം 50.

ഋഷി�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ജഗതിയും അഭിസോരിണിയുംത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ.

ആരു�ട മഹനീയമോയ ബല�ത്തയും, മഹത്തോയഅന്ന�ത്തയും, സുഖ�ത്ത

യും ദ്യോവോപൃഥിവികൾപൂജിച്ചു�പോരുന്നു�വോ; �സോമത്തോൽഇമ്പം�കോള്ളുന്നവനും,

സർവ�നതോവും, സർവഭോവയിതോവുമോയആഇന്ദ്ര�ന ഭവോൻസ്തുതിച്ചോലും. (1)
ആഇന്ദ്രൻ സഖോവോൽ സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവനും, മർത്ത്യഹിതനും, ഈശ്വരനും,

എ�ന്ന�പ്പോലുള്ള മനുഷ്യന്നു സം�സവ്യനുമോകുന്നു. സല്പ�ത, ശൂര, എല്ലോച്ചുമതല

കൾക്കും ബലക്യത്യങ്ങൾക്കും, �മഘത്തി�ല �വള്ളങ്ങൾക്കും നിന്തിരുവടിത�ന്ന

സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (2)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങയു�ട അന്നവും അങ്ങയു�ട സുഖധനങ്ങളും �നടിയ മനുഷ്യർ

ആരോരുള്ളൂ? ആർ അങ്ങയു�ട അസുരവധബലത്തിന്നോയി ഹവിസ്സയയ്ക്കും?ആർ

തൻ�റ �വള്ളത്തിന്നും കൃഷിനിലത്തിന്നും �പൗരുഷത്തിന്നുമോയി ഹവിസ്സയയ്ക്കും?

(3)
ഇന്ദ്ര, അങ്ങ് മികച്ച �സ്തോത്രത്തോൽ മഹോനോയി; അങ്ങ് സവനങ്ങളി�ലല്ലോം

യജനീയനോയി; അങ്ങ് എല്ലോ�പ്പോരിലും �നതോക്ക�ള വീഴ്ത്തുന്നവനോയി. എല്ലോം കോ

ണുന്നവ�ന, അങ്ങ് മന്ത്രോർഹനോയി, മൂത്തവനുമോയി! (4)
മൂത്തവനോയ ഭവോൻ യജ്ഞ�സവക�ര ക്ഷിപ്രം രക്ഷിച്ചോലും: മനുഷ്യർക്കറി

യോം, അങ്ങയു�ട രക്ഷ മഹത്തോ�ണന്ന്. അവിടുന്നു ജരോരഹിതനോവുക, ക്ഷിപ്രം

തടിയ്ക്കുകയും�ചയ്ക: ഈ സവനങ്ങ�ള�യോ�ക്ക അവിടുന്നോണ�ല്ലോ, ത്വരിപ്പിയ്ക്കുന്ന

തു് ! (5)
ബലവോ�ന, അങ്ങ്, തോൻത�ന്ന നിലനിർത്തുന്നഈസവനങ്ങ�ള�യോ�ക്ക

സത്വരങ്ങളോക്കുന്നു. നിവോരകനോയ നിന്തിരുവടി രക്ഷിയ്ക്കുക; നിലനിർത്തോൻ ധനം

തരിക. മന്ത്രവും മികച്ച �സ്തോത്രവും ഉയരുന്നു. (6)
�മധോവിൻ, ഭവോങ്കൽനിന്നുധനങ്ങളുംധനവുംകിട്ടോൻ, �സ്തോതോക്കൾഒ�ത്തോ

രുമിച്ചു പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. അവർ മ�നോമോർഗ്ഗത്തിലൂ�ട സുഖം �നടോൻ ശക്തരോക

�ട്ട, പിഴിഞ്ഞ �സോമത്തോൽഅവി�ടയ്ക്കു മത്തുണ്ടോകു�മ്പോൾ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 50.
1. �സ്തോതോവി�നോട്: സർവഭോവയിതോവ്–എല്ലോവ�രയും പുലർത്തുന്നവൻ.

2. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യക്ഷം: ബലകൃതങ്ങൾ–അസുരവധോദികൾ.

3. ഇത്തരം മഹോന്മോർ ദുർല്ലഭരോ�ണന്നർത്ഥം.

4. �നതോക്കൾ–എതിർപടത്തലവന്മോർ. മൂത്തവൻ–വയ�സ്സറിയവൻ.

5. തടിയ്ക്കുക–ഹവിർഭക്ഷണത്തോൽ.

6. മന്ത്രവും–അങ്ങ�യക്കുറിച്ച്.
7. ധനങ്ങളും ധനവും–ഐഹിക�ഭോഗ്യങ്ങളും സ്വർഗ്ഗവും. മ�നോമോർഗ്ഗം–�സ്തോത്രം.
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സൂക്തം 51.

�ദവകൾ ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

‘അ�ഗ്ന, ജോത�വദ�സ്സ, യോ�തോന്നിനോൽആ�വഷ്ടിതനോയിട്ടോ�ണോ, ഭവോൻ

�വള്ളമുൾപ്പുക്കത്, ആ ഉറ വലുതോയിരുന്നു; അതു തടിച്ചതോയിരുന്നു! അങ്ങയു�ട

ബഹുവിധങ്ങളോയഅംഗങ്ങ�ളല്ലോം ഒരു �ദവൻ ക�ണ്ടത്തി!’ (1)
‘എ�ന്നആർ ക�ണ്ടത്തി? ഏതോണ്, എ�� ബഹുവിധങ്ങളോയ അംഗങ്ങൾ

കണ്ട �ദവൻ? �ഹ മിത്രോവരുണന്മോ�ര, അഗ്നിയു�ട തിളങ്ങുന്ന �ദഹ�മല്ലോംഎവി

�ടയിരിയ്ക്കുന്നു?’ (2)
‘ജോത�വദ�സ്സ, അ�ഗ്ന, �വള്ളത്തിലും സസ്യങ്ങളിലും ബഹുപ്രകോ�രണ പ്ര

�വശിച്ച ഭവോ�ന തിരയുകയോണ്, ഞങ്ങൾ: ചിത്ര ഭോ�നോ, പത്തു നിഗൂഢസ്ഥോന

ത്തുനിന്നു കവിഞ്ഞുജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നആ ഭവോ�ന കണ്ടുപിടിച്ചതു, യമനോണ്.’ (3)
‘വരുണ, �ഹോത്രം �പടിച്ചോണ്, ഞോൻ �പോന്നതു്. എ�ന്ന മു�മ്പ�ത്ത�പ്പോ�ല

അതിൽ �ദവന്മോർ ഏർ�പ്പടുത്തരുത്. അതിന്നോണു്, എ�� അംഗങ്ങ�ള ബഹുപ്ര

കോ�രണ �വച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. ഇക്കോര്യം അഗ്നിയോയഞോൻഅറിയില്ല!’ (4)
‘അ�ഗ്ന, വരൂ: �ദവകോമനോയ മനു യജിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നു. ഭവോ�നോ, ചമഞ്ഞ്

ഇരുട്ടിലിരിയ്ക്കയോണു് ! �ദവകളി�ലയ്ക്കുള്ള വഴികൾ ഭവോൻ സുഗമമോക്കണം: മനം

�തളിഞ്ഞുഹവിസ്സു വഹിച്ചോലും!’ (5)
‘അഗ്നിയു�ട �ജ്യഷ്ഠന്മോർ, �തരോളി മോർഗ്ഗ�മന്ന�പോ�ല, ഇക്കോര്യം മുറയ്കു സ്വീ

കരിച്ചു�പോന്നു. വരുണ, അതിനോൽ �പടിച്ചോണ് ഞോൻ, അ�മ്പയ്യുന്നവ�� വിൽ

ഞോണിന്നടുക്കൽനിന്ന് ഒരു ഗൗരമൃഗം�പോ�ല വിറച്ചും�കോണ്ടു ദൂര�ത്തയ്ക്കു �പോന്ന

തു് !’ (6)
‘അ�ഗ്ന, ജോത�വദ�സ്സ, ഭവോൻ മരിച്ചു�പോകോത്തവണ്ണം, ഞങ്ങൾ ഭവോനു

ജരോരഹിതമോയആയുസ്സുണ്ടോക്കോം. സുജന്മോ�വ, ഭവോൻമനം�തളിഞ്ഞു, �ദവന്മോർ

ക്കുഹവിർഭോഗം വഹിയ്ക്കുക!’ (7)
‘�ദവന്മോ�ര, സോരവത്തോയ ഹവിർഭോഗം–പ്രയോജവും അനുയോജവും– നി

ങ്ങൾ എനിയ്ക്കുത�ന്ന തരണം; �വള്ളത്തി�� സത്തോയ �നയ്യ്, സസ്യങ്ങളു�ട പു

രുഷഭോഗം എന്നിവയും തരണം. അഗ്നിയ്ക്കു ദീർഗ്ഘോയുസ്സുമുണ്ടോക�ട്ട!’ (8)
‘സോരവത്തോയ ഹവിർഭോഗം–പ്രയോജവും അനുയോജവും–അങ്ങയ്ക്കുത�ന്നയോ

യ്  �ക്കോള്ള�ട്ട;അ�ഗ്ന,ഈയജ്ഞ�മോ�ക്കഅങ്ങയ്ക്കോ�യ്ക്കോള്ള�ട്ട. നോലുദിക്കുകളും

അങ്ങ�യ നമസ്ക്കരിയ്ക്ക�ട്ട!’ (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 51.
1. �ജ്യഷ്ഠന്മോർ വധിയ്ക്ക�പ്പട്ടതിനോൽ �പടിപിടിച്ച സൗചീകൻ എന്ന അഗ്നി �ദവന്മോരി

ൽനിന്നു �പോന്നു �വള്ളത്തി�ലോളിച്ചു. തിരഞ്ഞു�ചന്ന �ദവന്മോർ മത്സ്യങ്ങളോൽ കോട്ടി

�ക്കോടുക്ക�പ്പട്ട അ�ദ്ദഹ�ത്തോടു പറയുന്നു:–ഉറ–ഗർഭസ്ഥ ശിശുവി�ന �പോതിയുന്ന

ഒരുതരം ചർമ്മം.

2. ഈഋക്കി�� ഋഷി അഗ്നിയും �ദവത �ദവകളുമോകുന്നു: അഗ്നിയു�ട–എ��.

3. പത്തു നിഗൂഢസ്ഥോനം–ഭൂമി, അന്തരിക്ഷം, ആകോശം, അഗ്നി, വോയു, ആദിത്യൻ, �വ

ള്ളം, സസ്യം, വൃക്ഷം, പ്രോണിശരീരം.
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4. �ഹോത്രം–ഹവിസ്സു ചുമക്കൽ. അതിന്ന്–ഏർ�പ്പടുത്തോതിരിപ്പോൻ. അറിയില്ല–

ഏ�റ്റടുക്കില്ല.

5. �ദവന്മോർ വീണ്ടും അഗ്നി�യ വിളിയ്ക്കുന്നു: ചമഞ്ഞ്–�കോപ്പണിഞ്ഞ്.

6. അഗ്നി: അഗ്നിയു�ട എ��. ഇക്കോര്യം–ഹവിർവഹനം.
7. �ദവന്മോർ:
8. അഗ്നി: പ്രയോജവും അനുയോജവും–�പരുകൾ. പുരുഷഭോഗം–ബലവത്തോയ അംശം.

അഗ്നിയ്ക്കു–എനിയ്ക്ക്.

9. �ദവന്മോർ:
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സൂക്തം 52.

�സൗചീകോഗ്നി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

വി�ശ്വ�ദവക�ള, ഇതിൽ �ഹോതോവോയി വരിയ്ക്ക�പ്പട്ടഞോൻഇരുന്നുസ്തുതി�യ്ക്ക

ണ്ട�തങ്ങ�നഎന്നുനിങ്ങൾഉപ�ദശിച്ചോലും; എനിയ്ക്കുള്ളഭോഗംഏ�തന്നും,ഞോൻ

നിങ്ങൾക്കുഹവിസ്സു �കോണ്ടുവ�രണ്ടുന്നവഴിഏ�തന്നുംപറയുകയും�ചയ്യുവിൻ. (1)
മികച്ച യഷ്ടോവോയ ഞോൻ �ഹോതോവോയുപ�വശിച്ചു: വ്യോപികളോയ മരു�ദ്ദവ

ന്മോർ എ�ന്ന �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ നടത്തണം, നോൾ�തോറും അധ്വ

ര്യുകർമ്മം. ചന്ദ്രനോവ�ട്ട, ബ്രഹ്മൻ. ആആഹുതി നിങ്ങൾക്കോണ് (2)
ആരോണ്, ഈ �ഹോതോവ്? അയോൾ മരണഭയത്തോൽ, �ദവകൾക്കുള്ള

ഏ�തോഹവിസ്സുവഹിച്ചു�പോരുന്നു;ഓ�രോ ദിവസത്തിലുംഓ�രോ മോസത്തിലുംജനി

യ്ക്കുന്നു. അയോ�ള �ദവന്മോർ ഹവ്യവോഹനോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. (3)
വിട്ടു�പോയി തിരി�യവന്ന, വള�ര ദുർഗ്ഗമങ്ങളിൽ നടന്ന എ�ന്ന �ദവന്മോർ

ഹവ്യവോഹനോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു: ‘വിദ്വോനോയ അഗ്നി അഞ്ചു ഗതിയും മൂന്നോവൃത്തിയും

ഏഴുനൂലുമുള്ളയജ്ഞ�ത്തനമുക്ക് ഏർ�പ്പടുത്തും!’ (4)
�ദവന്മോ�ര, ഞോൻ നിങ്ങ�ളോട് അമരത്വവും സൽപുത്ര�നയും യോചിയ്ക്കുന്നു:

ഞോൻ നിങ്ങ�ള പരിചരിച്ചു�കോള്ളോം: ഞോൻ ഇന്ദ്ര�ന�ക്കോണ്ടു വജ്രം കയ്യി�ലടു

പ്പിയ്ക്കോം: എന്നോൽഈപടക�ള�യോ�ക്ക ജയിച്ചു�കോള്ളുമ�ല്ലോ. (5)
മുവ്വയിരത്തിമുന്നൂറ്റിമുപ്പ�ത്തോമ്പതു�ദവന്മോർഅഗ്നി�യപരിചരിച്ചു: �നയ്യു �ത

പ്പിച്ചു; ദർഭ വിരിച്ചു; എന്നിട്ട് അ�ദ്ദഹ�ത്തനിയ�മന �ഹോതോവോക്കി�വച്ചു. (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 52.
1. ഇത്–യജ്ഞം.

2. ഉപ�വശിയ്ക്കുക=ഇരിയ്ക്കുക. �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നു–ഹവിസ്സു വഹിപ്പോൻ. ചന്ദ്രൻ–�സോമം. ബ്ര

ഹ്മൻ–ബ്രഹ്മ�നന്നഋത്വിക്ക്. ആആഹുതി നിങ്ങൾക്കോണ്–അധ്വര്യുകർമ്മംഎന്നതി

�� വിവരണമോണിതു്.

3. അഗ്നി ആത്മോവി�നോടു പറയുന്നു: ആരോണ്, ഈ �ഹോതോവ് എന്ന �ചോദ്യത്തി��

ഉത്തരമോണു്, അനന്തരഭോഗം. ഓ�രോ ദിവസത്തിലും–അഗ്നി�ഹോത്രത്തിന്ന്. ഓ�രോ

മോസത്തിലും–പിതൃയജ്ഞത്തിന്ന്.

4. മൂന്നോവൃത്തി–സവനത്രയം. ഏഴുനൂൽ–സപ്തച്ഛന്ദസ്സുകൾ. ‘വിദ്വോനോയ........... ഏർ�പ്പ

ടുത്തും’ എന്നുകരുതി, ഹവ്യവോഹനോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

5. എടുപ്പിയ്ക്കോം–ഹവിസ്സു ഭുജിപ്പിച്ചു ബലവോനോക്കോം. ഈപടക�ള–ശത്രു�സനക�ള.
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സൂക്തം 53.

�ദവന്മോർ ഋഷികൾ; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; �സൗചീകോഗ്നി �ദവത.

നോം �കോതിച്ച് ആ�രഅ�ന്വഷിച്ചു�വോ, ആ യജ്ഞ�കോവിദൻ, ആഅംഗോഭി

ജ്ഞൻ ഇതോ, വ�ന്നത്തി: മ�ധ്യ �പരുമോറുന്ന, ന�മ്മക്കോൾ മുമ്പനോയ ആ യഷ്ട്യ

തമൻ യജ്ഞത്തിലിരുന്നു ന�മ്മ യജിയ്ക്ക�ട്ട! (1)
യഷ്ടൃതമൻ �ഹോതോവോയുപ�വശിച്ചതിനോൽ ആഹുതിയ്ക്കർഹനോയിക്കഴിഞ്ഞു.

ശരിയ്ക്കു �വച്ചിട്ടുള്ളഅന്നങ്ങ�ളതോൻ ഉറ്റു�നോക്കുന്നു:‘യജനീയരോയ �ദവന്മോ�ര നമു

ക്കു �വക്കം �നയ്യു�കോണ്ടു യജിയ്ക്കോം; സ്തുത്യ�ര സ്തുതിയ്ക്കോം.’ (2)
അ�ദ്ദഹം ഇന്നു നമുക്കു സദ്യ നന്നോക്കി: നമുക്കു യോഗത്തി�� നിഗൂഢനോവു

കിട്ടി. അ�ദ്ദഹം സൗരഭ്യ�ത്തോ�ട ആയുസ്സുടുത്തു വ�ന്നത്തുന്നു; ഇന്നു നമുക്കു മഖം

മംഗളമോക്കുന്നു! (3)
‘യോ�തോന്നിനോൽ ഞോനും �ദവന്മോരും അസുരന്മോ�ര കീഴമർത്തു�മോ, ആ

പ്രധോനവചനം–�ഹ ഹവിർ�ഭോജികളോയ യജ്ഞോർഹ�ര, �ഹ പഞ്ചജനങ്ങ�ള,

എ�� വിളി �കൾക്കുവിൻഎന്നതു്–ഞോനി�പ്പോൾ ഉച്ചരിയ്ക്കോം: (4)
പഞ്ചജനങ്ങളും, ഭൂജതരും, യജ്ഞോർഹരും എ�� വിളി �കൾക്ക�ട്ട. ഭൂമി

നമ്മ�ള �ഭൗമമോയ പോപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! അന്തരിക്ഷം നമ്മ�ള ആന്തരി

ക്ഷപോപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട!’ (5)
ഭവോൻ യോഗ�ത്ത പരത്തി�ക്കോണ്ടു ജഗൽപ്രകോശകങ്കൽ �ചന്നോലും: സ്വർ

ഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കു �വട്ടിയ വഴികൾ രക്ഷിച്ചോലും; �സ്തോതോക്കളു�ട കർമ്മം കവിഞ്ഞു�പോ

കരുതു് ഭവോൻ സ്തുതി �കൾക്കുക; �ദവക�ള പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുക! (6)
‘�സോമോർഹന്മോ�ര, നിങ്ങൾ കുതിരക�ള �കട്ടുവിൻ; കടിഞ്ഞോണുകൾ തുടയ്ക്കു

വിൻ; �കോപ്പിടുവിയ്ക്കുവിൻ; �ദവന്മോർ പ്രിയത്തി�ലയ്ക്കു നയിയ്ക്കുന്ന �തരുകൾ എട്ടിരു

പ്പടിയുള്ള �തരി�� ഇരുവശങ്ങളിലൂ�ട �തളിയ്ക്കുവിൻ! (7)
സഖോക്ക�ള, അശ്മന്വതി ഒഴുകി�പ്പോകുന്നു: നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി�യഴു�ന്നല്പിൻ; കട

ക്കുവിൻ. നമുക്കുള്ളഅസുഖങ്ങൾഇതി�ല�യ്ക്കറിയോം; സുഖകരങ്ങളോയഅന്നങ്ങൾ

ക്കോയി നോം മറുകരയിലണയുക! (8)
ഇതോ, ത്വഷ്ടോവ്, ശില്പജ്ഞൻ, �ശോഭനകർമ്മോക്കളിൽ�വച്ചു �ശോഭനകർമ്മോ

വു്, വിചിത്രവർണ്ണൻ, മന്ത്രപോലകൻ �ദവകൾക്കുള്ളസുഖകരങ്ങളോയ പോനപോത്ര

ങ്ങ�ളടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു; ഇനി ഇ�ദ്ദഹം �വട്ടുന്ന കോരിരിമ്പുമഴു അണയ്ക്കും! (9)
‘കവിക�ള, ഇനി, നല്ലവരോയ നിങ്ങൾ �സോമപോനപോത്രങ്ങളുണ്ടോക്കുന്ന ഉളി

കൾ നന്നോയി അണച്ചു�കോൾവിൻ: വിജ്ഞന്മോ�ര, അമൃതത്വം �നടിയ �ദവന്മോ

രോയ നിങ്ങൾ �ഗോപ്യങ്ങളോയ പോർപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കി�ക്കോൾവിൻ.’ (10)
എവർ �ദവത്വമിച്ഛിച്ച്, ഉള്ളിൽ ഉളി�കോണ്ട് ഒരു പയ്യി�നയും, വോയിൽ കന്നി

�നയും �വച്ചു�വോ,ആസം�സവകർഎ�ന്നന്നുംതക്കസ്തുതികൾസ്വീകരിയ്ക്കും; ജയ

വും ഉളവോക്കും! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 53.
1. നോം–�ദവന്മോർ. യജ്ഞ�കോവിദൻ–അഗ്നി. അംഗോഭിജ്ഞൻ–യജ്ഞോംഗജ്ഞൻ.

മ�ധ്യ–ഋത്വിക്കുകളു�ടയും �ദവന്മോരു�ടയും ഇടയിൽ. മുമ്പനോയ–അഗ്നി�യ ജ്വലിപ്പി

ച്ചതിന്നു�ശഷമോണ�ല്ലോ, �ദവന്മോ�ര വിളിയ്ക്കുക.
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2. യജനീയരോയ....... സ്തുതിയ്ക്കോം–എന്നുകരുതി, ഉറ്റു�നോക്കുന്നു.

3. സദ്യ–ഹവിർഭുക്തി. നോവ്–അഗ്നി. ആയുസ്സുടുത്തു– നോം �കോടുത്ത ദീർഗ്ഘോയുസ്സുപൂ

ണ്ടു്.

4. ഈഋക്കി��യും അടുത്തതി��യും ഋഷി അഗ്നിയും �ദവത �ദവന്മോരുമോകുന്നു.

6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ജഗൽപ്രകോശകൻ–സൂര്യൻ.

7. �ദവന്മോർ തമ്മിൽ പറയുന്നു: �സോമോർഹന്മോർ–�ദവന്മോർ. പ്രിയം–യജ്ഞസദനം.

എട്ടിരുപ്പടിയുള്ള �തർ–സൂര്യരഥം.

8. അശ്മന്വതി–ഒരു നദി. കടക്കുവിൻ–പുഴ, ഇത്–പുഴ. അന്നങ്ങൾ–ഹവിസ്സുകൾ.
9. അണയ്ക്കും–പോനപോത്രങ്ങളുണ്ടോക്കോൻ മൂർച്ചകൂട്ടും.
10. ത്വഷ്ടോവു ശിഷ്യ�രോടു പറയുന്നു: കവിക�ള–�മധോവികളോയ ഋഭുക്ക�ള.
11. ഉള്ളിൽ–ചത്ത പയ്യി�� അകത്ത്. വോയിൽ–ചത്ത പയ്യി�� ത�ന്ന. 1-ോം മണ്ഡ

ലം 161-ോം സൂക്തം 7 -ോം ഋക്കു �നോക്കുക. ആ സം�സവകർ– ഋഭുക്കൾ. ജയവും–

�സ്തോതോവിന്നു ശത്രുജയവും.
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സൂക്തം 54.

വോമ�ദവ�ഗോത്രൻബൃഹദുക്ഥൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

മഘവോ�വ, ഇന്ദ്ര, അങ്ങയു�ടആ മഹത്ത്വകീർത്തി വഴി�പോ�ല (ഞോൻ വർ

ണ്ണിയ്ക്കോം): ഭയ�പ്പട്ട വോനൂഴികൾഅങ്ങ�യവിളിച്ച�പ്പോൾ,അങ്ങ് �ദവന്മോ�ര രക്ഷി

ച്ചു; ദോസ�ന വധിച്ചു; സ്വന്തംആൾക്കുബലവും നല്കി! (1)
ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു തടിച്ച തിരുവുടലുമോയി, ആളുകളിൽ ബലം കീർത്തിച്ചു�കോ

ണ്ടു നടന്നുവ�ല്ലോ; അത് ഒരു നുണത�ന്നയോണ്. അങ്ങയു�ട യുദ്ധങ്ങൾ പറയ�പ്പ

ടുന്നുണ്ടു്; എന്നോൽഅങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ശത്രുവി�ന ഇന്നും പണ്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല! (2)
അങ്ങയു�ട ഓ�രോ മഹിമോവി��യും അറ്റം ഞങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ളഏതൃഷിമോർ

ക�ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്? അച്ഛനമ്മമോ�ര ഒപ്പം സ്വശരീരത്തിൽനിന്നു ജനിപ്പിച്ചവനോ

ണ�ല്ലോ, അങ്ങ് ! (3)
അല്ല�യോ മഘവോ�വ, മഹോനോയ അവി�ടയ്ക്ക് അസുരഘ്നങ്ങളും അഹിംസ്യങ്ങ

ളുമോയ നോലു ശരീരങ്ങളുണ്ടു് അവ�യല്ലോം അങ്ങ�യ്ക്ക അറിഞ്ഞുകൂടു: അവ�കോണ്ടോ

ണ�ല്ലോ, അങ്ങ് കർമ്മങ്ങൾ �ചയ്യുന്നതു് ! (4)
മഘവോ�വ, �വളിവിലും ഒളിവിലുമുള്ള അസോധോരണധനങ്ങ�ളോ�ക്ക അങ്ങ

യു�ട പക്കലുണ്ടു്. അതിനോൽ, എ�� അഭിലോഷം തള്ളരു�ത: ഇന്ദ്ര, �കോണ്ടുവരു

ന്നവനും �കോടുക്കുന്നവനുമോണ�ല്ലോ, അങ്ങ് ! (5)
ആർ�തജസ്സിൽ �തജസ്സി�ന �വച്ചു�വോ;ആർ മധുരങ്ങ�ള മധുര�ത്തോടു �ചർ

ത്തു�വോ; ആ ഇന്ദ്രന്നു പ്രിയവും ബലകരവുമോയ �സ്തോത്രം മന്ത്രകോരനോയ ബൃഹദു

ക്ഥനോൽ �ചോല്ല�പ്പട്ടു. (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 54.
1. മഹത്ത്വകീർത്തി–മഹത്ത്വം�കോണ്ടുണ്ടോയ യശസ്സ്. ദോസൻ–ഒരസുരൻ. സ്വന്തം

ആൾക്കു–യജമോനന്ന്.

2. ബലം–വൃത്രവധോദിവീര്യം. കിട്ടിയിട്ടില്ല–ആരുമില്ല, അങ്ങ�യോടു �പോരുതോൻ.
3. അച്ഛനമ്മമോർ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.
4. നോലു ശരീരങ്ങൾ–അടുത്തസൂക്തത്തിൽ പറയും.

5. �കോണ്ടുവരുന്നവനും–ധനം
6. �തജസ്സിൽ–സൂര്യോദികളിൽ. മധുരങ്ങൾ–�സോമോദികൾ. മധുരം–മധുരരസം. ബൃഹ
ദുക്ഥനോൽ–എന്നോൽ.
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സൂക്തം 55.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

മഘവോ�വ, അങ്ങയു�ടആശരീരം അകലത്തോണ്, പരോങ്ങ്മുഖർക്കുകോണോ

വുന്നതല്ല: ഭയ�പ്പട്ട വോനൂഴികൾ അന്ന�മർ�പ്പടുത്തോൻ അങ്ങ�യ വിളിച്ച�പ്പോൾ,

അങ്ങ് ഭ്രോതോവി�� മക്ക�ള മിന്നിച്ചു�കോണ്ട്, അരി�കഅവ രണ്ടി�നയും �വർ�പ

ടുത്തി ഉറപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ! (1)
യോ�തോന്നിനോൽ ഭൂതവും, യോ�തോന്നിനോൽ ഭവ്യവും ഭവോൻ ഉൽപ്പോദിപ്പിച്ചു

�വോ, ആ ഗൂഢവും പുരുസ്പൃഹണീയവുമോയ ശരീരം മഹത്തോകുന്നു: അതിൽനിന്നു

ജനിച്ച, തന്തിരുവടിയ്ക്കു പ്രിയമോയ പുരോതന�ജ്യോതിസ്സി�ന പഞ്ചജോതികൾ പ്രീതി

�യോ�ട �സവിച്ചു�പോരുന്നു! (2)
തോൻ വോനൂഴിക�ളയും മധ്യ�ത്തയും നിറയ്ക്കുന്നു; പഞ്ചജോതിക�ളയും, ഏ�ഴ

ഴി�നയും, മുപ്പത്തിനോലി�നയും ഋതുക്കൾ�തോറും വിവിധകർമ്മോവോയസമോന�ജ്യോ

തിസ്സു�കോണ്ടുബഹുപ്രകോ�രണ തൃക്കൺപോർക്കുന്നു! (3)
ഉഷ�സ്സ, ഭവതി �ജ്യോതിസ്സുകൾക്കു മു�മ്പ പുലർന്നു; �പോഷിച്ചതിന്നു �പോഷ

വും വരുത്തി. മുകളിലിരിയ്ക്കുന്ന ഭവതിയു�ട �സ്നഹം കീ�ഴ്പോട്ടു �നോക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ;

അതു മഹതിയോയ ഭവതിയു�ട ഒരു മഹത്തോയ കരുത്തുത�ന്ന! (4)
യുദ്ധത്തിൽഅ�നക�രആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുന്ന കർമ്മകുശല�ന, യുവോവോയിരി�യ്ക്ക

ത്ത�ന്ന, നര വിഴുങ്ങുന്നു. �നോക്കു, �ദവ�� മഹത്ത്വവും, പടുത്വവും: ആ മനുഷ്യൻ

ഇന്നു മരിയ്ക്കുന്നു, നോ�ള ജനിയ്ക്കുന്നു! (5)
കരുത്തോൽ കഴിവുള്ള ഒരു തുടുത്തപക്ഷി വരുന്നുണ്ടു്: ഈ മഹോനോയ ശൂരൻ

പ�ണ്ട കൂടു �കട്ടോറില്ല. തോൻ കരുതുന്ന�തന്തും യഥോർത്ഥംത�ന്നയോകും, വ്യർത്ഥ

മോകില്ല. തോൻ സ്പൃഹണീയമോയസമ്പത്തടക്കും, �കോടുക്കും! (6)
വജ്രിഏവ�രോടുകൂടി വർഷകമോയ �ക�ല്പടുത്തു�വോ,ഏവ�രോടുകൂടി പീഡോശോ

ന്തിയ്ക്കു മഴ �പയ്യുന്നു�വോ;ആ �ദവന്മോർ മഹോ�നകർമ്മത്തിൽസഹോയിപ്പോൻ ജല

പ്രദോന�ത്ത ഉറ്റു�നോക്കി�പ്പോരുന്നു. (7)
തുണയോൽ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിശോലബലനും, വിശോലഹൃദയനും,

ര�ക്ഷോഹന്തോവും ശൂരനുമോയ തുരോഷോട്ട്, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വന്നു �സോമം കുടിച്ചു

തടിച്ചു, ദസ്യുക്ക�ള �പോരുതി പറപ്പിയ്ക്കുന്നു! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 55.
1. പരോങ്മുഖർ–ഭക്തിരഹിതർ. ഭ്രോതോവി�� മക്ക�ള–പർജ്ജന്യപുത്രരോയ ജലങ്ങ�ള.

മിന്നിച്ചു�കോണ്ട്–വിദ്യുദ്രൂപത്തോൽ. അവ–വോനൂഴികൾ. ഈ ഋക്കിൽ ഒന്നോമ�ത്ത

ശരീരം പ്രതിപോദിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

2. രണ്ടോമ�ത്തശ്ശരീരം: പുരോതന�ജ്യോതിസ്സ്–സൂര്യ�നോ, �വള്ള�മോ. രണ്ടോംവോക്യം

പ�രോക്ഷം:

3. മൂന്നോമ�ത്തശ്ശരീരം: മധ്യം–അന്തരിക്ഷം. ഏ�ഴഴ്–സപ്തമരുത്തുക്കൾ, സപ്തസൂര്യരശ്മി

കൾ. മുപ്പത്തിനോല്–�ദവഗണം. എട്ടുവസുക്കൾ, പതി�നോന്നു രുദ്രന്മോർ, പന്തിരണ്ടോ

ദിത്യന്മോർ, പ്രജോപതി, വഷട്കോരം, വിരോട്ട്.
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4. ഈഋക്കിൽ, സൂര്യോത്മോവോയ ഇന്ദ്ര�നസ്സംബന്ധിച്ച ഉഷസ്സി�ന സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: �പോഷം

–സൂ�ര്യോദയ�മന്നർത്ഥം.

5. നോലോമ�ത്തശ്ശരീരം: കോലോത്മോവോയ ഇന്ദ്ര�നപ്പറ്റി: അ�നക�ര–വള�രശ്ശത്രുക്ക�ള.

വിഴുങ്ങുന്നു–കോലോത്മോവോയഇന്ദ്ര��ആജ്ഞയോൽ, ശൂരന്നും �യൗവനത്തിൽത�ന്ന

വോർദ്ധക്യം വരുന്നു. �ദവൻ–ഇന്ദ്രൻ. ആ–വോർദ്ധക്യം പിടികൂടിയ.

6. പക്ഷി–ഇന്ദ്രൻ. കൂടു �കട്ടോറില്ല–അഗ്നി�യ�പ്പോ�ലയജ്ഞങ്ങളിൽസ്ഥിരവോസം �ച

യ്യോറില്ല. സമ്പത്ത്–ശത്രുധനം. �കോടുക്കും–�സ്തോതോക്കൾക്ക്.

7. പീഡോശോന്തിയ്ക്കു–മനുഷ്യർക്ക് ഉപദ്രവം ശമിയ്ക്കോൻ. ആ �ദവന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ. ആ

മഹോ�ന–ഇന്ദ്ര�ന. കർമ്മം–വർഷണം.

8. തുണ–മരുത്തുക്കളു�ട സോഹോയ്യ്യം. തുരോഷോട്ട്=ഇന്ദ്രൻ.
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സൂക്തം 56.

ബൃഹദുക്ഥൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

നീ, നി�� ഒരംശം�കോണ്ട് ഈ ഒരു �ജ്യോതിസ്സി�നോടും, ഒന്നു�കോണ്ടു മറ്റതി

�നോടും, ഒന്നു�കോണ്ടു മൂന്നോമത്തതി�നോടും �ചരുക; നീ �ദഹം�കോണ്ടു �ദവന്മോരു

�ട ഉറ്റജനകങ്കൽപ്രീതനോയി �ചർന്നു നന്മ �നടിയോലും! (1)
വോജിൻ, നി�� �ദഹം �കോണ്ടു�പോകുന്ന പൃഥിവി ഞങ്ങൾക്കു ധനവും, നിന

ക്കുസുഖവും നല്ക�ട്ട. നീ കീ�ഴ്പോട്ടു�പോരോ�ത, നിലനില്പിന്നു, മഹോന്മോരോയ �ദവന്മോ

രിലും, ആകോശത്തുസൂര്യങ്കലും �ചന്നു�ചരുക! (2)
നല്ലഴകുള്ളനിനക്കുഭക്ഷണത്തോൽബലമുണ്ട�ല്ലോ. വഴി�പോ�ലഅയയ്ക്ക�പ്പട്ട

നീ സ്തുതങ്കൽ �ചല്ലുക; വഴി�പോ�ല അയയ്ക്ക�പ്പട്ട നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ �ചല്ലുക. വഴി

�പോ�ലഅയയ്ക്ക�പ്പട്ട നീ യഥോർത്ഥഫലമോയ മുഖ്യധർമ്മത്തിൽ �ചല്ലുക. വഴി�പോ

�ല അയയ്ക്ക�പ്പട്ട നീ �ദവന്മോരിൽ �ചല്ലുക. വഴി�പോ�ല അയയ്ക്ക�പ്പട്ട നീ �ജ്യോതി

സ്സിൽ �ചല്ലുക! (3)
ഇവരു�ട മഹിമോവ് അച്ഛന്മോർക്കുകിട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു: അവർ �ദവന്മോരോയിട്ടും �ദ

വന്മോ�ര ധ്യോനിച്ചു�പോരുന്നു; �ജ്യോതിസ്സുക�ളോടു �ചർന്നിട്ടും, അവർ വീണ്ടും ഇവരു

�ട �ദഹങ്ങളിൽ പൂകുന്നു! (4)
ആബലവോന്മോർ, അളക്ക�പ്പടോത്ത പൂർവസ്ഥോനങ്ങൾഅളന്നു�കോണ്ട് ഉല

കി�ലല്ലോം ചുറ്റിനടന്നു; ജഗത്തി�ന�യോ�ക്ക �ദഹങ്ങളിൽ ഒതുക്കി; മനുഷ്യർക്കു

�വള്ളം പലമട്ടിൽ ഒഴുക്കി! (5)
പുത്രന്മോർ ബലവോനോയ സർവജ്ഞന്നു മൂന്നോമ�ത്തക്കർമ്മം�കോണ്ടു രണ്ടവ

സ്ഥകൾ �വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അച്ഛന്മോർ സ്വപ്രജയോൽ അച്ഛ�� ബലം തോന്നവരിൽ

സ്ഥോപിച്ചു; നൂലും പരത്തി! (6)
ഭൂവോസികൾ �തോണി�കോണ്ടു �വള്ളവും, �ക്ഷമത്തോൽഎല്ലോദുർഗ്ഗങ്ങളും കട

ക്കുന്നതു�പോ�ല,ബൃഹദുക്ഥൻ, ത�� മക�ന മഹത്ത്വത്തോൽതോഴത്തും മുകളിലും

�വച്ചു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 56.
1. ബൃഹദുക്ഥൻ മൃതനോയ വോജി എന്ന സ്വപുത്ര�നോടു പറയുന്നു: ഈ�യോരു �ജ്യോ

തിസ്സ്–അഗ്നി. മറ്റത്–വോയു. മൂന്നോമത്തതു–സൂര്യൻ. മരിച്ച നി�� ഒരംശം–

�ദഹസ്ഥോഗ്ന്യംശം–ബോഹ്യോഗ്നിയിങ്കലും, പ്രോണനോകുന്നഒരംശംവോയുവിലും,�ചത

ന്യം സൂര്യങ്കലും �ചരുമോറോക�ട്ട. സൂര്യങ്കലും എന്നത് എടുത്തുപറയുന്നു: �ദവന്മോരു�ട

ഉറ്റജനകൻ–സൂര്യൻ. �ദവന്മോരു�ട ഉൽപത്തി സൂര്യങ്കൽനിന്നോ�ണന്നു ശ്രുതിവോക്യ

മുണ്ടു്.

2. �കോണ്ടു�പോകുന്ന–തന്നിൽ ലയിപ്പിയ്ക്കുന്ന.
3. സ്തുതങ്കൽ–നീ സ്തുതിച്ചു�പോന്ന �ദവങ്കൽ. �ജ്യോതിസ്സിൽ–സൂര്യങ്കൽ.

4. ഇവർ–�ദവന്മോർ. അച്ഛന്മോർക്ക്–അംഗിരസ്സുകൾക്ക്. നീയും അപ്രകോരം �ചയ്യുക
എന്നോശയം.

5. ആബലവോന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. അളക്ക�പ്പടോത്ത–അളന്നു കണക്കോക്കോൻ മറ്റോ

രും ശക്തരല്ലോത്ത. പൂർവസ്ഥോനങ്ങൾ–ഗൃഹനക്ഷത്രോദികൾ. ഒഴുക്കി–മഴ�പയ്യിച്ചു.
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6. പുത്രന്മോർ–സൂര്യപുത്രന്മോരോയ �ദവന്മോർ, അംഗിരസ്സുകൾ. സർവജ്ഞൻ–സൂര്യൻ.

മൂന്നോമ�ത്ത കർമ്മം–ബ്രഹ്മചര്യം�കോണ്ട് ഋഷികൾക്കും, യജ്ഞം �കോണ്ടു �ദവ

കൾക്കും, പ്ര�ജോൽപോദനം�കോണ്ടു പിതൃക്കൾക്കും കടം വീട്ടണ�മന്ന വിധി പ്ര

സിദ്ധമോണ�ല്ലോ; ഈ മൂന്നിൽ മൂന്നോമത്തതോയ പ്ര�ജോല്പോദനം. രണ്ടവസ്ഥകൾ–

ഉദയോസ്തമയങ്ങൾ. അച്ഛന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. അച്ഛ��–�ദവജനകനോയ സൂര്യ

��. തോന്നവരിൽ–സ്വസന്തോനങ്ങളോയ മനുഷ്യരിൽ. നൂലും പരത്തി–കുലം വിപുല

മോക്കുകയും�ചയ്തു.

7. ഋഷി സ്വയം പറയുന്നു: �ക്ഷമത്തോൽ –തക്ക ഉപോയത്തോൽ. തോഴത്തും–തിയ്യിലും.

മുകളിലും–സൂര്യങ്കലും. ബൃഹദുക്ഥനോൽ തിയ്യിൽ യഥോവിധി ദഹിപ്പിയ്ക�പ്പട്ട പുത്രൻ

വോജി സൂര്യോദികളിൽ �ച�ന്നത്തി.
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സൂക്തം 57.

ബന്ധു, ശ്രുതബന്ധു, വിപ്രബന്ധുഎന്നിവർ ഋഷിമോർ; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദ

വകൾ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

�നർമോർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു�മങ്ങൾ

�സോമവന്മഖത്തിൽനിന്നും

മോറി�പ്പോകോ�യ്ക;–ങ്ങൾക്കിന്ദ്ര,

�ച�രോല്ലി,ടയ്ക്കടലോർകൾ! (1)

�മധം �നയ്യും നൂലോമോ�ര

�സ്തോതോക്കന്മോർ പരത്തി�യോ,

ആക�വ �ഹോമിയ്ക്ക�പ്പടു-

മോയവങ്കൽ�ച്ചല്ലു�ക,ങ്ങൾ! (2)

ചിത്ത�ത്തവിളിച്ചീടുന്നൂ,

ബദ്ധ�വഗരോയി ഞങ്ങൾ

പിത്രൃപോത്ര�സോമത്തോലു-

മത്തോതർതൻസ്തവത്തോലും! (3)

പ്രത്യോഗമിയ്ക്ക�ട്ട നി��

ചിത്തം, കരുത്തുണ്ടോകോനും,

കർമ്മത്തിന്നും, കതി�രോ�ന-

ക്കണ്ടുനീണോൾ ജീവിപ്പോനും! (4)

അസ്മത്തോതരമർത്ത്യരു-

മങ്ങയ്ക്കു തിരി�ച്ചക�ട്ട,

ചിത്ത, മുയിരിന്ദ്രിയവും;

ലബ്ധമോകി, �തങ്ങൾക്കു�മ! (5)

�സോമ, നി�� കർമ്മത്തിലും

തൂ�മയ്യിലും മനസ്സൂന്നി,

പുത്ര�പൗത്രോദിക�ളോടും

വർത്തിയ്ക്കുമോറോക, ഞങ്ങൾ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 57.
1. ഇക്ഷ്വോകുവംശ്യനോയഅസമോതി എന്ന രോജോവിന്നുബന്ധു,സുബന്ധു,ശ്രുതബന്ധു, വി

പ്രബന്ധുഎന്നുനോലു പു�രോഹിതന്മോരുണ്ടോയിരുന്നു. രോജോവു �ഗോപോയന�ഗോത്രക്കോ

രോയ അവ�ര പിരിച്ചു, പകരം കള്ളന്മോരോയ രണ്ട് ഋഷിമോ�ര �പൗ�രോഹിത്യത്തിന്നു

�വച്ചു. അതിൽ �ക്രോധിച്ചു ബന്ധ്വദികൾ രോജോവി�ന മോറ്റി. ഇതറിഞ്ഞ്, ആ കള്ളന്മോ

രോയ രണ്ട് ഋഷിമോർ സുബന്ധുവി�ന �കോന്നുകളഞ്ഞു. അ�പ്പോൾ സുബന്ധുവി�� ഭ്രോ

തോക്കളോയ ബന്ധു–ശ്രുതബന്ധു–വിപ്രബന്ധുക്കൾ രക്ഷയ്ക്കോയീഈസൂക്തം ദർശിച്ചു
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ജപിച്ചു. മറുനോട്ടി�ലയ്ക്കു �പോകുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ ജപി�യ്ക്കണ്ടത�ത്ര,ഈസൂക്തം: �സോമ

വന്മഖം–�സോമയോഗം. ഇടയ്ക്ക്–മോർഗ്ഗമധ്യത്തിൽ. അടലോർകൾ=ശത്രുക്കൾ.

2. ആയവങ്കൽ–അഗ്നിയിങ്കൽ; അഗ്നി�യ �മധ (യോഗ)വസ്ത്രത്തിനുള്ള നൂലോക്കി രൂപ

ണം�ചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

3. ചിത്ത�ത്ത–വധിയ്ക്ക�പ്പട്ട സുബന്ധുവി�� മനസ്സി�ന, ജീവ�ന. പിത്ര്യപോത്ര�സോമം

–പിതൃക്കൾക്കുള്ളചമസങ്ങളി�ല �സോമം. അത്തോതർ–അംഗിരസ്സുകൾ.

4. പ്രത്യോഗമിയ്ക്ക�ട്ട=തിരിച്ചുവര�ട്ട.
5. അസ്മത്തോതരമർത്ത്യരും–അംഗിരസ്സുകളും, �ദവന്മോരും. ഇത്–ഉയിരും ഇന്ദ്രിയഗണ

വും. ലബ്ധമോക–കിട്ട�ട്ട.
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സൂക്തം 58.

ബന്ധ്വോദികൾ ഋഷികൾ;അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; മനസ്സു �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോ

�ല.)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

സൗരിയോം യമ�ദവങ്കൽ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (1)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

സ്വോരോജ്യത്തിൽത്തോൻ ഭൂവിൽത്തോൻ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (2)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

തീരം നോലുള്ള മന്നിങ്കൽ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (3)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

വോരുറ്റ നോലുദിക്കിലും;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (4)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

വോരിപൂർണ്ണമോമോഴിയിൽ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (5)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

പോറുന്ന രശ്മിച്ചോർത്തിങ്കൽ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (6)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

നീരിലും, സ�സ്യൗഘത്തിലും;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (7)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

സൂരങ്കൽത്തോനുഷസ്സിൽത്തോൻ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (8)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം
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വോരുറ്റ പർവതങ്ങളിൽ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (9)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

പോരിതി�ലല്ലോടത്തു�മ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (10)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

�വ�റയുമകലങ്ങളിൽ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (11)

ദൂ�ര �പോയ്ക്കളഞ്ഞ�ല്ലോ, നിന്മനം

ഭൂതവർത്തമോനങ്ങളിൽ;

ഞങ്ങളതി�നപ്പിന്തിരിയിപ്പൂ,

ഇങ്ങു പോർക്കുവോൻ, ജീവിപ്പോൻ! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 58.
1. സുബന്ധുവി�� മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയഗണ�ത്തോ�ടോപ്പം തിരിച്ചു വന്നു. അതി�ന വീണ്ടും

അ�ദ്ദഹത്തിൽ പ്ര�വശിപ്പിയ്ക്കോൻ ഭ്രോതോക്കൾഈസൂക്തം ദർശിച്ചു ജപിച്ചു: സൗരി=

സൂര്യപുത്രൻ.

2. സ്വോരോജ്യത്തിൽത്തോൻ ഭൂവിൽത്തോൻ–സ്വർഗ്ഗത്തി�ലോ, ഭൂമിയി�ലോ.

3. തീരം നോലുള്ള–നോലതിരുകൾ �ചർന്ന.
5. വോരിപൂർണ്ണം–�വള്ളം നിറഞ്ഞതു്.

6. രശ്മി–സൂര്യകിരണം.
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സൂക്തം 59.

ബന്ധ്വോദികൾത�ന്ന ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും മഹോപംക്തിയും പംക്ത്യുത്ത

രയും ഛന്ദസ്സുകൾ; നിര്യതിയും �സോമവും അസുനീതിയും ദ്യോവോപൃഥിവികളും ഇന്ദ്ര

നും �ദവതകൾ. (കോകളി.)

ഏ�റ വോയ്ക്ക�ട്ടയോയുസ്സും യുവത്വവും,

സോരഥിയോലിരു�തരോളർ�പോല�വ:

കിട്ട�ട്ട, ജീവിതഭ്രഷ്ടന്നഭീപ്സിതം;

വിട്ടു�പോക�ട്ട, നിര്യതി ദൂരോന്ത�ര! (1)

ഇങ്ങുയിർക്കോയ് സ്തവോന്നങ്ങൾ–നോനോന്നങ്ങൾ-

ഞങ്ങ�ളോരുക്കുന്നു, സോമഗോന�ത്തോ�ട:

ഒട്ടുക്കിതുകളശിയ്ക്ക�ട്ട, മുത്തശ്ശി;

വിട്ടു�പോക�ട്ട, നിര്യതി ദൂരോന്ത�ര! (2)

കീഴമർക്കബലോൽ, ക്കോറി�ന വജ്രവു,-

മൂഴി�യസ്സൂര്യനും�പോ�ലങ്ങൾ മോറ്റ�ര:

ഒട്ടുക്കു �കൾക്കുക, സ്മൽസ്തവം മുത്തശ്ശി;

വിട്ടു�പോക�ട്ട, നിര്യതി ദൂരോന്ത�ര! (3)

മൃത്യുവി�ന്നകരു�ത, ങ്ങ�ള�സ്സോമ, നീ:

മി�ത്രോദയം ഞങ്ങൾകോണോവു �മലിലും;

തുഷ്ടിദമോകിങ്ങു, കോലജം വോർദ്ധകം;

വിട്ടു�പോക�ട്ട, നിര്യതി ദൂരോന്ത�ര! (4)

നീയസുനീ�ത, മനം�വയ്ക്കഞങ്ങളി:-

ലോയുസ്സുനീട്ടു�ക, ങ്ങൾക്കുയിർ�ക്കോള്ളുവോൻ;

നിർത്തുക, സൂര്യ�നക്കോണുവോ�നങ്ങ�ള;-

ത്ത്വത്തിരു�മയ്യും തടിപ്പിയ്ക്ക, �നയ്യിനോൽ! (5)

�പർത്തണ�യ്ക്ക, ങ്ങളിൽക്കോഴ്ചയും പ്രോണനും;

�പർത്തസുനീ�ത, തരികി,ങ്ങു �ഭോഗ്യവും;

കോണോവു, സൂര്യനുദിപ്പ�തങ്ങൾ ചിരം;

മോനി�ത, നിത്യം സുഖിപ്പിയ്ക്ക, ഞങ്ങ�ള! (6)

�പർ�ത്തകു�ക,ങ്ങൾക്കുജീവ�ന �ദ്യോ�ദവി,

�പർത്തുധരിത്രിയും, �പർത്തന്തരിക്ഷവും;

�പർ�ത്തകുമോറോക, �സോമ�മങ്ങൾക്കുടൽ,

�പർത്തുപൂഷോവിഹസ്വസ്തിശബ്ദ�ത്തയും! (7)

ഏകുമോറോക, സുബന്ധുവിന്നുസുഖം

യോഗമോതോക്കൾ �പരിയ വോനൂഴികൾ:

�ദ്യോ�വ, മഹി, �പോറുത്തംഹസ്സകറ്റുവിൻ!

മോൽ വരു�ത്തോല്ലോ, നിന�ക്കോരു പോപവും! (8)
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വിണ്ണിങ്കൽനിന്നു �പോന്നുണ്ടു, മരുന്നുകൾ

മന്നിൽച്ചരിയ്ക്കുന്നു, രണ്ടു മൂ�ന്നോന്നുമോയ്.

�ദ്യോ�വ, മഹി, �പോറുത്തംഹസ്സകറ്റുവിൻ!

മോൽ വരു�ത്തോല്ലോ, നിന�ക്കോരു പോപവും! (9)

നന്നോയുശീനരോണ്യോഢ്യവണ്ടി വലി-

യ്ക്കു�ന്നോരു കോള�യയിങ്ങയയ്ക്കിന്ദ്ര, നീ.

�ദ്യോ�വ, മഹി, �പോറുത്തംഹസ്സകറ്റുവിൻ!

മോൽ വരു�ത്തോല്ലോ, നിന�ക്കോരു പോപവും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 59.
1. സോരഥിയോലിരു�തരോളർ�പോല�വ–സോരഥിയു�ട സോമർത്ഥ്യത്തോൽ രണ്ടു രഥിക

ന്മോർഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുന്നതു�പോ�ല, ജീവിതഭ്രഷ്ടന്ന് (മൃതിയടഞ്ഞസുബന്ധുവിന്നു)ആയു

സ്സും യൗവനവും ഏ�റ വോയ്ക്ക�ട്ട. നിര്യതി–സുബന്ധുവി�� പ്രോണ�ന അപഹരിച്ച

പോപ�ദവത.

2. ഉയിർക്കോയ്–സുബന്ധുപുനർജ്ജീവിപ്പോൻ. സ്തവോന്നങ്ങൾ–സ്തുതിയും ഹവിസ്സും. ഒരു

ക്കുന്നു–നിര്യതിയ്ക്ക്. മുത്തശ്ശി–കിഴവിയോയ നിര്യതി.

3. കീഴമർക്ക–മോറ്റ�ര കീഴമർക്കുമോറോക�ട്ട.
4. മി�ത്രോദയം=സൂ�ര്യോദയം. കോലജമോയ (കോലക്ര�മണ വന്നുകൂടുന്ന) വോർദ്ധകം ഇങ്ങു

(ഞങ്ങൾക്കു) തുഷ്ടിദമോക–സുഖകരമോയിഭവിയ്ക്ക�ട്ട.

5. അസുനീതി–ഒരു �ദവി. ത്വത്തിരു�മയ്യും=നി�� തിരുവുടലും, �നയ്യിനോൽ–ഞങ്ങൾ

തരുന്ന �നയ്യു ഭുജിച്ച്.

6. ഞങ്ങളിൽ–ഞങ്ങളു�ടസുബന്ധുവിങ്കൽ. ഇങ്ങു–ഞങ്ങൾക്ക്. മോനി�ത–പൂജിയ്ക്ക�പ്പട്ടവ�ള.

7. �ദ്യോ�ദവി–�ദവിയോയ �ദ്യോവ്. സ്വസ്തിശബ്ദം–സ്വസ്തി(അവിനോശം) എന്നു പറയ�പ്പടു

ന്നതു്, നോശമില്ലോയ്മ.

8. �പോറുത്തംഹസ്സകറ്റുവിൻ–നിങ്ങൾഞങ്ങളു�ട കുറ്റംക്ഷമിച്ചു പോപം നീക്കിയോലും. നോ

ലോംപോദം സുബന്ധുവി�നോടു പറയുന്നതോണ്: നിനക്കുദുഃഖകരമോയ പോപ�മോന്നും പറ്റ

രുത്.

9. രണ്ട്–അശ്വികൾ. മൂന്ന്–ഇള,സരസ്വതി, ഭോരതി: ഒന്ന്–രുദ്രൻ. അശ്വികളു�ടയും മറ്റും
ഔഷധങ്ങൾസുബന്ധുവി�� പ്രോണ�ന പരിരക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട എന്നുഹൃദയം.

10. ഉശിനരോണ്യോഢ്യവണ്ടി–ഉശിനരോണി(?) എന്ന �ലപ�നൗഷധി �കറ്റിയ വണ്ടി. ഉശീ

നരോണി�ലപനം�കോണ്ടുസുബന്ധുപ്രത്യുജ്ജീവിയ്ക്കു�മന്നു ഭ്രോതോക്കൾആശിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 60.

ബന്ധ്വോദികളും, അവരു�ടഅമ്മയും ഋഷികൾ; ഗോയത്രിയും പംക്തിയുംഅനുഷ്ടുപ്പും

ഛന്ദസ്സുകൾ;അസമോതിയും ഇന്ദ്രനുംആഹ്വനവും സ്പർനവും �ദവതകൾ. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’�പോ�ല.)

ദീപ്തദൃക്കോയ് മഹോന്മോരോൽ-

ക്കീർത്തിതനോമപ്പുമോങ്കൽ

�ന�ര �ച�ന്നത്തോവൂ, നമ-

സ്കോരം �ചോല്ലി�ക്കോണ്ടു നമ്മൾ: (1)

ദീപ്തൻ, ഭ�ജരഥ�നക്കീ-

ഴോഴ്ത്തി�വ�ച്ചോന, സമോതി

�വരിനിഷൂദന�നോ, രു

�തരി�നോ�ത്തോൻ, സതോംപതി! (2)

�പോത്തുക�ള�യന്ന�പോ�ല,

�പോരടിച്ചിക്കൃപോണവോൻ

വോ�ളടുക്കോ�തയു�മതി-

രോളിക�ളക്കീഴമർത്തും! (3)

വിക്ഷതോരി ധ�നോ�പത-

നിക്ഷ്വോകു ഭരിയ്ക്കും നോട്ടിൽ,

സ്വർഗ്ഗത്തിങ്കൽ�പ്പോ�ലയ�ല്ലോ,

വർഗ്ഗമഞ്ചും വസിയ്കുന്നു! (4)

നീ �കല്പി�ന രോഥ�പ്രോഷ്ഠ-

നോകുമസമോതിതങ്കൽ

നിർത്തുകിന്ദ്ര, കോഴ്ച കിട്ടോൻ

മിത്ര�ന നഭസ്സിൽ�പ്പോ�ല! (5)

രണ്ടരുണോശ്വ�ത്തപ്പൂട്ടി-

�ക്കോണ്ടഗസ്ത്യപ്രിയർക്കോയ് നീ

ത്യോഗമില്ലോപ്പിശുക്ക�ര-

യോ�കക്കീഴമർക്ക, രോജൻ! (6)

മോതോവിതോ, പിതോവിതോ,

�ചതന്യദനിതോ, വന്നു:

നിർഗ്ഗമിച്ചീ, നിൻ�ദഹത്തി-

�ലയ്ക്കു വരൂ, സുബ�ന്ധോ, നീ! (7)

�കോണ്ടു�പോകോൻ നുകം കയർ-

�കോണ്ടു �കട്ടുന്നതു�പോ�ല

നിർത്തീ നിൻ�നഞ്ചു, യിർ�ക്കോൾവോൻ-

മൃത്യുവിന്നല്ലൂ, ടയോയ്  വോൻ! (8)
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�മത്തിയ മന്നിതു വൃക്ഷൗ-

ഘ�ത്തനിർത്തുന്നതു�പോ�ല

നിർത്തീ നിൻ�നഞ്ചു, യിർ�ക്കോൾവോൻ

മൃത്യുവിന്നലു, ടയോയ്  വോൻ! (9)

�വവസ്വതയമങ്കൽനി-

ന്നോവോഹി�ച്ചൻ, നിന്മനം ഞോൻ

ജീവിയ്ക്കുവോൻ–�ഹസുബ�ന്ധോ,

ചോവോനല്ല, നശിയ്ക്കോയ്  വോൻ! (10)

തോ�ഴ വീശുന്നു മോരുതൻ;

തോ�ഴ ചൂ�ടകുന്നു, സൂര്യൻ;

തോ�ഴോട്ടു കറക്കു�ന്നൻ പോൽ;

തോ�ഴ �പോക, തവ പോപം! (11)

എൻകയ്യിതു ഭോഗ്യശോലി;-

�യൻകയ്യിതു വൻഭോഗ്യവോൻ;

എൻകയ്യിതു സർ�വൗഷധ;

�മൻകയ്യിതു ശുഭസ്പർശം! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 60.
1. അപ്പുമോങ്കൽ–അസമോതിരോജോവി��അടുക്കൽ.
2. അസമോതി�യ വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു: ഭ�ജരഥൻ–അസമോതിയു�ട ഒരു ശത്രു. �തരി�നോ

�ത്തോൻ–�തരു�പോ�ലഅഭിമതപ്രോപകൻ.

3. �പോത്തുക�ള സിംഹ�മന്ന�പോ�ല, എതിരോളിക�ള ഈ കൃപോണവോൻ (ഖഡ്ഗോയു

ധനോയഅസമോതി) കീഴമർത്തും.

4. വിക്ഷതോരി–�വരിമർദ്ദനൻ. ഇക്ഷ്വോകു–ഇക്ഷ്വോകുവംശ്യനോയ അസമോതി. വർഗ്ഗമ
ഞ്ചും–പഞ്ചജോതികൾ.

5. രോഥ�പ്രോഷ്ഠൻ–രഥ�പ്രോഷ്ഠ�� പുത്രൻ. മിത്രൻ–സൂര്യൻ.
6. ബന്ധ്വോദികളു�ട അമ്മയോയ അഗസ്ത്യ�സോദരി അസമോതി�യ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: അരുണോ

ശ്വം=�ചംകുതിര. അഗസ്ത്യപ്രിയർ–അഗസ്ത്യ�� ഭോഗി�നയരോയ ബന്ധ്വോദികൾക്കു

�വണ്ടി. ത്യോഗം=ദോനം.

7. മക്കളു�ടയും അമ്മയു�ടയും ഈ സ്തുതിയോൽ രോജോവു പ്രസന്നനോയി. പിന്നീടവർ

അഗ്നി�യസ്തിതിച്ചു. സ്തുതനോയഅഗ്നി വ�ന്നത്തി. സുബന്ധുവി�നജീവിപ്പിച്ചു. അ�പ്പോ

ളവർ സുബന്ധുവി�ന ആഹ്വോനം�ചയ്യുന്നു: ഈ വന്ന അഗ്നിത�ന്നയോണ്, നമുക്ക്

അമ്മയും അച്ഛനും ജീവദോതോവും. നിർഗ്ഗമിച്ച്–പുറത്തു�പോന്ന്. ഈ ഋക്കി�� �ദവത,

ആഹ്വോനമോകുന്നു.

8. �കോണ്ടു�പോകോൻ–വണ്ടി. നിൻ�നഞ്ച്–നി�� മനസ്സി�ന അഗ്നി നിർത്തി. ഉടയോ

യ്  വോൻ–നശിയ്ക്കോതിരിപ്പോൻ.

9. �മത്തിയ–വിശോലമോയ.
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11. തോ�ഴ–സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്

12. ലബ്ധജീവനോയ സുബന്ധുവി�ന ബന്ധുപ്രഭ്രുതികൾ �ക�ക്കോണ്ടു സ്പർശിയ്ക്കുന്നു. സ്വർ

ശനമോണു്,ഈ ഋക്കി�� �ദവത.
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സൂക്തം 61.

മനുപുത്രൻ നോഭോ�നദിഷ്ഠൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

(നോഭോ�നദിഷ്ഠൻ) ഇങ്ങ�നഈ രുദ്ര�സ്തോത്രം അറിവോൽ നിർമ്മിച്ചു. കർമ്മ

ങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘത്തിൽ ഉറ�ക്ക�ച്ചോല്ലി: പങ്കു�വയ്ക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമോരും മറ്റു

മോന്യന്മോരും ഇതു (�കോണ്ടോടി). അയോൾ പചനദിവസത്തിൽ സപ്ത�ഹോതോക്കൾ

ക്കുകർമ്മപൂർത്തി വരുത്തി. (1)
അ�ദ്ദഹം ദോനത്തിന്നുംഹനനത്തിന്നുമോയിസമീപിച്ച്, ആയുധങ്ങളോൽ (അര

ക്ക�ര) വീഴിച്ചു, �വദി�മലിരിയ്ക്കയോയിരുന്നു; �വമ്പ�ലോ�ട �ചന്ന് ഉറ�ക്കസ്സംസോരി

ച്ചു�കോണ്ടു, ത�� മിടുക്കു, �വള്ളം�പോ�ല, അവി�ടനിന്നുതിരുമോറു പോറ്റി. (2)
യോ�തോരുവൻ, പ്രബൃതധനനോയിട്ടു കയ്യി�ലടുത്തു നിർ�ദ്ദശിച്ച്, ഇവ�� വിര

ലുകൾ�കോണ്ടു കൂട്ടുന്നു�വോ; ആ �സ്തോതോവു വിളിച്ചോൽ, നിങ്ങളിരുവരും അനുഗ്രഹി

പ്പോൻ മ�നോ�വ�ഗന മണ്ടി�ച്ചല്ലുമ�ല്ലോ; (3)
സ്വർഗ്ഗം കോക്കുന്ന അശ്വിക�ള, കറുമ്പി തുടു�ഗോക്കളിൽ �കറു�മ്പോൾ ആ നി

ങ്ങ�ളഞോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു: നിങ്ങൾ �ദ്രോഹിയ്ക്കോ�തഎ��ഹവിസ്സിച്ഛിച്ച്, എ�� യോ

ഗത്തിൽ, തീറ്റയ്ക്കു രണ്ടശ്വങ്ങൾ�പോ�ല വന്നു�ചരുവിൻ! (4)
തഴച്ചു �തടി�ക്കോണ്ടിരുന്ന വീര്യം (പ്രജോപതിയോൽ) �സചിയ്ക്ക�പ്പട്ടതു മനുഷ്യ

ഹിതൻപിൻവലിച്ചു. അതു വീണ്ടും പത്നിയു�ട പുത്രിയിൽ തൂക�പ്പട്ട�പ്പോൾ നിസ്സപ

ത്നൻ ഉത്ഥിതനോയി: (5)
യ�ഥച്ഛം പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നഅച്ഛൻഅരി�ക നടുവിൽ�വച്ചു യുവതി�യോടു �ചർ

ന്നു; തമ്മിൽ �ചർന്ന ഇരുവരും, അല്പോല്പം �രത�സ്സോഴുക്കി. അത് ഉയർന്ന യജ്ഞ

സ്ഥോനത്തുനിഷിക്തവുമോയി ! (6)
അച്ഛൻ സ്വപുത്രി�യ പുണർന്ന അന്നുത�ന്ന, ഭൂമി�യസ്സംഗിച്ചു �രത�സ്സോ

ഴുക്കി. അ�പ്പോൾ സുകർമ്മോക്കളോയ �ദവന്മോർ ബ്രഹ്മ�ത്ത ഉൽപോദിപ്പിച്ചു–

കർമ്മപോലകനോയ വോ�സ്തോഷ്പതി�യസൃഷ്ടിച്ചു. (7)
അ�ദ്ദഹം, ഇന്ദ്രനോൽ യുദ്ധത്തിൽ എയ്യ�പ്പട്ട കടൽനോക്കു�പോ�ല ഞങ്ങ�ള

വി�ട്ടോടി. ഒരല്പബുദ്ധി ദക്ഷിണക�ള �വടിഞ്ഞുനട�കോള്ളില്ല; പോന്ഥ�സ്നഹിയോക

�ട്ട, എ��അവ�യ പിടികൂടിയില്ല! (8)
ആളുക�ള വലയ്ക്കുന്ന തിയ്യു പോ�ഞ്ഞത്തില്ല; രോത്രിയിലും, നഗ്നൻ അഗ്നി�യ

സമീപിയ്ക്കില്ല. തോങ്ങോയ തന്തിരുവടി വിറകു �നടോനും ഹവിസ്സു �നടോനും, ബ�ലന

�പോരുതോനുമോണ�ല്ലോ, അവതരിച്ചതു് ! (9)
യ�ജ്ഞോചിത�സ്തോത്രം �ചോല്ലുന്ന നവഗ്വന്മോർ ചി�ക്കന്നു കമനീയയു�ട

സഖ്യം �നടി: രണ്ടിടത്തും പ്രധോനരോയ അവർ രക്ഷകങ്കലണഞ്ഞു, ദക്ഷിണ കൂ

ടോ�തഅക്ഷയം കറ�ന്നടുത്തു– (10)
ചി�ക്കന്നു കമനീയയു�ട സഖ്യം �നടിയിട്ട്, ഒരതിനൂതന ധനം�പോ�ല, മഴ

�വള്ളം പുറ�പ്പടുവിച്ചു: അമൃതു ചുരത്തുന്നപയ്യി�� �വൺപോലോകുന്നധനംഅവർ

അങ്ങയ്ക്കുനി�വദിച്ചുവ�ല്ലോ! (11)
മോടുകൾ �പോയതു പി�ന്നയോണറിഞ്ഞതു്: �സ്തോതോവു പറയുന്നു:‘സ്തുതിയിൽ

രമിയ്ക്കുന്ന, വസു�വക്കോൾ വസുവോയ പരിശുദ്ധൻ ധന�ത്ത�യല്ലോം ചി�ക്കന്നു ചു

ഴന്നുകഴിഞ്ഞു!’ (12)
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അവി�ടത്ത�ന്ന ചി�ക്കന്നു തന്തിരുവടിയു�ട പരിവോരങ്ങൾ വ�ന്നത്തി.

ബഹുരൂപന്മോർ നൃഷൽപുത്ര�ന പിളർത്തോ�നോരുങ്ങി. എന്നോൽ അ�നകവടി

വിൽ �വളി�പ്പട്ട ശുഷ്ണ�� ഗുപ്തമോയ മർമ്മം നിസ്സപത്നൻ ശരിയ്ക്കറിഞ്ഞു! (13)
യോ�തോന്നി��തോയ ദർഭയിൽ �ദവന്മോർ സ്വർഗ്ഗത്തി�ലന്ന�പോ�ല ഇരിയ്ക്കു

ന്നു�വോ, ആ �തജസ്സു പ്രസിദ്ധമോണ�ല്ലോ; അഗ്നി, ജോത�വദസ്സ് എന്നിവയും അതി

�� �പരുകളോണ്. �ഹോതോ�വ,യജ്ഞത്തിൽ വിളിയ്ക്കുന്ന അ�ദ്രോഹിയോയ ഭവോൻ

ഞങ്ങളു�ട (വിളി) �കട്ടോലും! (14)
ഇന്ദ്ര, ആ �തജസ്സിയന്ന രുദ്രപുത്രന്മോരോയ നോസത്യന്മോർ എ�� സ്തുതിയും

യജ്ഞവും സ്വീകരിയ്ക്ക�ട്ട; മത്തടിച്ചു വിളയോടി മർത്ത്യർക്ക് അന്നമയയ്ക്കുന്ന അവർ

മനുവി�ന്നന്ന�പോ�ല, ദർഭ വിരിച്ച എനിയ്ക്കു യജനീയരോയിഭവിയ്ക്ക�ട്ട! (15)
ഈസ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട വിധോതോവോയ രോജോവി�ന(ഞങ്ങൾ) വന്ദിയ്ക്കുന്നു: സ്വന്തം

രശ്മികൾ �ചർന്നഈവിപ്രൻഅന്തരിക്ഷവുംകടക്കുന്നു. ഇ�ദ്ദഹംകക്ഷീവോ�നയും,

ഇ�ദ്ദഹംഅഗ്നി�യയും, കുതിരകൾഉരു�ണ്ടോടുന്നചക്ര�ത്ത�യന്ന�പോ�ലഇളക്കി

വിട്ടു! (16)
ഇങ്ങും അങ്ങും ബന്ധുവോയ, കടത്തിവിടുന്നവനോയ ആ യഷ്ടോവു �പറുനിന്ന

പയ്യി�ന (ശയുവിന്നു) കറക്കോൻ അമൃതു ചുരത്തുന്നവളോക്കിത്തീർത്തു: ശയു മിത്രോ

വരുണന്മോ�രയുംഅര്യമോവി�നയും വരണീയങ്ങളോയ മികച്ച �സ്തോത്രങ്ങൾ�കോണ്ടു

വഴി�പോ�ല സ്തുതിച്ചുവ�ല്ലോ! (17)
പൃഥിവിയോകുന്ന ബന്ധു�വോടുകൂടിയ �സ്തോതോവ്–�ദ്യോവിൽ �മവുന്ന നിന്തിരു

വടിയു�ട കർമ്മിയോയ നോഭോ�നദിഷ്ഠൻ–�കോതിച്ചു പുലമ്പുകയോണ്: തന്തിരുവടി

യു�ടആ �ദ്യോവു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്തിയ �പോക്കിളോണ്; ഞോൻ തന്തിരുവടിയു�ട

പിന്തുടർച്ചയിൽ ഒരുവനുമോണു് ! (18)
ഇത്, എ�� �പോക്കിളോണ്; ഇതിലോണ്, എ�� ഇരിപ്പിടം; ഇവ എ�� രശ്മി

കളോകുന്നു. ഈ ഞോനോണ്, എല്ലോം. സത്യസ്വരൂപ�� ആദ്യസന്തോനങ്ങളോണ

�ല്ലോ, ദ്വിജന്മോർ. �വളി�പ്പട്ട പയ്യോണ്, ഇതു ചുരത്തിയതു് ! (19)
നോലുദിക്കിലും മത്തടിച്ചുനടക്കുന്ന, ഇരു�ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന, കോടുക

�ള കീഴടക്കുന്ന �തജസ്വി വ�ന്നത്തും: ത�� ഉയർനോളം, ഒരു ശ്ലോഘ്യ�സന�പോ

�ല ചി�ക്കന്നമർത്തും. അങ്ങ�ന സുഖവർദ്ധകനോയ സുസ്ഥിര�നയോണ്, അമ്മ

പ്രസവിച്ചതു് ! (20)
ഇ�പ്പോൾ ഒരു പരിശ്രോന്ത�� കമനീയസ്തുതിയുണ്ടു്, ഉപമോനഭൂത�� അടുക്ക

�ലയ്ക്കു�പോകുന്നു. നല്ലസമ്പത്തുള്ളവ�ന,അങ്ങ്ഞങ്ങളു�ട (വിളി) �കട്ടോലും;അങ്ങ്

യജിച്ചോലും! അശ്വ�മധിപുത്രൻസ്തുതികളോൽഅങ്ങ�യ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (21)
ഇന്ദ്ര, നൃപ�ത, വജ്രപോണിയോയ ഭവോൻ ഇ�പ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു മഹത്തോയ

ധനം അരുളിയോലും; ഹവിർദ്ധനരോയ ഞങ്ങ�ള രക്ഷിച്ചോലും; �സ്തോതോക്ക�ളയും

പോലിച്ചോലും. ഹരിയുക്ത, ഞങ്ങൾ അങ്ങ�യ പ്രോപിപ്പോൻ പോപരഹിതരോയിത്തീ

ര�ട്ട! (22)
ഇരുതമ്പുരോന്മോ�ര, ഇ�പ്പോൾ �ഗോക്ക�ള�ത്തടി നടക്കുന്ന യോവ�നോരുത്തൻ

കർമ്മികളു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്കു സ്തുതിപ്പോനോയി �പോകുന്നു�വോ, ആ വിപ്രൻ അവർക്കു

തു�ലോം പ്രിയ�പ്പട�ട്ട: നിർവഹിയ്ക്ക�ട്ട; അവ�ര മറുകരയണയ്ക്ക�ട്ട! (23)
ഇനി,ഞങ്ങൾ�പോറുതിയ്ക്കോയി,ആജയശീല��ധനം,അനോയോ�സനസ്തുതി
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ച്ചും�കോണ്ടു യോചിയ്ക്കുന്നു: അ�ദ്ദഹത്തി�� മകനോണ�ല്ലോ, പോയുന്ന കുതിര. അങ്ങ്

പിപ്രനോണ്, അന്നം കിട്ടിയ്ക്കുന്നവനുമോണ് ! (24)
നിങ്ങളിരുവരു�ട സഖ്യത്തിന്നും, ഞങ്ങളു�ട ബലത്തിന്നുമോയി ഹവിഷ്മോൻ

�സ്തോത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു: ഇതു �ചോല്ലുക�ള എല്ലോടത്തും പരത്തും; കിഴക്കൻവഴി

�പോ�ല, സ്തനൃ�തോക്തിയ്ക്ക് സുഖവും ഉളവോക്കും! (25)
ഉദക�ദവതക�ളോടുകൂടിയആസൽബന്ധുഇപ്രകോരംസപ്രണോമങ്ങളോയസൂ

ക്തങ്ങൾ�കോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടു വളർന്നരുള�ട്ട: �സ്തോത്രവോക്യങ്ങളോൽ ഇ�പ്പോൾ

വ�ന്നത്ത�ട്ട. പയ്യി�� പോൽ പുറ�ത്തയ്ക്കു വരുന്നു! (26)
യജനീയരോയ �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളു�ട മഹോരക്ഷയ്ക്ക് ഒ�ത്തോരുമിച്ചോ

ലും: നോനോപ്രകോ�രണ നടന്ന് അന്നം �കോണ്ടുവരുന്നവരും, പ്ര�യോഗജ്ഞരും,

കണ്ടറിഞ്ഞവരുമോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (27)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 61.
1. അച്ഛ�� മുതൽ ഭോഗി�ച്ചടുത്ത ഭ്രോതോക്കൾ അന്നുബ്രഹ്മചോരിയോയ നോഭോ�നദിഷ്ഠന്നു

ഭോഗ�മോന്നും �വച്ചില്ല. അയോൾ അച്ഛ�നോടു �ചോദിച്ചു:– ‘എനി�യ്ക്ക�ന്ത, ഭോഗം �വയ്ക്കോ

ഞ്ഞതു്?’ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു: ‘ഇത്രയും �കോ�ണ്ടന്തുള്ളൂ? നീ സത്രമിരിയ്ക്കുന്ന അംഗിരസ്സു

കളു�ടഅടുക്കൽ�ച്ചന്നുസൂക്തം �ചോല്ലിയോൽ, സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കു �പോകോൻ തുടങ്ങുന്ന

അവർ നിനക്ക് ഒരോയിരം മോടുക�ള തരും!’ നോഭോ�നദിഷ്ഠൻ അതനുഷ്ഠിച്ചു; അംഗിര

സ്സുകൾ സത്രമവസോനിപ്പിച്ചു, �ഗോസഹത്ര�ത്ത �കോടുക്കുകയും �ചയ്തു. അ�പ്പോൾ, രു

ദ്രൻഎന്നഒരോൾഎഴു�നറ്റു �ചന്ന് ‘ഈയജ്ഞോവ�ശഷംഎനിയ്ക്കുള്ളതോണ’ന്ന്എതി

ർവോദംപുറ�പ്പടുവിച്ചു. ഉട�ന നഭോ�നദിഷ്ഠൻ �പോന്ന് അച്ഛ�നോടു �ചോദിച്ചു; ‘രുദ്രൻ�റ

ത�ന്ന’ എന്നോയിരുന്നു അച്ഛൻ�റ മറുപടി. ഇതു മറച്ചു�വയ്ക്കോ�ത നോഭോനദിഷ്ഠൻ രുദ്ര

�നഅറിയിച്ചു. ഈസത്യകഥനത്തോൽസന്തുഷ്ടനോയ രുദ്രൻആ �ഗോക്ക�ള നോഭോന

ദിഷ്ഠന്നുത�ന്ന വിട്ടു�കോടുത്തു. (ഐത�രയബ്രോഹ്മണം) സംഘത്തിൽ – സത്രമനുഷ്ഠി

ക്കുന്ന അംഗി�രോഗണത്തിൽ. മറ്റു മോന്യന്മോരും – ഭ്രോതോക്കളും. �കോണ്ടോടി – ഈ

�സ്തോത്രം �ഗോലഭോത്തിനുതകു�മന്ന്. പചനദിവസത്തിൽ – സത്രത്തി��ആറോംനോ

ളിൽ. രുദ്ര�സ്തോത്രം – രുദ്രപുത്രരോയഅശ്വിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള �സ്തോത്രം.

2. അ�ദ്ദഹം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞരുദ്രൻ. ദോനം–�സ്തോതോക്കൾക്കു ധനം നല്കൽ. ഹനനം–

ശത്രുവധം. �വള്ളം�പോ�ല–മഴക്കോറു �വള്ളം പോറ്റുന്നതു�പോ�ല.

3. പ്രഭൂതധനൻ–വള�ര ഹവിസ്സോകുന്ന ധനം ഒരുക്കിയവൻ. നിർ�ദ്ദശിച്ച്–ഇത് അശ്വി

കൾക്കോ�ണന്നു്. ഇവ��–എ��. കൂട്ടുന്നു–�സോമനീരിൽ പോലും മറ്റും.

4. കറുമ്പി–രോത്രി. തുടു�ഗോക്കളിൽ �കറു�മ്പോൾ–ഉഷസ്സ് ഉദിപ്പോൻ തുടങ്ങു�മ്പോൾ.
5. രുദ്രപ്രജോപതി, ത�� ഒരംശം�കോണ്ടു വോ�സ്തോഷ്പതിരുദ്ര�ന സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതോണ്,

ഇതുമുതൽ മൂന്നൃക്കുകളി�ല പ്രതിപോദ്യം: �തടി�ക്കോണ്ടിരുന്ന–ആരിലുൾപ്പൂ�കണ്ടൂ

എന്ന�ന്വഷിച്ചിരുന്ന. വീര്യം–�രതസ്സ്. മനുഷ്യഹിതൻ–വോ�സ്തോഷ്പതിരുദ്രൻ പിൻവ

ലിച്ചു–പ്രജോപതിയു�ട പ്രഥമ�സചനത്തിൽ രുദ്രൻ ഉൽപോദിച്ചില്ല. പത്നിയു�ട പുത്രി

–സ്വപുത്രി. മകളല്ല, �ദ്യോവോ�ണന്നും ഉഷസ്സോ�ണന്നും പക്ഷോന്തരങ്ങളുണ്ടു്. നിസ്സപ

ത്നൻ–രുദ്രൻ.

6. അച്ഛൻ–പ്രജോപതി. നടു–അന്തരിക്ഷം. യുവതി–മകൾ. നിഷിക്തവുമോയി=

�സചിയ്ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഇതിൽനിന്നു രുദ്രൻ ഉണ്ടോയിവന്നു.
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7. വോ�സ്തോഷപതി എന്നതി�� അർത്ഥം യോഗശോലോധിപ�നന്നോണ്; ഈ രുദ്ര�നത്ത

�ന്നയോണ്, ബ്രഹ്മ�മന്നു പറഞ്ഞതു്.

8. അ�ദ്ദഹം–രുദ്രൻ. എയ്യ�പ്പട്ട–നമുചിവധത്തിന്ന്. ഞങ്ങ�ള വി�ട്ടോടി=വോസ്തവം പറ

ഞ്ഞ എങ്കൽനിന്ന്, (സ്വന്തം �ഗോക്ക�ള എനിയ്ക്കു തന്ന്) ഓടി�പ്പോയി. ദക്ഷിണകൾ–

ദക്ഷിണയോയി കിട്ടിയ വസ്തുക്കൾ. പോന്ഥ�സ്നഹി–രുദ്രൻ. എ��അവ�യ–എനിയ്ക്ക്

അംഗിരസ്സുകൾ തന്ന �ഗോക്ക�ള. പിടികൂടിയില്ല–അ�ദ്ദഹംഅല്പബുദ്ധിയല്ല, മഹോമന

സ്കനോണു്.

9. വോ�സ്തോഷ്പതിരുദ്ര�� യജ്ഞരക്ഷോസോമർത്ഥ്യം വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു: തിയ്യ്– രക്ഷസ്സുംമറ്റും.

നഗ്നൻ–രോക്ഷസൻ. തന്തിരുവടി–അഗ്നി. �പോരുതോനും–രോക്ഷസോദിക�ളോട്.

10. നവഗ്വന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. കമനീയ–പൃശ്നി. രണ്ടിടത്തും–�ദ്യോവിലും ഭൂവിലും. രക്ഷ

കങ്കൽ–ഇന്ദ്രങ്കൽ. ദക്ഷിണ കൂടോ�ത–സത്രത്തിൽ ദക്ഷിണ�കോടുക്കലില്ല. അക്ഷ

യം–അനശ്വരമോയ ജലം.

11. രണ്ടോംവോക്യംഇന്ദ്ര�നോടുള്ളതോണ്: നി�വദിച്ചതിനോലോണ്,അവർമഴ�വള്ളംപുറ�പ്പ
ടുവിപ്പോൻ ശക്തരോയത്.

12. മോടുകൾ �പോയത് ഉടമസ്ഥന്മോരറിയുന്നതിന്നുമുമ്പുത�ന്ന, പരിശുദ്ധൻ (ഇന്ദ്രൻ) ധന

�ത്ത (�ഗോധന�ത്ത) വീ�ണ്ടടുപ്പോൻ ചുഴന്നുകഴിഞ്ഞു. വസു�വക്കോൾ വസു–മികച്ച

വോസയിതോവ്.

13. പരിവോരങ്ങൾ–രശ്മികൾ. ബഹുരൂപന്മോർ–�വഷംമോറിമോറിദ്ധരിച്ച അസുരന്മോർ. നൃ
ഷൽപുത്ര�ന–ഇന്ദ്ര�ന. നിസ്സപത്നൻ–എതിരില്ലോത്തഇന്ദ്രൻ.

14. ആ �തജസ്സ്–അഗ്നിയു�ട. ഒടുവി�ല വോക്യം പ്രത്യക്ഷം: വിളിയ്ക്കുന്ന–�ദവന്മോ�ര.

15. മത്തടിച്ചു–�സോമപോനത്തോൽ. മനു–എ��അച്ഛൻ.

16. രോജോവ്–�സോമൻ. കക്ഷീവോ�നയും–�സോമത്തിന്നു മലയിൽ �പോയ. അഗ്നി�യയും

–�വള്ളത്തി�ലോളിച്ച.

17. ഇങ്ങുംഅങ്ങും–ഇരു�ലോകങ്ങളിൽ. കടത്തിവിടുന്നവൻ–ആപത്തോരകൻ. ആയഷ്ടോ

വ്–അഗ്നി. അമൃതു–അമൃതി�ന്നോത്തപോൽ.

18. ബന്ധു–അമ്മ. �കോതിച്ചു–അംഗി�രോദത്തമോയ �ഗോസഹസ്ര�ത്തകോംക്ഷിച്ച്. തന്തി

രുവടി–സൂര്യൻ. പിന്തുടർച്ചയി�ലോരുവനുമോണ്–സൂര്യ�� പുത്രൻ, മനു; മനുവി�� പു

ത്രൻ, ഞോൻ.

19. ഇത്–മോധ്യമികവോക്ക്, സൂര്യമണ്ഡലം. ഞോൻ–സൂര്യങ്കൽനിന്നഭിന്നനോയ ഞോൻ.

സത്യസ്വരൂപ��–ബ്രഹ്മോവി��. പയ്യ്–മോധ്യമികവോക്ക്. ഇതു ജഗ�ത്തല്ലോം. ചുര

ത്തിയതു്–ഉൽപോദിപ്പിച്ചതു്.

20. �തജസ്വി–അഗ്നി. വ�ന്നത്തും–യോഗത്തിന്ന്. ഉയർനോളം=ഊർധ്വജ്വോല. കീഴമർ

ത്തും–യജ്ഞവി�രോധിക�ള. അമ്മ–അരണി.

21. ഒരു പരിശ്രോന്ത്ര��–ക്ഷീണിച്ച എൻ�റ. ഉപമോനഭൂതൻ–ഇന്ദ്രൻ, രണ്ടോംവോക്യംമു
തൽ അഗ്നി�യോടു പ്രത്യക്ഷം: അശ്വ�മധിപുത്രൻ–മനുവി�� പുത്രൻ, നോഭോ�നദിഷ്ഠ

�നന്നഞോൻ.

23. മിത്രോവരുണന്മോ�രോട്: കർമ്മികൾ–അംഗിരസ്സുകൾ. ആ വിപ്രൻ–നോഭോ�നദിഷ്ഠൻ,

ഞോൻ. നിർവഹിയ്ക്ക�ട്ട–അവി�ട �ച�യ്യണ്ടതു്. മറുകര–കർമ്മോവസോനം.

24. വരുണ�നപ്പറ്റി: ആജയശീല��–വരുണ��. അ�ദ്ദഹത്തി��–വരുണങ്കൽനിന്ന�ത്ര,

അ�ശ്വോൽപത്തി. അവശിഷ്ടം പ്രത്യക്ഷം: വിപ്രൻ–പൂജ്യൻ, വിശുദ്ധൻ.
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25. മിത്രോവരുണന്മോ�രോടു വീണ്ടും: ഹവിഷ്മോൻ–അധ്വര്യു: ഇതു–നിങ്ങളു�ട സഖ്യം. �ചോ
ല്ലുകൾ–യഷ്ടോക്കളു�ടസ്തുതികൾ. സൂനൃ�തോക്തി–പ്രിയസത്യവോക്ക്, സ്തുതി. സുഖവും–

കിഴക്കൻവഴിയോയിരിയ്ക്കോം, യോത്രയ്ക്കു നല്ലതു്.

26. ആ സൽബന്ധു–വരുണൻ. പയ്യി�� പോൽ–�പക്കറവു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു; വരു

ണൻ വരോൻ�വകരുത്.

27. അംഗിരസ്സുക�ളോട്: കണ്ടറിഞ്ഞവർ–അസുരന്മോരപഹരിച്ച �ഗോക്ക�ള.

ഈസൂക്തത്തി�� ആദ്യഭോഗം അത്യന്തം ദുർ�ജ്ഞയമോകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തക

രി�ലോരോൾ ഇതി�ല 5, 6, 7, 8, 9 ഋക്കുക�ള തർജ്ജമ�ചയ്യോ�ത വിടുക കൂടി�ച്ചയ്തിരിയ്ക്കൂന്നു!

ഒന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: എട്ടോംഅഷ്ടകം
രണ്ടോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 10 അനുവോകം 5
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സൂക്തം 62.

നോഭോ�നദിഷ്ഠൻഋഷി; ജഗതിയുംഅനുഷ്ടുപ്പുംബൃഹതിയുംസ�തോബൃഹതിയും ഗോയ

ത്രിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അംഗിരസ്സുകളും വി�ശ്വ�ദവകളും. സോവർണ്ണിമഹോ

രോജോവി�� ദോനവും �ദവതകൾ. (�കക.)

ഉന്നീതഹവിസ്കരോയ്ദ്ദക്ഷിണ �കോടു�ത്തവ-

രിന്ദ്ര��സഖിത്വവുമമൃതത്വവും �നടീ,

മംഗളമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോക�ട്ട! സുപ്രജ്ഞരോ-

മംഗിരസ്സുക�ള, �ക�ക്കോള്ളുവിൻ, മനുജ�ന! (1)

�ഗോധനങ്ങ�ള �വളി�യ്ക്കറ്റി,യച്ഛന്മോർ നിങ്ങൾ;

�മധത്തോൽ വല�നയും വധിച്ചൂ, വർഷോന്തത്തിൽ;

നിങ്ങൾക്കു ദീർഗ്ഘോയുസ്സുണ്ടോക�ട്ട! സുപ്രജ്ഞരോ-

മംഗിരസ്സുക�ള, �ക�ക്കോള്ളുവിൻ, മനുജ�ന! (2)

അംബരോന്തത്തിൽ�ക്കറ്റീ സത്യത്തോൽക്കതി�രോ�ന;-

യമ്മയോമവനിയ്ക്കു കീർത്തിയും �ചർത്തൂ, നിങ്ങൾ;

നിങ്ങൾക്കുപിറക്ക�ട്ട, നന്മകൾ! സുപ്രജ്ഞരോ-

മംഗിരസ്സുക�ള, �ക�ക്കോള്ളുവിൻ, മനുജ�ന! (3)

മംഗളമിതോ, �ചോല്വൂ, �നദിഷ്ഠനൃഷിമോ�ര,

നിങ്ങൾതൻ നിലയത്തിൽ;–�ദ്ദവപുത്ര�ര, �കൾപ്പിൻ:

നിങ്ങൾക്കുനൽബ്രഹ്മശ്രീ കിട്ട�ട്ട! സുപ്രജ്ഞരോ-

മംഗിരസ്സുക�ള, �ക�ക്കോള്ളുവിൻ, മനുജ�ന! (4)

അഗ്രിമകർമ്മോക്കളീ,യൃഷിമോർ നോനോരൂപ;-

രഗ്നിതൻ തനൂജന്മോരം,ഗിരസ്സുകളിവർ! (5)

അഗ്നിജർ, നോനോരൂപരിദ്ദിവ്യർ: �ദ�വോ�പത-

നംഗിര�ശ്ശ്രഷ്ഠൻ നല്കും, നവഗ്വ–ദശഗ്വോഖ്യൻ! (6)

അധ്വരധുര്യ�രവരിന്ദ്ര��സോഹോയ്യ്യത്തോ-

ലശ്വിയോം �ഗോവൃന്ദ�ത്തപ്പുറ�ത്തയ്ക്കിറക്കി�യോ;

ആയിരം തടി പൂണ്ട�പക്ക�ള�യനിയ്ക്കു ത-

ന്നോ, യവർ �ദവന്മോർക്കുഹവ്യവു�മോരുക്കിനോർ! (7)

ഇമ്മനു മുളയ്ക്ക�ട്ട, വിത്തു�പോലുയര�ട്ട:-

യി�പ്പോ�ഴ തന്നോന�ല്ലോ, സോശ്വ�ഗോസഹസ്ര�ത്ത! (8)

കഴിവില്ലി,സ്സൂര്യോഭൻ �ചയ്തതു �ചയ്  വോനോർക്കും:

പുഴയോയ്പ്പരക്കുന്നൂ, സോവർണ്ണിയു�ട ദോനം! (9)

ദോസർ�പോലയയ്ക്കോറുമുണ്ട�ല്ലോ, വിളമ്പുവോൻ

�ഗോസമൃദ്ധരോം യദുതുർവശർ ശുഭം �ചോല്ലി! (10)

മോ�ഴ്കോല്ലോ,യിര�മകും ഗ്രോമ�നതോവോം മനു;
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പൂക�ട്ട, യി�ദ്ദഹത്തിൻ ദക്ഷിണ �പോയർക്കങ്കൽ;

ആയുസ്സു വളർത്ത�ട്ട, സോവർണ്ണിയ്ക്കമരന്മോ;-

രോലസ്യ�മശോതന്നമിവനോൽ �നടോവൂ, നോം! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 62.
1. നോഭോ�നദിഷ്ഠൻ അച്ഛനോയ മനുവി�� നിർ�ദ്ദശത്തോൽ, സത്രമിരിയ്ക്കുന്നഅംഗിരസ്സുക

ളു�ടഅടുക്കൽ�ചന്നുപറഞ്ഞതു്: ഉന്നീതഹവിസ്കരോയ്–ഹവിസ്സു�ഹോമിച്ച്. മനുജ�ന

–മനുപുത്രനോയഎ�ന്ന.

2. വർഷോന്തത്തിൽ–ഒരോണ്ടോൽസത്രമവസോനിച്ച�പ്പോൾ.

3. അംബരോന്തത്തിൽ–ആകോശത്ത്.

4. �നദിഷ്ഠൻ–നോഭോ�നദിഷ്ഠനോയ ഞോൻ. �ദവപുത്രർ–അഗ്നിപുത്രർ. അംഗോരങ്ങൾ
(കനലുകൾ)’അംഗിരസ്സുകളോയി’ എന്ന്ഐത�രയബ്രോഹ്മണം.

5. പ�രോക്ഷകഥനം: നോനോരൂപർ–ഒന്നു�പോ�ലയല്ലോത്തആകൃതി�യോടുകൂടിയവർ.

6. നവഗ്വ–ദശഗ്വോഖ്യൻ–നവഗ്വൻ, ദശഗ്വൻ എന്നീ �പരുകളുള്ള �ദ�വോ�പതനോയ (�ദ

വക�ളോടുകൂടി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന) അംഗിര�ശ്ശ്രഷ്ഠൻ, അഗ്നി നല്കും–എനിയ്ക്കു ധനം തരും.

നവഗ്വരോയ അംഗിരസ്സുകളു�ട അഗ്നി നവഗ്വൻ, ദശഗ്വരോയ അംഗിരസ്സുകളു�ട അഗ്നി

ദശഗ്വൻ.

7. അശ്വി–അശ്വസഹിതം. ആയവർ–അംഗിരസ്സുകൾ.
8. സോവർണ്ണിമനുവി�� ദോന�ത്ത സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഇമ്മനു–സോവർണ്ണി. മുളയ്ക്ക�ട്ട–

സന്തോനസമ്പത്സ�മതനോയിആവിർഭവിയ്ക്ക�ട്ട. തന്നോന�ല്ലോ–ഇ�ദ്ദഹംഎനിയ്ക്കുതന്നു

വ�ല്ലോ. സോശ്വ�ഗോസഹസ്ര�ത്ത–വള�ര അശ്വങ്ങ�ളയും �ഗോക്ക�ളയും.

9. ഇസ്സൂര്യോഭൻ–സൂര്യതുല്യനോയ മനു.
10. യദുവും തുർവശനുമോകുന്ന രോജോക്കന്മോർ, ദോസ�രന്ന�പോ�ല മനുവിന്നു വിളമ്പുവോൻ

(ഭക്ഷണത്തിന്നു) പശുക്ക�ള അയച്ചു�കോടുക്കോറുണ്ടു്. ശുഭം �ചോല്ലി–മംഗളം �നർന്നു

�കോണ്ടു്.

11. മനുമോ�ഴ്കോല്ല–മനുവിന്ന് ഒരു ദുഃഖവുംവരരുത്. അർക്കങ്കൽപൂക�ട്ട–സൂര്യ�ലോകത്തും

പുകൾ�പ്പട�ട്ട. ആലസ്യ�മശോ�ത–നിരന്തരമോയ കർമ്മോനുഷ്ഠോനത്തോൽ.



334 ഋ�ഗ്വദം [അ. 8: അ. 2]

സൂക്തം 63.

പ്ലതിയു�ട പുത്രൻ ഗയൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകളും

പഥ്യോസ്വസ്തിയും �ദവതകൾ.

യോവചിലർ ദൂരത്തുനിന്നു (വന്നു) ചോർച്ച–�വവസ്വതജനനം–മനുഷ്യ�രപ്രീ

തരോയി ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നു�വോ; യോവചിലർ നഹുഷപുത്രനോയ യയോതിയു�ട യജ്ഞ

ത്തിൽ ഇരിയ്ക്കു�മോ; ആ �ദവന്മോർഞങ്ങ�ളപ്പറ്റി കൂട്ടിപ്പറയ�ട്ട! (1)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങളു�ട �ദഹങ്ങ�ളല്ലോം നമസ്കരണീയങ്ങളും, സ്തുത്യങ്ങളും,

യഷ്ടവ്യങ്ങളുമോണ�ല്ലോ: �ദ്യോവിൽനിന്നും, അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നും, ഭൂവിൻനിന്നും

ജനിച്ചവരോയ നിങ്ങൾ ഇവി�ട എ�� വിളി �കൾക്കുവിൻ! (2)
അമ്മ മധുരപയസ്സും, വോർമുകിൽ നിറഞ്ഞ വോട്ടമില്ലോത്ത �ദ്യോവ് അമൃതും

എവർക്കോയി ഒഴുക്കുന്നു�വോ;ആസ്തുതിബലന്മോരും, വൃഷ്ടികർത്തോക്കളും, സുകർമ്മോ

ക്കളുമോയഅദിതിപുത്രന്മോ�ര നീ സ്വസ്തിയ്ക്കോയി സ്തുതിച്ചോലും! (3)
കണ്ണിമ�വട്ടോ�ത മനുഷ്യ�ര �നോക്കുന്ന �ദവന്മോർ പൂജിയ്ക്ക�പ്പടോൻ വലിയ

അമൃതത്വം �നടിയിരിയ്ക്കുന്നു: തിളങ്ങുന്ന �തരും, അധൃഷ്യമോയ ബുദ്ധിയുള്ളആ പോ

പരഹിതർ �ദ്യോവി�� മുകളിൽ സ്വസ്തിയ്ക്കോയി വോണരുളുന്നു! (4)
വഴി�പോ�ല വളർന്ന സമ്രോട്ടുകളോയ എവർ യജ്ഞത്തിൽ വരു�മോ, എവർ

അഹിംസിതരോയി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കുടി�കോള്ളുന്നു�വോ; ആ മഹോന്മോരോയ ആദിത്യ

�രയും, അദിതി�യയും നീ സ്വസ്തിയ്ക്കോയി ഹവിസ്സു�കോണ്ടും സ്തുതി�കോണ്ടും �സവി

യ്ക്കുക! (5)
അഭിജ്ഞരോയ വി�ശ്വ�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ എത്ര �പരു�ണ്ടോ അത്രയും �പർ

ആദരിയ്ക്കത്തവണ്ണം, നിങ്ങ�ള സ്തുതിപ്പോൻ ആരുണ്ടു്? ബഹുജന്മോക്ക�ള, ഞങ്ങ�ള

സ്വസ്തിയ്ക്കോയി പോപം കടത്തിവിടുന്ന ഒരു യോഗം നിങ്ങൾക്കു പര്യോപ്തമോംവണ്ണം �ച

യ്യുവോൻആരുണ്ടു്? (6)
മനുഅഗ്നി�യജ്വലിപ്പിച്ച്, ഏഴു �ഹോതോക്ക�ളോടുകൂടി, ശ്രദ്ധോപൂർവം ഒന്നോമതു

യോഗം�ചയ്ത�തവർ�ക്കോ; ആദിത്യ�ര, ആ നിങ്ങൾ അഭയവും സുഖവും തരുവിൻ!

ഞങ്ങൾക്കുസ്വസ്തിയ്ക്കോയി സന്മോർഗ്ഗങ്ങൾസുഗമങ്ങളോക്കുവിൻ! (7)
മികച്ച അറിവുള്ള യോവചില വിജ്ഞോനികളോ�ണോ, ചരോചര�ലോകത്തി�ന്ന

ല്ലം അധിപതികൾ; �ദവന്മോ�ര, ആ നിങ്ങൾ ഇന്നു ഞങ്ങ�ള �ചയ്തതും �ചയ്തിട്ടി

ല്ലോത്തതുമോയ പോപത്തിൽനിന്നുസ്വസ്തിയ്ക്കോയി മറുകരയണയ്ക്കുവിൻ! (8)
പോപ�മോചകനും �ശോഭനോഹ്വോനനുമോയ ഇന്ദ്ര�ന ഞങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിൽ വി

ളിയ്ക്കുന്നു; സുകർമ്മോകളോയ മറ്റു �ദവന്മ�രയും– അഗ്നി, മിത്രൻ, വരുണൻ, ഭഗൻ,

ദ്യോവോപൃഥിവികൾ, മരുത്തുക്കൾ എന്നിവ�രയും–�നട്ടത്തിന്നും സ്വസ്തിയ്ക്കുമോയി വി

ളിയ്ക്കുന്നു. (9)
നന്നോയി രക്ഷിയ്ക്കുന്ന, പരപ്പുള്ള, പോപവും കുറ്റവും വോട്ടവുമില്ലോത്ത, നല്ല സുഖ

�ത്തോടുകൂടിയ, നന്നോയി �കോണ്ടുനടക്കുന്ന, നല്ല ചുക്കോനുള്ള,ഈടുറ്റ ഒരു �തോണി

യോയസ്വർഗ്ഗത്തിൽഞങ്ങൾസ്വസ്തിയ്ക്കോയി �കറുമോറോകണം! (10)
വി�ശ്വ�ദവന്മോ�ര, യജനീയ�ര, നിങ്ങൾ ഞങ്ങ�ള രക്ഷിപ്പോൻ കൂട്ടിപ്പറയു

വിൻ; വലയ്ക്കുന്ന വറുതിയിൽനിന്നു പോലിയ്ക്കുവിൻ. ശ്രവിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങ�ള ഞങ്ങൾ

യഥോർത്ഥമോയ �ദവസ്തുതി�കോണ്ടു രക്ഷയ്കും സ്വസ്തിയ്ക്കുമോയി വിളിയ്ക്കുമോറോകണം!

(11)
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�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾഎല്ലോ �രോഗവും, വിളിയ്ക്കോയ്കയും, പിശുക്കും, �ദ്രോഹിപ്പോൻ

�നോക്കുന്നവ�� ദുർവിചോരവും �പോക്കുവിൻ; ശത്രുക്ക�ളഞങ്ങളിൽനിന്നു ദൂര�ത്ത

�യ്ക്കോടിയ്ക്കുവിൻ; ഞങ്ങൾക്കുസ്വസ്തിയ്ക്കോയി വിപുലമോയ സുഖം തരുവിൻ! (12)
ആദി�തയന്മോ�ര, നിങ്ങൾ യോ�തോരുത്ത�ന വഴി�പോ�ല �കോണ്ടുനടന്നു,

സ്വസ്തിയ്ക്കോയി പോപ�മല്ലോം കടത്തിവിടു�മോ,ആഎല്ലോ മനുഷ്യനുംഅല്ലൽപറ്റോ�ത

അഭിവൃദ്ധി �നടും; കർമ്മോനന്തരം പ്രജകളോൽ പ്രകോശിയ്ക്കും! (13)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ അന്നലബ്ധിയ്ക്കു യോ�തോന്നി�ന, മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ

ഈടു�വപ്പിന്നു യുദ്ധത്തിൽ യോ�തോന്നി�ന കോത്തു�പോരുന്നു�വോ; ഇന്ദ്ര, പുലരി

യിൽ പുറ�പ്പടുന്നതും, �സവനീയവും, അധൃഷ്യവുമോയആ �തരിൽഞങ്ങൾസ്വസ്തി

യ്ക്കോയി �കറുമോറോകണം! (14)
മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു സജലപ്ര�ദശങ്ങളിലും, നിർജ്ജലങ്ങളി

ലും, ജലങ്ങളിലും സ്വസ്തിയുളവോക്കുവിൻ; സർവോയു�ധോ�പതമോയ �സന്യത്തിൽ

സ്വസ്തിയുളവോക്കുവിൻ; ഞങ്ങൾക്കു പുത്ര�ര�പറുന്ന ഗുഹ്യോംഗങ്ങളിൽ സ്വസ്തിയുള

വോക്കുവിൻ; ധനത്തിന്നുസ്വസ്തിയുളവോക്കുവിൻ! (15)
യോ�തോരുത്തമ മികച്ച മോർഗ്ഗത്തിന്നുസ്വസ്തിത�ന്ന�യോ; യോ�തോരു ധനവതി

യജ്ഞത്തി�ലഴുന്നള്ളു�മോ;ആ�ദവരക്ഷിതന�മ്മഗൃഹത്തിലുംഗമനത്തിലും രക്ഷി

യ്ക്ക�ട്ട! നല്ല പോർപ്പിടം തര�ട്ട! (16)
ആദിത്യന്മോ�ര, അദി�ത, ഇങ്ങ�ന മനീഷിയോയ പ്ലതിപുത്രൻ നിങ്ങ�ളല്ലോവ

�രയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു–മനുഷ്യർക്ക്ഐശ്വര്യമരുളുന്ന മരണരഹിതരോയ ദിവ്യജനങ്ങ

�ള ഗയൻസ്തുതിച്ചു. (17)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 63.
1. ചോർച്ച–�വവസ്വതമനുവി��മക്കളോണ�ല്ലോ, മനുഷ്യർ. കൂട്ടിപ്പറയ�ട്ട–�കോണ്ടോട�ട്ട.
3. ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: അമ്മ–ഭൂമി. ഭൂവും �ദ്യോവും �ദവകൾക്കോയി ഹവിസ്സുൽപ്പോ

ദിപ്പിയ്ക്കുന്നു. സ്തുതിബലന്മോർ–മനുഷ്യരു�ട സ്തുതിയോൽബലവോന്മോരോയിത്തീരുന്നവർ.

4. സ്വസ്തിയ്ക്കോയി–�ലോക�ത്തനിലനിർത്തോൻ.

5. ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: സ്വസ്തി=അവിനോശം.

6. എത്ര �പരു�ണ്ടോ അത്രയും �പർ–എല്ലോവരും. ബഹുജന്മോക്കൾ–ധോതോവു മുതലോയ
വള�ര ജനനമുള്ളവർ. ആരുണ്ടു്– ആരുംആളോകില്ല.

8. മറുകരയണയ്ക്കുവിൻ–പോപരഹിതരോക്കുവിൻ.
9. �നട്ടം–അന്നലബ്ധി.
10. ഈടുറ്റ–അനശ്വരമോയ.

11. ശ്രവിയ്ക്കുന്ന–ഞങ്ങളു�ട �സ്തോത്രം �കൾക്കുന്ന.
12. വിളിയ്ക്കോയ്ക–യോഗത്തിന്ന്; യോഗമനുഷ്ടിയ്ക്കോയ്ക. പിശുക്ക്–ദോനം �ചയ്യോയ്ക.

13. പ്രജകൾ–സന്തോനങ്ങൾ.
15. ഗുഹ്യോംഗങ്ങളിൽ–സ്തീകളു�ട.
16. സ്വസ്തിത�ന്ന�യോ–യോത്രക്കോർക്കു�ക്ഷമകോരിണി�യോ. എഴുന്നള്ളു�മോ–ഉത്തര�വദിരൂ�പണ.

ആ �ദവരക്ഷിത–പൃഥിവി. ഗമനം–യോത്ര. ഈഋക്കും,അടുത്തതും പഥ്യോസ്വസ്തി(മോർ

ഗ്ഗ�ക്ഷമ)പരമോകുന്നു.
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17. ഗയൻ–ഞോൻ.
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സൂക്തം 64.

ഋഷിച്ഛന്ദസ്സുകൾ മു�മ്പത്തവ; വി�ശ്വ�ദവതകൾ �ദവത.

ശ്രവിയ്ക്കുന്ന�ദവന്മോരിൽആരു�ടസ്തുത്യമോയനോമംഎങ്ങ�നഞങ്ങൾയജ്ഞ

ത്തിൽ ഉച്ചരി�യ്ക്കണ്ടു? ആർ കനിഞ്ഞരുളും? ആർ ന�മ്മ സുഖിപ്പിയ്ക്കും? ആർ രക്ഷി

പ്പോൻ വ�ന്നത്തും? (1)
ഹൃദയത്തിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ട നിനവുകൾ കർമ്മം �തടുന്നു– �ദവന്മോ�ര കോംക്ഷി

യ്ക്കുന്നു;ആശകൾ �ന�ര പറക്കുന്നു. ഇവരല്ലോ�ത മറ്റോരുമില്ല, സുഖം തരോൻ; എ��

അഭിലോഷങ്ങൾഅവരിലോണ്, അടങ്ങിനില്ക്കുന്നതു് ! (2)
നരോശംസൻ, പൂഷോവ്, ഋഷിമോരോൽ ജ്വലിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട അപ്രോപ്യനോയ അഗ്നി,

സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വോനിൽ വോഴുന്ന യമൻ, ഇന്ദ്രൻ, വോയു, ഉഷസ്സ്, രോത്രി, അശ്വികൾ

എന്നിവ�ര നീ സ്തുതിയ്ക്കുക. (3)
എങ്ങ�ന ഏ�തോരു സ്തുതി�കോണ്ട് അഗ്നി വളരും? എങ്ങ�ന �ശോഭനസ്തുതി

കൾ�കോണ്ടുബൃഹസ്പതി വർദ്ധിയ്ക്കും? എങ്ങ�ന �ശോഭനോഹ്വോനങ്ങളോയ മന്ത്ര�സ്തോ

ത്രങ്ങൾ�കോണ്ട് ഏകപോത്തോയ അജൻ വർദ്ധിയ്ക്കും? അഹിർബുധ്ന്യൻ വിളി �കൾ

ക്ക�ട്ട! (4)
�ഹ അദി�ത, കതിരവൻ കല്പിച്ചുദിയ്ക്കു�മ്പോൾ ഭവതി രോജോക്കന്മോരോയ മിത്രോ

വരുണന്മോ�ര പരിചരിയ്ക്കോറുണ്ട�ല്ലോ: �വമ്പോ�ത നടക്കുന്നആപുരുരഥനോയഅര്യ

മോവ് ഏഴുരശ്മിക�ളോ�ട വിവിധകർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു! (5)
വിളി �കട്ടു�പോരുന്ന, വഴിയളന്നു�വച്ച, കരുത്തുറ്റ കുതിരക�ളല്ലോം ഞങ്ങളു�ട

വിളി �കൾക്ക�ട്ട: യോഗത്തി�ലന്ന�പോ�ല സ്വയം ആയിരം നല്കുന്നവയും, യുദ്ധങ്ങ

ളിൽ മഹത്തോയ ധനം അടയ്ക്കുന്നവയുമോണ�ല്ലോ, അവ! (6)
വോയുവി�നയും, �തർ പൂട്ടുന്ന ശതക്രതുവി�നയും, പൂഷോവി�നയും നിങ്ങൾ

സഖ്യത്തിന്നോയി പ്രകർ�ഷണസ്തുതിയ്ക്കുവിൻ: സൂര്യ�ദവൻ ഉദിച്ചുകഴിഞ്ഞോൽ, ഒ�ര

മന�സ്സോ�ട യോഗത്തിൽസംബന്ധിയ്ക്കുന്നവരോണ�ല്ലോ, അവർ. (7)
ഇരുപ�ത്തോന്ന് ഒലിനദിക�ളയും, തഴച്ച തണ്ണീരുക�ളയും, മരപ്പോത്രങ്ങ�ള

യും, അമ്മിക�ളയും, അഗ്നി�യയും, കൃശോനുവി�നയും, എയ്ത്തുകോ�രയും, പൂയനക്ഷ

ത്ര�ത്തയും, രുദ്ര�സ്തോത്രോർഹനോയരുദ്ര�നയുംഞങ്ങൾയജ്ഞത്തിൽരക്ഷയ്ക്കോയി

സ്തുതിപ്പോൻ വിളിയ്ക്കുന്നു. (8)
വലുതിലും വലുതോയി അല�കോള്ളുന്നസരസ്വതി, സരയു, സിന്ധുഎന്നീ നദി

കൾ രക്ഷിപ്പോൻവ�ന്നത്ത�ട്ട: വിളയോടുന്നതോയ്കളോയതണ്ണീരുകൾ �നയ്യും �തനും

�ചർന്ന പോൽ നമു�ക്കോഴുക്കിത്തര�ട്ട! (9)
അനല്പ�തജസ്കയോയ അമ്മയും, �ദവന്മോ�രോടും പത്നിമോ�രോടും കൂടിയ പിതോ

വോയത്വഷ്ടോവുംനമ്മു�ട �മോഴി �കൾക്ക�ട്ട! ഇന്ദ്രൻ, �തർകോക്കുന്നവോജൻ, ഭഗൻ,

രമണീയരോയ �സ്തോതവ്യർ എന്നിവരും സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ന�മ്മ രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (10)
കോഴ്ചയിൽ രമണീയരോയ മരുത്തുക്കൾ,അ�ന്നോ�പതമോയ ഒരുഗൃഹം�പോ�ല

യോകുന്നു; ഭദ്രമോണു്, രുദ്രപുത്രന്മോരു�ട നന്മനസ്സ് അതിനോൽ നോം �ഗോക്ക�ള�ക്കോ

ണ്ടുജനങ്ങളിൽ�വച്ചുപുകഴുമോറോകണം; �ദവന്മോ�ര, ഞങ്ങൾഎന്നുംഹവിസ്സർപ്പി

യ്ക്കുമോറോകണം! (11)
മരുത്തുക്ക�ള, ഇന്ദ്ര, �ദവന്മോ�ര, വരുണ, മിത്ര, നിങ്ങൾ എനിയ്ക്കു യോ�തോരു
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കർമ്മം തന്നിരിയ്ക്കുന്നു�വോ; അതി�ന, പോൽ�കോണ്ടു പയ്യി�ന�യന്ന�പോ�ല തടി

പ്പിയ്ക്കുവിൻ! സ്തുതിക�ള പലവുരു പള്ളി�ത്തരിൽ �വയ്ക്കുവിൻ! (12)
അല്ല�യോ മരുത്തുക്ക�ള, നിങ്ങൾ പലവുരു ഞങ്ങളു�ട ഈ ബന്ധുത്വം കല്പി

ച്ചറിയുമോറോകണം: ഞങ്ങൾഎവി�ട �വദി�മൽ ഒന്നോമ�തോത്തുകൂടു�മോ, അവി�ട

അദിതി ഞങ്ങളു�ട ചോർച്ചക്കോരിയോയിത്തീര�ട്ട! (13)
ആ�പരിയഅമ്മമോരോയ, യജനീയമോരോയ ദ്യോവോപൃഥിവീ �ദവിമോർ ഇന്മനോ

ത�ന്നസ്വയം �ദവന്മോ�രോടു �ചർന്നവരോണ�ല്ലോ: അവരിരുവർഇരുകൂട്ട�രയും �പോ

റ്റിപ്പുലർത്തി�പ്പോരുന്നു; പോലക�രോടു �ചർന്നു, വള�ര �വള്ളം �വളി�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്യുന്നു. (14)
മഹത്തുക്ക�ള പോലിയ്ക്കുന്നആഅവിരതമോയസ്തുതിവചസ്സു വരണീയ�ത്ത�യ

ല്ലോം �നടുന്നു: യോ�തോന്നിങ്കൽ �ത�നോഴുക്കുന്ന വലിയ അമ്മി വർണ്ണിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു

�വോ, ആ (യജ്ഞ�ത്ത) മനീഷികൾസ്തുതികൾ�കോണ്ടു കോമ്യമോക്കുന്നു! (15)
കവിയും, ബഹുസ്തുതിയുക്തനും, യജ്ഞകുശലനും, ധനകോമനും–സമ്പത്തിച്ഛി

യ്ക്കുന്നവനും,–�മധോവിയുമോയ ഗയൻ ഇങ്ങ�ന ഇതിൽ ഉക്ഥങ്ങൾ�കോണ്ടും �സ്തോ

ത്രങ്ങൾ�കോണ്ടും �ദവക�ള വർദ്ധിപ്പിച്ചു. (16)
ആദിത്യന്മോ�ര, അദി�ത, ഇങ്ങ�ന മനീഷിയോയ പ്ലതിപുത്രൻ നിങ്ങ�ളല്ലോവ

�രയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു–മനുഷ്യർക്ക്ഐശ്വര്യമരുളുന്ന മരണരഹിതരോയ ദിവ്യജനങ്ങ

�ള ഗയൻസ്റ്റുതിച്ചു. (17  )

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 64.
1. ഏതു �ദവ�ന, എങ്ങ�നസ്തുതിയ്ക്കണ�മന്ന് ഋഷി സ�ന്ദഹിയ്ക്കുന്നു:
2. �ന�ര–�ദവന്മോരു�ട മുമ്പി�ലയ്ക്ക്.
3. ആത്മോവി�നോട്:
4. വിളി–നമ്മു�ടആഹ്വോനം.
5. അദിതി–പൃഥിവി, അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രോതസ്സന്ധ്യ. ആര്യമോവ്–സൂര്യൻ.

6. വഴിയളന്നു�വച്ച–ഓ�രോ മോർഗ്ഗവും ഇത്രയിത്ര�യന്നറിഞ്ഞ; അതി�വഗികൾ എന്നർ

ത്ഥം. കുതിരകൾ–ഇന്ദ്രോദികളൂ�ട–ധനം ശത്രുസമ്പത്ത്.

7. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്:
8. മരപ്പോത്രങ്ങൾ–ചമസോദികൾ. കൃശോനു–�സോമം കോക്കുന്ന ഒരു ഗന്ധർവൻ. എയ്ത്തു

കോർ–കൃശോനുവി�� ഭടന്മോർ.

9. �നയ്യും �തനും �ചർന്ന പോൽ–സ്നിഗ്ദ്ധമധുരമോയ ജലം.

10. അമ്മ–അദിതി. ത്വഷ്ടോവ്–ത്വഷ്ടോ�വന്ന �ദവൻ. �മോഴി–�സ്തോത്രം. വോജൻ–

ഋഭുക്കളിൽ ഇളയവൻ. �സ്തോതവ്യർ–മരുത്തുക്കൾ.

11. അ�ന്നോ�പതമോയ (ഉണ്ണോൻ വകയുള്ള) ഗൃഹംആ�രയും സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.
12. പോൽ�കോണ്ടു പയ്യി�ന�യന്ന�പോ�ല–പുതുതോയി �പറ്റ പയ്യി�ന പോൽ �കോടുത്തു

തടിപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല. സ്തുതിക�ള–ഞങ്ങളു�ട �സ്തോത്രങ്ങ�ള; സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടു�മ്പോ

�ഴോ�ക്ക, യോഗത്തിന്നു വരോൻ �തരിൽ �കറുവിൻ.

14. ഇരുകൂട്ട�രയും–�ദവക�ളയും മനുഷ്യ�രയും. പോലകർ–�ദവന്മോർ.
15. �തൻ–മധുരമോയ �സോമനീര്.



[മ. 10: അ. 5: സൂ. 64] എട്ടോം അഷ്ടകം 339

16. ഇതിൽ–ഈസൂക്തത്തിൽ.
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സൂക്തം 65.

വസുക്രപുത്രൻ വസുകർണ്ണൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവ

കൾ �ദവത.

അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, മിത്രർ, ആര്യമോവു്, വോയു, പൂഷോവ്, സരസ്വതി,

ആദിത്യർ, വിഷ്ണു, മരുത്തുക്കൾ, വിരിവുറ്റ വിണ്ണ്, �സോമൻ, രുദ്രൻ, അദിതി, ബ്രഹ്മ

ണസ്പതി, (1)
യുദ്ധങ്ങളിൽ പരസ്പരം �ദഹബുലത്തോൽ ശത്രുക്ക�ള ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുന്ന സൽ

പതികളും ഒ�രസ്ഥലത്തു വസിയ്ക്കുന്നവരുമോയ ഇന്ദ്രോഗ്നികൾ, �ന�യ്യോടു �ചർന്നു

മഹിമോവി�ന �വളി�പ്പടുത്തുന്ന �സോമം എന്നിവർ ഒ�ത്തോരുമിച്ചു മഹത്തോയ

അന്തരിക്ഷ�ത്തഓജസ്സു�കോണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നു! (2)
മഹത്ത്വം�കോണ്ടുയർന്ന അധൃഷ്യരോയ ആ യജ്ഞവർദ്ധക�രപ്പറ്റി, യജ്ഞോ

ഭിജ്ഞനോയ ഞോൻ �സ്തോത്രങ്ങൾ �ചോല്ലുന്നു: വിചിത്രധനരോയ എവർ �മഘ�ത്ത

�ക്കോണ്ടു മഴ �പയ്യിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ �ശോഭനസഖ്യർ നമുക്കു �മന്മയ്ക്കോയി (സമ്പത്തു)

തര�ട്ട! (3)
സൂര്യ�നയും, നടുവി�ല �ജ്യോതിസ്സുക�ളയും, വോനൂഴിക�ളയും, അന്തരിക്ഷ

�ത്തയും �കല്പു�കോണ്ടു തോങ്ങുന്നവരോണ�ല്ലോ, �ദവന്മോർ: ദരിദ്രർ�ക്കന്ന�പോ�ല

സമ്മോനം �കോടുക്കുന്ന–മനുക്ഷ്യർക്കു ധനമയയ്ക്കുന്ന–ആ �ശോഭനദോനന്മോർ (ഇവി

�ട) സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (4)
ദോതോവോയ മിത്രന്നും വരുണന്നും ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക: ഈ �പരുമോക്കൾക്കു

മനസ്സിൽ�പ്പോലും വരില്ല, പ്രമോദം! ഇവരു�ടതടിച്ചശരീരം കർമ്മത്തോൽമിന്നിത്തി

ളങ്ങുന്നു. ഇവരു�ട വരുതിയിലോണ്, സമൃദ്ധങ്ങളോയ വോനൂഴികൾ രണ്ടും. (5)
കർമ്മം നടത്തുന്ന യോ�തോരു �ഗോവു പോൽ ചുരത്തി�ക്കോണ്ടു സ്വയം ശുചീകൃ

തമോയ പോർപ്പിടത്തിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നു�വോ, ഞോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്ന അവൾ വരുണനും

�ദവന്മോർക്കും ഹവിസ്സർപ്പിച്ചു ഭജിയ്ക്കുന്നവന്നുതര�ട്ട! (6)
വിണ്ണി�ന ഭരിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിജിഹ്വന്മോരോയ യജ്ഞവർദ്ധകന്മോർ യോഗസ്ഥലം

വിചോരിച്ചു�കോണ്ടിരിയ്ക്കയോണു്: അവർ �കല്പിനോൽ വോനി�ന ഉറപ്പിച്ചു, തണ്ണീർ

�പോഴിയ്ക്കുന്നു; യജ്ഞ�ത്തജനിപ്പിച്ചു തിരു�മയ്യിനു �മോടി വരുത്തുന്നു! (7)
മു�മ്പ ജനിച്ച, ചുറ്റും വ്യോപിച്ച അച്ഛനമ്മമോർ– ഒ�ര പോർപ്പിടക്കോരോയ ദ്യോവോ

പൃഥിവികൾ–യോഗശോലയിൽ നിവസിയ്ക്കുന്നു: അവർ ഒ�രമട്ടിൽ മോഹോനോയ വരു

ണന്നോയി �വള്ളം �പോഴിയ്ക്കുന്നു! (8)
പർജ്ജന്യോവോയുക്കൾ, വൃഷോക്കളും ഉദകവോന്മോരുമോയ ഇന്ദ്രവോയുക്കൾ, വരു

ണൻ, മിത്രൻ, അര്യമോവു്, എന്നീ ആദിത്യന്മോ�രയും, അദിതി�യയും ദ്യോവോപൃഥിവ്യ

ന്തരിക്ഷങ്ങളി�ല �ദവന്മോ�രയും ഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു. (9)
ഋഭുക്ക�ള, യോ�തോന്നുത്വഷ്ടോവി�നയും, വോയുവി�നയും, രണ്ടുദിവ്യ�ഹോതോക്ക

�ളയും, ഉഷസ്സി�നയും, ബൃഹസ്പതി�യയും, സു�മധസ്സോയ വൃത്രസൂദന�നയും നന്മ

യ്ക്കോയി പ്രോപിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ ഇന്ദ്ര�സവിതമോയ �സോമ�ത്തോടു ഞങ്ങൾ ധനം യോ

ചിയ്ക്കുന്നു: (10)
അന്നം, �ഗോവ്, അശ്വം, സസ്യങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ഭൂമി, പർവതങ്ങൾ, ജല

ങ്ങൾ എന്നിവ�യ ഉൽപോദിപ്പിച്ചവരും, സൂര്യ�ന വോനിൽ�ക്കറ്റിയവരുമോയ ആ
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�ശോഭനദോനന്മോരോണ�ല്ലോ, മന്നിടത്തിൽ �ശ്രഷ്ഠകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിച്ചു�പോരുന്ന

തു് ! (11)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾഭുജ്യുവി�നകഷ്ടപ്പോടിൽനിന്നുകര�യറ്റി; വധ്രിമതിയ്ക്കുശ്യോ

വനോയ പുത്ര�ന നല്കി; കോമദീപനി�യ വിമദന്നു കിട്ടിച്ചു; വിശ്വകന്നു വിഷ്ണോപ്വ�ന

വീണ്ടു�കോടുത്തു! (12)
ആയു�ധോ�പതമോയ ഇടിവോളും, �ദ്യോവി�നത്തോങ്ങുന്ന അ�ജകപോത്തും

സമുദ്രവും, അന്തരിക്ഷജലവും, വി�ശ്വ�ദവന്മോരും, പ്രജ്ഞ�യറിയ കർമ്മവതിയോയ

സരസ്വതിയും എ�� �സ്തോത്രം �ചവി�ക്കോള്ള�ട്ട! (13)
കർമ്മവോന്മോരുംജ്ഞോനവോന്മോരും, മനുഷ്യന്നു യജനീയരും, എഴുന്നള്ളിവന്നു

ഹവിസ്സുണ്ണുന്നവരും, അമർത്ത്യരും, സത്യജ്ഞരും, എന്തും കിട്ടിയ്ക്കുന്നവരുമോയ �ദ

വന്മോ�രല്ലോം സർവസ്തുതികളും സമന്ത്രോർപ്പിതമോയഅന്നവുംആസ്വദിയ്ക്ക�ട്ട! (14)
മരണമില്ലോത്ത �ദവന്മോ�ര വോസിഷ്ഠൻ വന്ദിച്ചു: �ലോകത്തി�ലങ്ങും വർത്തിയ്ക്കു

ന്നഅവൻഇന്നു, തു�ലോം പുകൾ�പ്പട്ടതു തന്നരുള�ട്ട; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലി

പ്പി�ന�പ്പോഴു�മങ്ങ�ള!’ (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 65.
3. ആയജ്ഞവർദ്ധകർ–അഗ്ന്യോദികൾ.

4. നടുവി�ല �ജ്യോതിസ്സുകൾ–അന്തരിക്ഷത്തി�ല നക്ഷത്രോദികൾ. മനുഷ്യർക്കു–

�സ്തോതോക്കൾക്ക്.

5. സമൃദ്ധങ്ങളോയ–�ദവകളും മനുഷ്യരും നിറഞ്ഞ.

6. ഭജിയ്ക്കുന്നവന്ന്–പരിചരിയ്ക്കുന്നഎനിയ്ക്ക്. തര�ട്ട–പോൽ.

7. യജ്ഞവർദ്ധകന്മോർ–�ദവന്മോർ. യജ്ഞ�ത്ത–ഹവിസ്സോധനങ്ങ�ള. �മോടി വരുത്തു

ന്നു–ഹവിർഭക്ഷണത്തോൽ.

8. വരുണന്നോയി–വരുണനുംമറ്റു�ദവന്മോർക്കുമോയി. �വള്ളം�പോഴിയ്ക്കുന്നു–�വള്ളം�കോ
ണ്ടോണ�ല്ലോ, അന്നമുണ്ടോകുന്നതു്.

12. കഷ്ടപ്പോടിൽനിന്നു–കടലിൽനിന്ന്. ശ്യോവനോയ=കറുത്ത. പുത്ര�ന–ഹിരണ്യഹസ്ത�ന.

കോമദീപനി�യ–കോമ�ത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച �വനപുത്രി�യ. വിഷ്ണോപ്വ�ന–കോണോതോയ

മക�ന.

14. സമന്ത്രോർപ്പിതം–മന്ത്രം ജപിച്ചു�കോണ്ടർപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട. അന്നം–ഹവിസ്സ്.
15. വോസിഷ്ഠൻ–വസിഷ്ഠകുലജോതനോയഞോൻ. തു�ലോം പുകൾ�പ്പട്ടത്–അന്നം.



342 ഋ�ഗ്വദം [അ. 8: അ. 2]

സൂക്തം 66.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അന്നസമൃദ്ധരോയ, �വളിച്ചം വിരിച്ച, പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനരോയ �ദവന്മോ�ര ഞോൻ

യജ്ഞത്തി�� സ്വസ്തിയ്ക്കോയി വിളിയ്ക്കുന്നു: യോഗം �കോണ്ടു വളർന്നവരോണ�ല്ലോ–

തു�ലോം വളർന്നവരോണ�ല്ലോ–,ഈധനപൂർണ്ണരോയ ഇന്ദ്രോദ്യമർത്ത്യന്മോർ! (1)
ഇന്ദ്രനയച്ചവരും, വരുണൻ �കോണ്ടോടിയവരുമോയ യോവചിലർ �തജസ്വി

യോയ സൂര്യ�� �ലോകത്തിൽ �മവുന്നു�വോ, ആ നിഹന്തോക്കളോയ മഘവോവി��

മരുത്തുക്ക�ളപ്പറ്റി നോം �സ്തോത്രം �ചോല്ലുക: ബുദ്ധിമോന്മോർ അധ്വരം തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കു

ന്നു. (2)
ഇന്ദ്രൻ വസുക്ക�ളോടുകൂടി നമ്മു�ട ഗൃഹം കോത്തരുള�ട്ട; അദിതി ആദിത്യ�രോ

ടുകൂടി നമുക്കു സുഖം നല്ക�ട്ട; രുദ്ര�ദവൻ രുദ്രജ�രോടുകൂടി നമ്മളിൽ കനിയ�ട്ട; ത്വ

ഷ്ടോവു �ദവപത്നിമോ�രോടുകൂടി ന�മ്മഅഭ്യുദയപ്രീതരോക്ക�ട്ട! (3)
അദിതി, ദ്യോവോപൃഥിവികൾ, മഹത്തോയ സത്യം, ഇന്ദ്രോവിഷ്ണുക്കൾ, മരുത്തു

ക്കൾ, �പരിയ സൂര്യൻ എന്നിവ�രയും, ആദിത്യരോയ �ദവന്മോ�രയും, വസുക്ക�ള

യും, രുദ്രന്മോ�രയും, സുകർമ്മോവോയ സവിതോവി�നയും ഞങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കോയി വിളി

യ്ക്കുന്നു. (4)
ധീമോനോയസരസ്വോൻ, കർമ്മവോനോയവരുണൻ, പൂഷോവ്, മഹിമശോലിയോയ

വിഷ്ണു, വോയു, അശ്വികൾഎന്നീ അന്നദോതോക്കളും സർവധനരും സംഹർത്തോക്കളു

മോയഅമർത്ത്യന്മോർ നമുക്കു മുന്നിലഗൃഹം തന്നരുള�ട്ട! (5)
യജ്ഞം വർഷിയ്ക്ക�ട്ട; യജനീയർ വർഷിയ്ക്ക�ട്ട; �സ്തോതോക്കളും ഹവിസ്സുണ്ടോക്കു

ന്നവരും വർഷിയ്ക്ക�ട്ട; യജ്ഞവതികളോയ ദ്യോവോപൃഥിവികൾ വർഷിയ്ക്ക�ട്ട; ഇന്ദ്രൻ

വർഷിയ്ക്ക�ട്ട; ഋത്വിക്കുകൾ വർഷിയ്ക്ക�ട്ട! (6)
വൃഷോക്കളും–അഭീഷ്ടവർഷികളും–പുരുസ്തുതരുമോയ അഗ്നീ�ഷോമന്മോ�ര

ഞോൻ അന്നലബ്ധിയ്ക്കോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഋത്വിക്കുകളോൽ യജ്ഞത്തിൽ പൂജിയ്ക്ക�പ്പ

ടുന്നഅവരിരുവർ നമുക്കു മുന്നിലഗൃഹം തന്നരുള�ട്ട! (7)
കർമ്മം �ചയ്യുന്ന,ക്ഷത്രിയരോയ, യജ്ഞത്തിന്നുപുറ�പ്പടുന്ന, യോഗത്തിൽ �ച

രുന്ന, വലിയ �തജസ്സുള്ള, അഗ്നിയോൽ വിളിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന, �ദ്രോഹിയ്ക്കോത്ത സത്യപര

ന്മോർ വൃത്രയുദ്ധത്തിൽ തണ്ണീരുക�ളോഴുക്കി! (8)
�ദവന്മോർ വോനൂഴികൾക്കോയി സസ്യങ്ങ�ളയും യജ്ഞവൃക്ഷങ്ങ�ളയും കല്പിച്ചു

ണ്ടോക്കി; അന്തരിക്ഷം മുഴുവൻ രക്ഷയ്ക്കോയി നിറച്ചു; യോഗം തിരു�മയ്യിലണിഞ്ഞു! (9)
വിണ്ണി�ന തോങ്ങുന്നവിസിഷ്ടഹസ്തരോയ ഋഭുക്കളും, വമ്പിച്ച ഇടി മുഴക്കുന്നപർ

ജ്ജന്യവോയുക്കളും, തണ്ണീരുകളും, സസ്യങ്ങളും ഞങ്ങളു�ട �സ്തോത്രങ്ങ�ള വളർത്ത

�ട്ട; ഉദോരനുംഊർജ്ജിതനുമോയ ഭഗൻഎ�� വിളിയിലണയ�ട്ട! (10)
ഒഴുകുന്നസിന്ധുവും,അന്തരിക്ഷ�ലോകവും,അ�ജകപോത്തും, ഇടി�വട്ടുന്ന �മ

ഘവും, അഹിർബുധ്ന്യനും എ�� �സ്തോത്രങ്ങൾ �കൾക്ക�ട്ട; വിജ്ഞരോയ വി�ശ്വ�ദ

വന്മോരും എ�� �സ്തോത്രങ്ങൾ �കൾക്ക�ട്ട! (11)
ആദിത്യ�ര, രുദ്ര�ര, �ശോബനദോനരോയ വസുക്ക�ള, മനുഷ്യരോയഞങ്ങൾ �ദ

വന്മോരോയ നിങ്ങ�ള ഊട്ടുമോറോകണം: നിങ്ങൾ ഞങ്ങളു�ട യജ്ഞം വഴി�പോ�ല

മികവിൽ നടത്തിയ്ക്കുവിൻ;ഈ �ചോല്ലുന്ന �സ്തോത്രങ്ങ�ള പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുവിൻ! (12)
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രണ്ടു പ്രധോനപു�രോഹിതന്മോരോയ ദിവ്യ�ഹോതോക്ക�ളയും, യജ്ഞമോർഗ്ഗ�ത്ത

യുംഞോൻ വഴി�പോ�ല സമീപിയ്ക്കുന്നു. അയല്ക്കോരനോയ �ക്ഷത്രപോല�നോടും, മരണ

വും പ്രമോദവുമില്ലോത്തസർവ�ദവന്മോ�രോടും ഞങ്ങൾയോചിയ്ക്കുന്നു. (13)
ഋഷിമോർ�പോ�ല �ദവക�ള സ്തുതിയ്ക്കുന്ന വോസിഷ്ഠന്മോർ, അച്ഛ�ന�പ്പോ�ല സ്വ

സ്തിയ്ക്കോയി �സ്തോത്രം ചമച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ അഭിലോഷമറിഞ്ഞുഞങ്ങ

ളിൽ, പ്രീതിയുള്ളജ്ഞോനികൾ�പോ�ല ധനമുതിർക്കുവിൻ! (14)
മരണമില്ലോത്ത �ദവന്മോ�ര വോസിഷ്ഠൻ വന്ദിച്ചു: �ലോകത്തി�ലങ്ങും വർത്തിയ്ക്കു

ന്നഅവർ ഇന്നു, തു�ലോം പുകൾ�പ്പട്ടതു തന്നരുള�ട്ട; നിങ്ങൾ ‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലി

പ്പി�നപ്പിഴു�മങ്ങ�ള!’ (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 66.
2. നിഹന്തോക്കൾ– �വരിഘ്നർ. മഘവോവിൻ�റ– ഇന്ദ്രൻ�റആളുകളോയ.
3. രുദ്രജർ– മരുത്തുക്കൾ. അഭ്യുദയപ്രീതർ– അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു പ്രീതർ, പരിശ്രമിക്കുന്നവർ.

4. സത്യം– അഗ്നി.
5. സരസ്വോൻ– ഒരു �ദവൻ. സംഹർത്തോക്കൾ– ദുഷ്ട�ര വധിയ്ക്കുന്നവർ. മൂന്നിലഗൃഹം–

മൂന്നു നിലയുള്ള ഗൃഹം.

6. വർഷിയ്ക്ക�ട്ട– അഭീഷ്ടടങ്ങൾ. യജനീയർ– �ദവന്മോർ. �സ്തോതോക്കളും.............. വർഷിയ്ക്ക
�ട്ട– അഭീഷ്ടവർഷ�ഹതുക്കളോയി ഭവിയ്ക്ക�ട്ട; ഒടുവി�ല വർഷിയ്ക്ക�ട്ട എന്നതിനും ഇതു

ത�ന്ന, അർത്ഥം.

8. ക്ഷത്രിയർ– �ദവന്മോർ ജോതിയിൽ ക്ഷത്രിയര�ത്ര. സത്യപരന്മോർ– �ദവന്മോർ. �പോ
രുതി വൃത്ര�ന�ക്കോന്ന്.

9. യജ്ഞവൃക്ഷങ്ങൾ– പിലോശും മറ്റും. നിറച്ചു– �തജസ്സു�കോണ്ട്.

12. ഊട്ടുക–യജ്ഞമനുഷ്ഠിയ്കുകഎന്നർത്ഥം.

13. രണ്ടു ദിവ്യ�ഹോതോക്കൾ– ഈ �പരിലുള്ളഅഗ്നിയുംആദിത്യനും. യോചിയ്ക്കുന്നു–ധനം.

14. അച്ഛൻ–വസിഷ്ഠൻ.
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സൂക്തം 67.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻഅയോസ്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ബൃഹസ്പതി �ദവത. (കോ

കളി.)

നമ്മു�ടയച്ഛന്നുകിട്ടീ, മ�ഖോൽപന്ന-

മിമ്മഹോവിഗ്രഹം, സപ്തശീർഷോന്വിതം;

പൗത്ര�നയും ജനിപ്പിച്ചോന, യോസ്യനി-

�സ്തോത്രമിന്ദ്രങ്കൽക്കഥിച്ചു സർവഹിതൻ. (1)

�ക്ഷമ�ത്ത �നർന്നുസ�ത്യോക്തിയോൽ,ക്കത്തുന്ന

ധീമോ�� പുത്രരും വീരോംഗിരസ്സുകൾ

ആ മഖോലംബവും പ്രജ്ഞോപകവുമോം

ധോമ�ത്ത�യന്തി മുല്പോ�ട പുകഴ്ത്തിനോർ. (2)

ആരവം വോയ്ച ഹംസോഭരം ചങ്ങോതി-

മോ�രോത്തു ക�ല്ക്കട്ടടച്ചു ബൃഹസ്പതി

വോ�രോലി കൂട്ടിനോൻ, �ഗോഹരണത്തിനോയ്;-

പ്പോരം പുകഴ്ത്തിനോൻ, പോടിനോൻ, പണ്ഡിതൻ. (3)

കുണ്ടിലിരുട്ടിൽ നില്ക്കുന്ന �ധനുക്ക�ള

രണ്ടിടത്തിങ്കൽനി�ന്നോ,ന്നിൽനിന്നും ക്രമോൽ

�കോണ്ടു�പോന്നോൻ, �വളിയ്ക്കല്ലിൽ �വളിച്ച�മോ-

ന്നുണ്ടോക്കി മൂന്നും തുറന്നോൻ, ബൃഹസ്പതി (4)

പക്കൽക്കിടന്നീ, �യോഴിഞ്ഞ �കോട്ട പിള-

ർത്ത, ക്കോറിൽനിന്നുഷസ്സൂര്യ�ര�ഗോക്ക�ള

�കറ്റി, മൂ�ന്നണ്ണ�ത്ത�യോപ്പം; നഭസ്സമം

കൂറ്റിട്ടുണർത്തീ, രവി�യബ്ബ്ബൃഹസ്പതി! (5)

�പക്ക�ളക്കോക്കും വല�ന നുറുക്കിനോ,-

ന്നർക്കലോലിന്ദ്രൻ; കരത്തിനോൽ�പ്പോല�വ.

�മ�ക്കോപ്പഴ�ഞ്ഞോരി�ലത്തോൻ പണി�യയും

�നർക്കു �കഴിച്ചോൻ, കവർന്നോൻ പശുക്ക�ള! (6)

കുത്തിപ്പിളർത്തോൻ, തിളങ്ങും ധനദരോം

സത്യസുഹൃത്തുക്ക�ളോത്തു �ഗോ�രോധി�യ-

ശസ്തവർഷികളോം നീർ�പോഴി�പ്പോരുമോയ്

സ്വത്തി�ന �നടിനോ, നിബ്രഹ്മണസ്പതി. (7)

�ഗോക്കളിൽ�ച്ചന്നു, യഥോർത്ഥഹൃ�ത്തോടവർ

�ഗോക്കൾക്കുടയവനോക്കോ�നോരുങ്ങിനോർ:

കോക്കുവോനോയ് സ്വയ�മർ�പ്പട്ടവ�രോത്തു

�പക്ക�ള �മ�ല്പോട്ടു �കറ്റീ, ബൃഹസ്പതി! (8)

വോനത്തുസിംഹംകണക്കലറും ജയ-



[മ. 10: അ. 5: സൂ. 67] എട്ടോം അഷ്ടകം 345

വോനോം ബൃഹസ്പതിയോയ വൃഷോവി�ന,

ശൂരസം�സവ്യമോമോജിയിലോജിയിൽ-

ച്ചോരുസ്തവത്തോൽ വളർത്തി സ്തുതിയ്ക്ക, നോം! (9)

ഉച്ചോവചോന്ന�ത്ത �നടി ദ്യു�ലോകത്തി-

ലുച്ചധോമങ്ങളിൽ�ക്കറുന്ന�വളയിൽ

ആ വൃഷോവോയബൃഹസ്പതി�യത്തിരു-

നോവോൽ വളർത്തോർ, വിവിധ�തജസ്വികൾ! (10)

അന്നത്തിനോയ്സ്സത്യമോക്കുവിനി, സ്തുതി:

തന്നോഗമം�കോണ്ടു കോക്കുവിൻ, വോഴ്ത്തി�യ;

ചോക�ട്ട, ഹിംസക�രല്ലോം; ജഗത്തിനൻ-

�പകുന്ന നിങ്ങൾ ഭൂ�ദ്യോക്ക�ള, �കൾക്കുവിൻ! (11)

ഇന്ദ്രൻ മഹോൻ �പരുംനീർ�കോണ്ടലിൻ തല

നന്നോയ്പ്പിളർത്തോന, റുത്തോനഹി�യയും;

ഏഴോ�റോഴുക്കിനോൻ. ഞങ്ങ�ളപ്പോലിപ്പി-

നൂ, ഴിവോനങ്ങ�ള, നിങ്ങളുമുമ്പരും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 67.
1. പണ്ട് അംഗിര�സ്സന്ന ഋഷി ബൃഹസ്പ്തിയോകുന്ന പുത്ര�ന �നടി. ആ പുത്രൻ �ദവ

കൾക്കു ഹിതമുപ�ദശിപ്പോൻ ഇന്ദ്ര�� പു�രോഹിതനോയി. ഒരു നോൾ ബൃഹസ്പതിയു

�ട �ഗോക്ക�ള പണിക�ളന്നഅസുരന്മോർ കട്ടു�കോണ്ടു�പോയി വല�� പുരിയിൽ ഇരു

ളടഞ്ഞ മൂന്നിടങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അവ�യ തിരയോൻ ഇന്ദ്രനോലയയ്ക്ക�പ്പട്ട

ബൃഹസ്പതി മരുത്തുക്ക�ളോന്നിച്ച് അവി�ട�ച്ചന്നിട്ട്, സൂര്യ�ന ഉദിപ്പിച്ചു, ഗുഹോസ്ഥിത

കളോയ അവ�യ കണ്ടുപിടിച്ചു, വല�നയും, അവ�� ആൾക്കോരോയ പണിക�ളയും

വധിച്ചു, �ഗോക്ക�ള �കോണ്ടു�പോരികയും�ചയ്തു. അച്ഛൻ–അംഗിരസ്സ്. മ�ഖോൽപന്നം

–യജ്ഞത്തിന്നോയി പിറന്നതു്. ഇമ്മഹോവിഗ്രഹം–ബൃഹസ്പതി. സപ്തശീർഷോന്വിതം

–ഏഴുതലക�ളോടു്, ഏഴു മരുൽഗണങ്ങ�ളോടു കൂടിയതു്; വിഗ്രഹത്തി�� വി�ശഷണം.

മരുത്സഖനോയബൃഹസ്പതി�യഅംഗിരസ്സിന്നു മകനോയിക്കിട്ടി. ആഅംഗിരസ്സി�� കു

ലത്തിൽജനിച്ചഅയോസ്യന്ന്,എനിയ്ക്ക്, ഇന്ദ്ര�നസ്തുതിച്ചതിനോൽപുത്രൻമോത്രമല്ലപൗ

ത്രനും ഉണ്ടോയി.

2. സ�ത്യോക്തിയോൽ–യഥോർത്ഥസ്തുതി�കോണ്ടു്. കത്തുന്ന ധീമോൻ–അഗ്നി. വീരർ–

ക്രോന്ത്രപ്രജ്ഞന്മോർ. ധോമ�ത്ത–ബൃഹസ്പതി�യ. ഏന്തി–�ക�ക്കോണ്ടു്.

3. ആരവം–ഇരമ്പം. ഹംസോഭരോം–ഹംസങ്ങൾ�പോ�ല പറക്കുന്ന. ചങ്ങോതിമോർ–
മരുത്തുക്കൾ. ക�ല്ക്കട്ട്–�ഗോക്ക�ള നിർത്തിയ ഗുഹകൾ. വോ�രോലിയു�ട വിവരണം,

നോലോംപോദത്തിൽ: പുകഴ്ത്തിനോൻ–�ദവന്മോ�ര. പോടിനോൻ–സോമം.

4. മൂന്നിടങ്ങളിൽനിന്നും പുറത്തിറക്കി �ധനുക്ക�ള (�പക്ക�ള) �കോണ്ടു �പോന്നു.

അല്ലിൽ=ഇരുട്ടിൽ. �വളിച്ച�മോന്നുണ്ടോക്കി–സൂര്യ�ന ഉദിപ്പിച്ച്.
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5. പക്കൽ–സമീപത്ത്. ഒഴിഞ്ഞ–അസുരന്മോർ പിന്മോറിയ. അക്കോറിൽനിന്ന്–

കറുത്തിരുണ്ട വലങ്കൽനിന്ന്. �കറ്റി–നിർഗ്ഗമിപ്പിച്ചു. നഭസ്സമം=�ദ്യോവു�പോ�ല. കൂറ്റിട്ട്

–സ്തുതികളുച്ചരിച്ച്.

6. ഇന്ദ്രൻ–ഈശ്വരനോയബൃഹസ്പതി. ആർക്കൽ (ശബ്ദം)�കോണ്ടുത�ന്ന,�ക�കോ�ണ്ട

ന്ന�പോ�ല വല�നനുറുക്കി, �കോന്നു. �മ�ക്കോപ്പഴ�ഞ്ഞോരിൽ–യുദ്ധത്തോൽസ്രസ്തോ

ഭരണരോയ മരുത്തുക്കളിൽ. എത്തോൻ–�ചന്നു�ചരോൻ. പണി–വല�� ഒരു കൂട്ടുകോ

രൻ. �കഴിച്ചോൻ–പീഡിപ്പിച്ചു, �കോന്നു. കവർന്നോൻ–ബ�ലന വീ�ണ്ടടുത്തു.

7. സത്യസുഹൃത്തുക്കൾ–യഥോർത്ഥബലരോയ മരുത്തുക്കൾ. �ഗോ�രോധി�യ–�ഗോക്ക�ള

ഗുഹകളിലടച്ച വല�ന. നീർ�പോഴി�പ്പോരുമോയ്–മരുത്തുക്ക�ളോ�ടോന്നിച്ച്. സ്വത്തി

�ന–�ഗോധന�ത്ത. ഇബ്രഹ്മണസ്പതി–ബൃഹസ്പതി.

8. അവർ–മരുത്തുക്കൾ. ഉടയവനോക്കോൻ–�ഗോക്ക�ള വീ�ണ്ടടുത്തുബൃഹസ്പതിയ്ക്കു �കോ

ടുക്കോൻ. കോക്കുവോനോയ് (�പക്ക�ള രക്ഷിപ്പോൻ)സ്വയംഏർ�പ്പട്ടവർ–മരുത്തുക്കൾ.

�കറ്റീ–ഗുഹകളിൽനിന്ന്.

9. ആജി–യുദ്ധം.
10. ഉച്ചോവചോന്ന�ത്ത–�ഗോക്കളോകുന്ന വിവിധോന്ന�ത്ത. ഉച്ചധോമങ്ങൾ=ഉയർന്ന

സ്ഥോനങ്ങൾ. തിരുനോവോൽ വളർത്തോർ–പ്രശംസിച്ചോർ. വിവിധ�തജസ്വികൾ–

നോനോ�ദവന്മോർ.

11. �ദവന്മോ�രോട്: ഈ സ്തുതി സത്യമോകുമോറു ഞങ്ങൾക്ക് അന്നം തരുവിൻ. തന്നോഗമം–

തങ്ങളു�ട വരവ്. �കൾക്കുവിൻ–ഞങ്ങളു�ട സ്തുതി.

12. അഹി–�വള്ളം തടുത്തഅസുരൻ. ഏഴോറ്–സപ്തനദികൾ.
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സൂക്തം 68.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

പക്ഷി�യയോട്ടുവോൻ �തക്കുകോർ കൂകുന്ന-

മട്ടിലും, കോറിടി�വട്ടുന്നമട്ടിലും

മോരി�വള്ളങ്ങളിരമ്പുന്നമട്ടിലും,

സൂരികൾ �ചോല്  വൂ ബൃഹസ്പതിയ്ക്കോയ് സ്തവം! (1)

അംഗിരഃപുത്രൻ ഭഗോഭൻസ്തുതി�പ്പോനിൽ

വൻഗീരിയറ്റുന്നു; ജോയോപതിക�ള

ഊരിലിനൻ�പോ�ല �ചർപ്പൂ; ബൃഹസ്പ�ത,

�പോരിലശ്വങ്ങ�ള�പ്പോ�ലയണയ്ക്ക, നീ! (2)

കമ്രവർണ്ണോംഗമോയ്, മൃഗ്യമോയ്,ക്കോമ്യമോയ്,

രമ്യ�മത്തിച്ചു �മയുന്ന�പച്ചോർത്തി�ന

കുന്നിൽനിന്നോരോലണച്ചൂ, കുസീദങ്കൽ-

നിന്നു �നൽ�പോ�ല�ക�ക്കോണ്ടുബൃഹസ്പതി! (3)

കോറി�നച്ചിന്നിച്ചു നീർ പോറ്റുമർച്ചിതൻ

വോനിൽനിന്നുല്ക്ക�യ�പ്പോ�ല, പശുക്ക�ള

പോറയിൽനിന്നു ക�രറ്റി, മന്നിൻ�തോലി

മോരിയോൽ�പ്പോ�ല വിള്ളിച്ചോൻ, ബൃഹസ്പതി! (4)

വോനിൽ �വളിച്ചമണച്ചിരുൾ �പോക്കിനോൻ,

വോയു നീർച്ചണ്ടി�യ�പ്പോ�ല ബൃഹസ്പതി;

പിന്നീടുറച്ചു, കോറ്റഭ്രങ്ങ�ള�പ്പോ�ല

ചിന്നിച്ചു�കോണ്ടോൻ, വലൻ കോത്ത �ഗോക്ക�ള! (5)

തീ�പോ�ല �പോള്ളിയ്ക്കുമൃക്കോൽ വല�നന്ന

പോപിതന്നസ്ത്രം പിളർത്തുബൃഹസ്പതി

നോക്കു പല്ലോ�ലന്ന�പോല, പ്പരീത�ന

�നർക്കശിച്ചു, �വളിയ്ക്കോക്കിനോൻ, �ഗോനിധി! (6)

പോർക്കുന്ന ഗഹ്വരത്തിങ്കലുമ്പയിടും

�പക്കൾതൻ �പരറിയുന്നബൃഹസ്പതി,

പക്ഷിമുട്ട പിളർത്തുൾക്കുഞ്ഞി�ന�പ്പോ�ല

പർവതോൽ�ക്കറ്റിനോ�നോ,റ്റയ്ക്കവറ്റി�ന! (7)

കല്ലോലടപ്പിട്ട �തനി�ന, വറ്റിയ

�വള്ളത്തിൽ മീനി�ന�പ്പോ�ല ക�ണ്ടോ,ച്ചയോൽ

നന്നോയരിഞ്ഞു, ചമസ�ത്തവൃക്ഷത്തിൽ-

നിന്നു�പോലോഞ്ഞ�ങ്ങടുത്തോൻ, ബൃഹസ്പതി. (8)

�നടി,യുഷസ്സി�ന,സ്സൂര്യ�ന,യഗ്നി�യ;-

�യോടിച്ചു, ഭോസ്സലിരുട്ടബ്ബൃഹസ്പതി;
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മോടോയിനിന്ന വലങ്കൽനിന്നോഹരി-

ച്ചീടിനോ, �നല്ലിൽനിന്നോ മജ്ജ�പോല�വ! (9)

മ�ഞ്ഞറ്റില �പോയ കോടു�പോ�ല വലൻ

മങ്ങീ, ബൃഹസ്പതി �ഗോ�വക്കവർന്നതിൽ:

ഇന്നിയും �ച�യ്യണ്ടതില്ലി,തസോധ്യമോ-

ണി:–ന്ദുദി�നശർ �വ�വ്വ�റയുദിയ്ക്കയോയ് ! (10)

കുന്നുപിളർത്തബ്ബൃഹസ്പതി �ഗോക്ക�ള

�വന്ന�പോതുമ്പർ തോരങ്ങളോൽ �ദ്യോവി�ന,

കോർവോജി�യ�പ്പോന്നിനോൽ�പ്പോ�ല മിന്നിച്ചു:

രോവിൽ �വച്ചോരിരുള,ഹ്നി �വളിച്ചവും! (11)

നിർമ്മിച്ചു, ഭൂരിമന്ത്രങ്ങൾ �ചോല്ലിത്തരു-

മമ്മധ്യമന്നോയ് സ്തവം ഞങ്ങളിങ്ങ�ന:

അശ്വ�ഗോവൃന്ദ�ത്ത,യോൾക്കോ�ര, മക്ക�ള-

യന്നവും നല്കു�ക,ങ്ങൾകുബൃഹസ്പതി! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 68.
1. ആട്ടുവോൻ–വിളയിൽനിന്ന് ആട്ടിക്കളയോൻ. �തക്കുകോർ–�വള്ളം �തകി നനയ്ക്കുന്ന
കൃഷിക്കോർ. മോരി=മഴ. സൂരികൾ–�സ്തോതോക്കൾ.

2. അംഗിരഃപുത്രൻ–ബൃഹസ്പതി. ഭഗോഭൻ–ഭവ�നോടു തുല്യൻ. വൻഗീര്–�ശ്രഷ്ഠവോക്ക്;
�സ്തോതോവി�നവോഗ്മിയോക്കുന്നു. ഇനൻ�പോ�ല–സൂര്യൻഊരുകളിൽ രശ്മിക�ള �ചർ

ക്കുന്നതു�പോ�ല, ബൃഹസ്പതി ജോയോപതിക�ള (ദമ്പതിമോ�ര) കൂട്ടി�ച്ചർക്കുന്നു: ബൃ

ഹസ്പ�ത എന്നോദിയോയ വോക്യം പ്രത്യക്ഷം: �യോദ്ധോക്കൾ യുദ്ധത്തിൽ അശ്വങ്ങ�ള

അണയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല, നീ �സ്തോതോവിങ്കൽസ്വരശ്മിക�ള അണച്ചോലും.

3. കമ്രവർണ്ണോംഗം–കമനീയമോയ നിറ�ത്തോടും ആകൃതി�യോടുംകൂടിയതു്. മൃഗ്യം=

അ�ന്വഷണീയം. രമ്യം–പോൽ. എത്തിച്ചു–തന്ന്. കുന്നിൽനിന്ന്–വല�� മലയിൽ

നിന്ന്. ആരോൽ–�ദവസമീപത്ത്. കുസീദൻ–പണവും മറ്റും പലിശയ്ക്കു �കോടുക്കുന്ന

വൻ.

4. ഉല്ക്ക–�കോള്ളിമീനുകൾ. പോറയിൽനിന്നു–വല�� �ശലഗുഹയിൽനിന്ന്. മന്നി

ൻ�തോലി–മണ്ണ്; മഴ�പയ്തോൽ മണ്ണുവിള്ളുമ�ല്ലോ. അതു�പോ�ലബൃഹസ്പതിയോൽ ഉദ്ധ

രിയ്ക്ക�പ്പട്ട പശുക്കളു�ട കുളമ്പുകൾ തട്ടി മണ്ണു പിളർന്നു,

5. വോയു–കോ�റ്ററ്റോൽ �വള്ളത്തി�ല ചണ്ടി (പോയൽ) ചിന്നുമ�ല്ലോ. അതു�പോ�ല, വോ

നിൽബൃഹസ്പ്തിയണച്ച �വളിച്ചത്തോൽഇരുൾഅങ്ങിങ്ങുപോഞ്ഞു. ഉറച്ചു–‘�ഗോക്കൾ

ഇവി�ടയു�ണ്ട’ന്നു നിശ്ചയിച്ച്. ചിന്നിച്ചു�കോണ്ടോൻ– വലങ്കൽനിന്നു വീ�ണ്ടടുത്തു,

പലവഴിയ്ക്കു പോയിച്ചു.

6. ഋക്കോൽ–മന്ത്രങ്ങൾ�കോണ്ടു്. അപ്പരീത�ന–അനുചരരോൽ ചുറ്റ�പ്പട്ട വല�ന. �നർ
ക്കശിച്ചു–നോവുപല്ലുകളോൽപരീതമോയ ഭക്ഷ്യ�ത്തഭക്ഷിയ്ക്കുന്നതു�പ്പോ�ലശരിയ്ക്കു ഭക്ഷി

ച്ച്, വധിച്ച്. �ഗോനിധി �വളിയ്ക്കോക്കിനോൽ–�ഗോക്കളോകുന്ന നിധി ഗുഹയിൽനിന്നു മുക

ളിൽ�ക്കറ്റി.
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7. ഗഹ്വരം=ഗുഹ. ഉൾക്കുഞ്ഞ്–മുട്ടയു�ട അകത്തുള്ള ശിശു. പർവതോൽ–പർവതഗുഹ

യിൽനിന്ന്.

8. കല്ലോലടപ്പിട്ട–ഗുഹയിലോക്കി കല്ലു�കോണ്ടടച്ച. �തനി�ന–�ഗോവൃന്ദ�ത്ത. ഒച്ചയോൽ

–മ�ന്ത്രോച്ചോരണം�കോണ്ടു്. അരിഞ്ഞു–വല�ന വധിച്ചു്. മരത്തിൻനിന്നു ചമസം �ച

ത്തിയുണ്ടോക്കുന്നതു�പോ�ല, എടുത്തോൻ–�ഗോവൃന്ദമോകുന്ന �തൻ.

9. ഭോസ്സ്–�തജസ്സ് മോടോയിനിന്ന–�ഗോരൂപം ധരിച്ച. ആഹരിച്ചീടിനോൻ– �ഗോക്ക�ള വീ
�ണ്ടടുത്തു. ആ–എളുപ്പത്തിൽഎടുക്കോവതല്ലോത്ത.

10. ഇന്നിയും �ച�യ്യണ്ടതില്ല–�ജോലി പൂർണ്ണമോയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതസോധ്യമോണു്–

മറ്റോർക്കും സോധ്യമല്ല. ചന്ദ്രസൂര്യന്മോർ അതുവ�ര മുറയ്ക്കുദ്ദിച്ചിരുന്നില്ല; ത�മോമയമോയി

രുന്നു, �ലോകം.

11. �വന്ന�പോത്–വീ�ണ്ടടുത്ത�പ്പോൾ. കോർവോജി�യ–കറുത്ത കുതിര�യ. �പോന്നി

നോൽ�പ്പോ�ല–�പോൻ�കോപ്പിനോ�ലന്ന�പോ�ല. അഹ്നി=പകലിൽ.

12. അമ്മധ്യമന്നോയ്–അന്തരിക്ഷസ്ഥിതനോയബൃഹസ്പതി�യപ്പറ്റി, ഞങ്ങൾഇങ്ങ�നസ്ത

വം നിർമ്മിച്ചു.
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സൂക്തം 69.

വധ്ര്യശ്വപുത്രൻസുമിത്രൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദവത.

അഗ്നിയു�ട തിരു�നോട്ടങ്ങൾ വധ്ര്യശ്വന്നു നന്മ വരുത്ത�ട്ട; �കോണ്ടുനടക്കൽ

മംഗളമുളവോക്ക�ട്ട; യജ്ഞോഗമനങ്ങൾ നല്ല ഉല്ലോസം നല്ക�ട്ട. തന്തിരുവടി�യ സു

മിത്ര�രന്ന മനുഷ്യർ മു�മ്പ ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു; �നയ്യു �ഹോമിച്ചു തിളങ്ങിച്ചുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

(1)
�നയ്യു വധ്ര്യശ്വ�� അഗ്നി�യ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട: �നയ്യു തന്തിരുവടിയ്ക്ക് ആഹോ

രവും, �നയ്യു പുഷ്ടികരവുമോയിത്തീര�ട്ട! �നയ്യു �ഹോമിച്ചതിനോൽ, തന്തിരുവടി തു

�ലോം കത്തിപ്പടരുന്നു– �നയ്യു തൂകിയതിനോൽ, സൂര്യൻ�പോ�ല വിളങ്ങുന്നു. (2)
അ�ഗ്ന,അങ്ങയു�ട�സന്യ�ത്ത മനു�പോ�ലസുമിത്രൻ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു: ഇതു

തു�ലോം പുതുതോയിത്തീര�ട്ട. ആ ഭവോൻ ധന�ത്തോ�ട തിളങ്ങിയോലും; ആ ഭവോൻ

സ്തുതികൾ �ചവി�കോണ്ടോലും; ആ ഭവോൻ എതിർബലം പിളർത്തോലും; ആ ഭവോൻ

ഇവങ്കൽഅന്നം �വച്ചോലും! (3)
പ�ണ്ട പിറന്ന ഭവോ�ന വധ്ര്യശ്വൻ സ്തുതിച്ചു ജ്വലിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ; അ�ഗ്ന, ആ

ഭവോൻ ഇതു �ചവി�ക്കോണ്ടോലും. ആ ഭവോൻ ഞങ്ങളു�ട ഗൃഹം രക്ഷിയ്ക്കുക; തിരു

�മയ്യും രക്ഷിയ്ക്കുക; അങ്ങയു�ടഞങ്ങളിലുള്ളഈസ്വത്തും കോത്തരുളുക! (4)
വധ്ര്യശ്വ�� കുലത്തിൽ ജനിച്ചവ�ന, അങ്ങ് അന്നം തരിക; കോത്തരുളുക

യും �ചയ്യുക! അങ്ങ�യ ആരും ഉപദ്രവിയ്ക്കരുതു്: എതിരോളിക�ള അമർത്തുമ�ല്ലോ,

അങ്ങ്–ഒരു ശൂരൻ�പോ�ല ആക്രമിച്ച് അടി�പ്പടുത്തുമ�ല്ലോ! സുമിത്രൻ ഇ�പ്പോൾ

ത്ത�ന്ന വധ്ര്യശ്വ�ഗോത്ര�� തിരുനോമങ്ങൾ കീർത്തിയ്ക്കോം. (5)
അ�ഗ്ന,അങ്ങ്ജനഹിതങ്ങളോയപർവതസ്വത്തുകളും, കരുത്തരു�ടയുംഅസു

രന്മോരു�ടയും ഉപദ്രവങ്ങളും അടക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു: എതിരോളിക�ള ഒരു ശുരൻ�പോ

�ല ആക്രമിച്ച് അടി�പടുത്തുന്ന ഭവോൻ �പോരി�ന്നോരു�മ്പട്ടവ�ര കീഴമർത്തോലും!

(6)
�പരി�ക സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട, വള�ര രശ്മികൾ ചുഴന്ന, ആയിരം ഉടുപ്പുള്ള, നൂറു

രു �കോണ്ടുനടക്ക�പ്പടുന്ന, ഉജ്ജ്വലരിൽ�വച്ചുജ്ജ്വലനോയ, മഹോനോയ അഗ്നി�യ

ഇതോ, �നതോക്കൾ �മോടി�പ്പടുത്തുന്നു: ആനിന്തിരുവടി �ദവകോമരോയസുമിത്രരിൽ

ഉജ്ജ്വലിച്ചോലും! (7)
ജോത�വദ�സ്സ, അ�ഗ്ന, ഒരു സഞ്ചരിഷ്ണുവി�നോടു �ചർന്ന, നന്നോയിച്ചുരത്തുന്ന

–അമൃതുചുരത്തുന്ന– ഒരു �ഗോവുണ്ട�ല്ലോ,അങ്ങയു�ടപക്കൽ;ആനിന്തിരുവടി�യ

�ദവകോമന്മോരോയി ദക്ഷിണ �കോടുക്കുന്ന �നതോക്കളോയ സുമിത്രന്മോർ ഉജ്ജ്വലിപ്പി

യ്ക്കുന്നു. (8)
വധ്ര്യശ്വോ�ഗോത്രനോയ ജോത�വദ�സ്സ, അങ്ങയു�ട മഹിമോവി�ന അമർത്ത്യ

രോയ �ദവന്മോരും പ്രശംസിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: മനുഷ്യപ്രജകൾ �ചോദിച്ച�പ്പോ�ഴയ്ക്കും, അങ്ങ്,

അങ്ങയോൽ വളർത്ത�പ്പട്ട �നതോക്ക�ളോ�ടോന്നിച്ചു ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞു! (9)
അ�ഗ്ന,അങ്ങ�യഎ��അച്ഛൻവധ്ര്യശ്വൻ ഒരുമക�ന�യന്ന�പോ�ലഅരി

കിൽ പരിചരിച്ചു പുലർത്തി�പ്പോന്നു. യുവതമ, ആ അങ്ങ് ഇവ�� ചമതയുൾപ്പുക്കു,

പ�ണ്ട�ത്തപ്പരിപന്ഥിക�ള�പ്പോലും �കോന്നിരിയ്ക്കുന്നു! (10)
അഗ്നി വധ്ര്യശ്വ�� �സോമം പിഴിഞ്ഞ �നതോക്ക�ളോടുകൂടി എ�പ്പോഴും ശത്രുക്ക
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�ള ജയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–യുദ്ധ�ത്ത�പ്പോലും ചു�ട്ടരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ചിത്രഭോ�നോ, അവിടുന്നു

വളർന്നു, �ദ്രോഹി�യ കുമ്പിടുവിച്ചു പിളർത്തി! (11)
ഈഅമിത്രഹന്തോവോയഅഗ്നി പ�ണ്ടമുതൽവധ്ര്യശ്വ�� നമസ്സോൽവളർന്ന

വനും സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടവനുമോകുന്നു. �ഹ വധ്ര്യശ്വ�ഗോത്ര, അതിനോൽ, ഞങ്ങ�ള ഉപദ്ര

വിയ്ക്കുന്നവ�ര–അവർ അജ്ഞോതിക ളോയോലുംജ്ഞോതികളോയോലും–നിന്തിരുവടി

കീഴമർത്തണം! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 69.
1. അഗ്നിയു�ടഎന്നപദംഅടുത്തരണ്ടുവോക്യങ്ങളിലും �ചർക്കണം. വധ്ര്യശ്വന്നു–എ��

അച്ഛന്ന്. യജ്ഞോഗമനങ്ങൾ–യോഗത്തി�ലയ്ക്കുള്ള വരവുകൾ. സുമിത്ര�രന്ന മനുഷ്യർ

–ഞോൻ.

3. �സന്യം–ജ്വോലോഗണം. എതിർബലം–ശത്രുബലം. ഇവങ്കൽ അന്നം �വച്ചോലും–

എനിയ്ക്ക് അന്നം തന്നോലും.

4. ഇത്–എ��സ്തുതി. അങ്ങയു�ട–അങ്ങയു�ടആളുകളോയ.
5. വധ്ര്യശ്വ�� കുലത്തിൽ ജനിച്ചവ�ന–വധ്ര്യശ്വനോൽ ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട അ�ഗ്ന. സു

മിത്രൻ–ഞോൻ. വധ്ര്യശ്വ �ഗോത്ര��–അങ്ങയു�ട.

6. പർവതസ്വത്തുക്കൾ–അസുരന്മോരോൽ മലയിലടയ്ക്ക�പ്പട്ട �ഗോക്കൾ. �പോരിന്ന്–

ഞങ്ങ�ളോടു് �പോരുതോൻ.

7. ഉടുപ്പ്–ഹവിസ്സ് എന്നർത്ഥം. സുമിത്രരിൽ–എ��അടുക്കൽ.

8. ഒരു സഞ്ചരിഷ്ണു–സൂര്യൻ. �ഗോവ്–മോധ്യമികവോക്ക്. അങ്ങയു�ട പക്കൽ–

�വദ്യുതനോയ ഭവോ��അരികിൽ.

9. �ചോദിച്ച�പ്പോ�ഴയ്ക്കും– ‘ആർ �കോല്ലും, അസുരന്മോ�ര’ എന്ന�ന്വഷിച്ചുതുടങ്ങിയ�പ്പോ�ഴ
യ്ക്കും. �നതോക്കൾ–�ദവന്മോർ. ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞു–അസുരന്മോ�ര.

11. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. അന്തിമവോക്യം പ്രത്യക്ഷം:
12. നമസ്സ്=ഹവിസ്സ്, നമസ്കോരം.
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സൂക്തം 70.

സുമിത്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; നരോശംസോദികൾ �ദവതകൾ.

അ�ഗ്ന, അവിടുന്ന് ഇളോസ്ഥോനത്ത് എ�� ചമതയിൽ പൂകിയോലും; ഘൃതസ്രു

ക്കി�ന കോമിച്ചോലും. �ഹ �ശോഭനപ്രജ്ഞ, ദിനങ്ങ�ള സുദിനങ്ങളോക്കോൻ, �ദവയ

ജനത്തിന്നു ഭൂമിയു�ട ഉന്നതസ്ഥലത്ത് ഉയർന്നോലും! (1)
�ദവന്മോരു�ട മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന നരോശംസൻ നോനോരൂപങ്ങളോയ അശ്വങ്ങ

�ളോടുകൂടി ഇവി�ട എഴുന്നള്ള�ട്ട: ആ യജ്ഞഹിതനോയ �ദവ�ശ്രഷ്ഠൻ യജ്ഞമോർ

ഗ്ഗത്തിലൂ�ട, �സ്തോത്ര�ത്തോടുകൂടി �ദവന്മോർക്കു (ഹവിസ്സു) �കോണ്ടു�പോക�ട്ട! (2)
അതിശോശ്വതനോയ അഗ്നി�യ, ആളുകൾ ഹവി�സ്സോരുക്കി, ദൂത്യത്തിന്നോയി

സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ആ നിന്തിരുവടി മിടുക്കുള്ളകുതിരകളോൽ വഴി�പോ�ല വലിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന

�തരിൽ �ദവന്മോ�ര �കോണ്ടുവന്നോലും; ഇവി�ട �ഹോതോവോയി ഇരുന്നോലും! (3)
�ദവ, ബർഹി�സ്സ, �ദവകൾക്കു വിലങ്ങത്തിൽ വിരിയ്ക്ക�പ്പട്ട (ദർഭ) വീണ്ടും വീ

തി�വയ്ക്ക�ട്ട; നീണ്ടഇതു്അധികം നീള�ട്ട; സുഗന്ധിയോയും തീര�ട്ട. അവിടുന്ന്അരി

ശമുൾ�ക്കോള്ളോ�ത, കോമയമോനരോയ ഇന്ദ്രോദി�ദവന്മോ�ര പൂജിച്ചോലും! (4)
കതകുക�ള, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗ�ത്തക്കോളും മഹത്തരമോയ ഉന്നതസ്ഥോനത്തുരു

മ്മുവിൻ; ഭൂമിയു�ട വലുപ്പ�ത്തോളം വീതി�വയ്ക്കുവിൻ. കോമയമോനകളോയ നിങ്ങൾ

രഥം കോംക്ഷിച്ചു, മഹിമ�യറിയവരു�ട �ദവരഥ�ത്തതോങ്ങിനില്ക്കുവിൻ! (5)
�ദ്യോവി�� പുത്രിമോരോയ, സുരൂപമോരോയ അ�ഹോരോത്ര�ദവിമോ�ര, നിങ്ങൾ

യജ്ഞപദത്തിൽഇരിയ്ക്കുവിൻ: കോമിയ്ക്കുന്നസുഭഗമോ�ര, കോമിയ്ക്കുന്ന �ദവന്മോർ നിങ്ങ

ളു�ട വിശോലമോയ സമീപത്ത് ഉപ�വശിയ്ക്ക�ട്ട! (6)
അമ്മിക്കുഴ ഉയർന്നു; മഹോനോയഅഗ്നി പടർന്നു; പ്രിയപോത്രങ്ങൾ യജ്ഞസ

ദനത്തിൽ നിരന്നു. അതിനോൽ, ഋത്വിക്കുകളോയ ഇരുപു�രോഹിതന്മോ�ര, വിദ്വത്തമ

രോയ നിങ്ങൾഈയോഗത്തിൽ ധനം കല്പിച്ചുതന്നോലും! (7)
മൂന്നു �ദവിമോ�ര, നിങ്ങൾഈവീതി�യറിയ ദർഭയിൽ–ഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്കോ

യി വിരിച്ചതിൽ–ഇരിയ്ക്കുവിൻ: ഇളയും സരസ്വതിയും ഭോരതിയും മനുവി�� യജ്ഞ

ത്തി�ലന്ന�പോ�ല, ശരിയ്ക്കു �വയ്ക്ക�പ്പട്ട ഹവിസ്സുകൾ ഭുജിയ്ക്ക�ട്ട! (8)
�ദവ, ത്വഷ്ടോ�വ, അവിടുന്ന് അഴകോർന്നവനും, അംഗിരസ്സുക�ള സഹോയിക്കു

ന്നവനുമോണ�ല്ലോ: ദ്രവി�ണോദ�സ്സ, ആ സുരത്നനോയ ഭവോൻ തോല്പര്യം പൂണ്ടു, വക

തിരി�വോ�ട, അന്നം �ദവന്മോർക്കു �കോടുത്തോലും! (9)
വനസ്പ�ത,അറിവുള്ളഭവോൻകയർ�കോണ്ടു�കട്ടി,അന്നം �ദവന്മോർ�ക്കത്തി

ച്ചോലും! �ദവൻസ്വോദു�നോക്ക�ട്ട, ഹവിസ്സു �കോണ്ടു�കോടുക്ക�ട്ട! ദ്യോവോപൃഥിവികൾ

എ�� വിളി രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (10)
അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു ഞങ്ങളു�ട യോഗത്തിന്ന് ഇന്ദ്ര�നയും വരുണ�നയും മരു

ത്തുക്ക�ളയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും അന്തരിക്ഷത്തിൽ നിന്നും �കോണ്ടുവരിക: ആ

യജനീയരോയ, മരണമില്ലോത്ത �ദവന്മോ�രല്ലോവരും ദർഭയിലിരിയ്ക്ക�ട്ട; സ്വോഹോ,

മത്തു�കോള്ള�ട്ട! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 70.
1. ഇളോസ്ഥോനം–ഉത്തര�വദി; ഭൂമിയു�ട ഉന്നതസ്ഥലവും ഉത്തര�വദിത�ന്ന.
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4. ബർഹിസ്സ്–ഒരഗ്നി.
5. ദ്വോര�ദവിക�ളോടു്: കോമയമോനകൾ–�ദവന്മോ�ര കോംക്ഷിയ്ക്കുന്നവർ. മഹിമ�യറിയവ
രു�ട–�ദവന്മോരു�ട.

7. പ്രിയപോത്രങ്ങൾ–�ദവന്മോർക്കരുമ�പ്പട്ട യജ്ഞപോത്രങ്ങൾ. ഇരുപു�രോഹിതന്മോർ–

അഗ്ന്യോദിത്യർ.

8. രണ്ടോംവോക്യം പ�രോക്ഷം:
9. അംഗിരസ്സുക�ള–അംഗി�രോ�ഗോത്രക്കോരോയ ഞങ്ങ�ള. സുരത്നൻ=നല്ല രത്നങ്ങ�ളോ
ടുകൂടിയവൻ. അന്നം–ഹവിസ്സ്.

10. യൂപ�ത്തോട്: വനസ്പ�ത=മര�മ. �ദവൻ–വനസ്പതി. ഈ വോക്യം പ�രോക്ഷം:

11. മത്തു�കോള്ള�ട്ട–ഞങ്ങളു�ട ഹവിസ്സുകൾ ഭുജിച്ച്.
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സൂക്തം 71.

അംഗിരഃപുത്രൻബൃഹസ്പതിഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പുംജഗതിയുംഛന്ദസ്സുകൾ;ബ്രഹ്മജ്ഞോനം

�ദവത.

ബൃഹസ്പ�ത, ഒന്നോമതോയി, �പരു വിളിച്ചു സംസോരിയ്ക്കുക എന്നതു വോക്കി��

തുമ്പോകുന്നു. ഇവരു�ട �ശ്രഷ്ഠവും അനഘവുമോയ (ജ്ഞോനം) യോ�തോ�ന്നോ, ഗു

ഹയിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ട അതി�ന(സരസ്വതി) �പ്രമത്തോൽ ഇവർക്കു �വളി�പ്പടുത്തി

�ക്കോടുത്തു! (1)
മലർ�പ്പോടി മുറം�കോണ്ടു �ചറുന്നതു�പോ�ല, വിദ്വോന്മോർ വോക്കി�ന എവി�ട

മനസ്സിരുത്തി ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവി�ട സഖോക്കൾസഖ്യമറിയുന്നു; അവരു�ട

വോക്കിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു, ഭദ്രയോയ ലക്ഷ്മി! (2)
യജ്ഞത്തോൽ വോക്കി�� വഴി കിട്ടി: ഋഷിമോരിൽ ഉൾപ്പുക്ക അതു ലഭിച്ച

വർ, അ�തടുത്തുവള�രയിടങ്ങളിൽപ്രചരിപ്പിച്ചു; അതി�ന പക്ഷികളോയഏ�ഴണ്ണ

�ത്തോടു �ചർത്തു. (3)
ഈവോക്കി�ന ഒരുവൻ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല; ഒരുവൻ �കട്ടിട്ടും �കട്ടില്ല. �ന�രമ

റിച്ച്, അവൾ ഇവന്നു, നല്ല വസ്ത്രമുടുത്ത കോമിനിയോയ ഭോര്യ കണവ�ന്നന്ന�പോ�ല

രൂപം �വളി�പ്പടുത്തി! (4)
ഒരുത്ത�ന, മനസ്സിൽ മധുവറ്റോത്തവ�നന്നുസദസ്സിൽപറയോറുണ്ടു്. അവ�ന

അർത്ഥവിചോരത്തിൽ (ആരും) പുറംതള്ളില്ല. പൂവും കോയുമില്ലോത്ത വോക്കി�ന �ക

ട്ടവനോക�ട്ട ഒരു �പറോപ്പയ്യോയ മോയയുമോയി നടക്കുന്നു! (5)
അ�ധ്യതോവി�ന അറിയുന്ന ഉപ�ദഷ്ടോവി�ന ആർ ത്യജിയ്ക്കു�മോ, അവന്നു വോ

ക്കിൽ ഒരു പങ്കും കിട്ടില്ല: അവ�� �കൾക്കൽ ഒരു �വറും�കൾക്കലോവും; സുകൃത

ത്തി�� മോർഗ്ഗം മനസ്സിലോകില്ല. (6)
കണ്ണും �ചവിയുമുള്ള സഖോക്കൾ പ്രജ്ഞോദികളിൽ ഒ�ര നിലക്കോരോവില്ല:

ചില ഹ്രദങ്ങളിൽ വോയവ�രയും, ചിലതിൽ കക്ഷംവ�രയും �വള്ളമുണ്ടോകും; ചില

തിൽ മുങ്ങി�പ്പോകത്തക്കവണ്ണവും കോണോം! (7)
സഖോക്കളോയബ്രോഹ്മണർഹൃദയനിർമ്മിതങ്ങളോയ വി�ജ്ഞയങ്ങളിൽ ഒത്തു

കൂടോറുണ്ട�ല്ലോ; അതിൽ, ഒരുത്ത�ന വിദ്യകളോൽ ത്യജിയ്ക്കുന്നു; ബ്രഹ്മജ്ഞരോക�ട്ട,

യ�ഥഷ്ടം വിചരിയ്ക്കുന്നു. (8)
യോവചിലർതോഴത്തും മുകളിലുംനടക്കില്ല�യോ,അവർബ്രഹ്മജ്ഞോനം �നടില്ല;

�സോമം പിഴിയുന്നവരുമോകില്ല; ആ മൂഢന്മോർ പോപമുളവോക്കുന്ന പഠിപ്പോൽ കലപ്പ

�യന്തി �വല�ചയ്യും! (9)
സഖോക്ക�ളല്ലോം, സഭ�യത്തോങ്ങുന്ന യശസ്വിയോയ സഖോവു വന്നോൽ ഇമ്പം

�കോള്ളുന്നു: ഇവരു�ട പോപ�ത്തക്ഷമിയ്ക്കോത്തതും, അന്നം കിട്ടിയ്ക്കുന്നതും, പോത്രനി

ഹിതവുമോയഅതു വീര്യമുളവോക്കോൻ ത്രോണിയുള്ളതോകുന്നു. (10)
ഒരോൾ ഋക്കുക�ള തടിപ്പിച്ചു�കോണ്ടിരിയ്ക്കും; ഒരോൾ ശക്വരികളിൽ ഗോയത്രസോ

മം പോടും; ഒരോൾബ്രഹ്മനോയിട്ടു �വണ്ട�തോ�ക്കപറഞ്ഞു�കോടുക്കും; ഒരോൾയജ്ഞ

ത്തി��അളവു നിശ്ചയിയ്ക്കും. (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 71.
1. �വദോർത്ഥജ്ഞരോയ കുട്ടിക�ള കണ്ടിട്ടോശ്ചര്യ�പ്പട്ട് ഋഷി, ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു:

�പർ–അമ്മ, അച്ഛൻ മുതലോയ പദങ്ങൾ. ഇവർ –കുട്ടികൾ. ഗുഹയിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ട

–ഗുഹ്യമോയ.

2. അവി�ട–വിദ്വത്സംഘത്തിൽ. സഖ്യം–�വഴ്ച;ജ്ഞോന�മന്നർത്ഥം. ഭദ്രയോയ ലക്ഷ്മി–

അർത്ഥസമ്പത്ത്.

3. അതു–വോക്ക്. പ്രചരിപ്പിച്ചു–സർവമനുഷ്യ�രയും പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷികളോയഏ�ഴണ്ണം–
ഗോയത്ര്യോദിസപ്തച്ഛന്ദസ്സുകൾ.

4. ഒരുവൻ–മൂഢൻ. അവൾ–വോക്ക്. ഇവന്നു–വിദ്വോന്ന്. വിദ്വോൻ വോക്കി�� രൂപം
അറിയുന്നു; മൂഢൻഅറിയുന്നില്ല.

5. മനസ്സിൽ മധുവറ്റോത്തവൻ–സ്ഥിരജ്ഞോനൻ. അവ�ന–സ്ഥിരജ്ഞോന�ന. പൂവും

കോയുമില്ലോത്ത– �പോരുളില്ലോത്ത. ഒരു തടിച്ച മച്ചിപ്പയ്യി�ന കണ്ടോൽ �തോന്നുമ�ല്ലോ,

ധോരോളം പോൽ കിട്ടു�മന്നു്; അതു�പോ�ലയോണ്, �പോരുളില്ലോത്ത വോക്ക്, അർത്ഥമറി

യോ�ത �ചോല്ലൽ.

6. ഒരു പങ്കും–ഒരർത്ഥവും. �കൾക്കൽ–പഠനം.

7. സഖോക്കൾ–സമോ�നന്ദ്രിയന്മോർ. ഇതി�� വിവരണമോണു്, അവശിഷ്ടവോക്യങ്ങൾ.

വോയവ�ര �വള്ളമുള്ളഹ്രദങ്ങൾമധ്യമപ്രജ്ഞ�രയും, കക്ഷംവ�ര �വളളമുള്ളവഅല്പ

പ്രജ്ഞ�രയും കുറിയ്ക്കുന്നു ചിലതിൽ–ചിലർ മഹോപ്രജ്ഞരോയിരിയ്ക്കി�മന്നർത്ഥം.

8. വി�ജ്ഞയങ്ങളിൽ–�വദനിരൂപണത്തിന്ന്എന്നർത്ഥം. ഒരുത്ത�ന–അനഭിജ്ഞ�ന.

വിചരിയ്ക്കുന്നു–�വദനിരൂപണത്തിൽ വ്യോപരിയ്ക്കുന്നു.

9. തോഴത്തും–ബ്രോഹ്മണരു�ട ഇടയിലും. മുകളിലും–�ദവന്മോരു�ട ഇടയിലും. കലപ്പ�യ

ന്തി–കൃഷീവലരോയിത്തീർന്ന്.

10. സഖോക്കൾ–സമോനജ്ഞോനന്മോർ. സഖോവ്–�സോമം. ഇവർ–ജനങ്ങൾ. അതു–

�സോമം.

11. ഋക്കുക�ള തടിപ്പിയ്ക്കൽ–വള�ര ഋക്കുക�ള �ചോല്ലുക. ശക്വരികൾ– ഇന്ദ്ര�ന വൃത്ര
വധത്തിന്നു ശക്തനോക്കിയ ഋക്കുകൾ. ബ്രഹ്മൻ–ബ്രഹ്മോ�വന്ന ഋത്വിക്ക്. അളവ്–

ഇത്രയിത്ര �വണ�മന്ന കണക്ക്. യജ്ഞപ്രവൃത്തരു�ട കർമ്മങ്ങ�ള പ്രതിപോദിച്ചിരി

യ്ക്കയോണ്,ഈ ഋക്കിൽ.

രണ്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 72.

�ലോക�� പുത്രൻ ബൃഹസ്പതി�യോ, അംഗിരഃപുത്രൻ ബൃഹസ്പതിത�ന്ന�യോ, ദക്ഷ

പുത്രി അദിതി�യോ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �ദവന്മോർ �ദവത.

യോവചിലർ കീഴ് യുഗങ്ങളിലും ഉക്ഥം �ചോല്ലുന്നവ�ന �നോക്കുന്നു�വോ,ആ �ദ

വന്മോരു�ട ഉൽപത്തികൾഞങ്ങൾ �വളിവോയി പറയോം: (1)
അദിതി അവ�യ ഒരു കരുവോൻ�പോ�ല ഊതിവീർപ്പിച്ചു: ഒന്നോമ�ത്ത �ദവ

യുഗത്തിൽഅസത്തിൽനിന്നുസത്തുണ്ടോയി. (2)
ഒന്നോമ�ത്ത �ദവയുഗത്തിൽഅസത്തിൽനിന്നുസത്തുണ്ടോയി. തുടർന്നു ദിക്കു

കളും, പിന്നീടു വൃക്ഷങ്ങളുമുണ്ടോയി. (3)
വൃക്ഷത്തിൽനിനു ഭൂമിയുണ്ടോയി; ഭൂമിയിൽനിന്നു ദിക്കുകളുണ്ടോയി. അദിതി

യിൽനിന്നു ദക്ഷനും, തുടർന്നു ദക്ഷനിൽനിന്ന് അദിതിയുമുണ്ടോയി. (4)
ദക്ഷ, അങ്ങയു�ട മകളോയി അദിതി ജനിച്ചു; അവ�ളത്തുടർന്നു, മരണ�ക്കട്ടി

ല്ലോത്ത ഭജനീയരോയ �ദവന്മോരുണ്ടോയി. (5)
�ദവന്മോ�ര, ആ �വള്ളത്തിലോണ�ല്ലോ, നിങ്ങൾ ജനിച്ചുനിന്നതു്; അതിൽ നി

ങ്ങൾ നൃത്തം �വച്ചതിനോ�ലന്ന�പോ�ല, ഒരു ചൂടുള്ള തുള്ളി �മ�ല്പോട്ടു �തറിച്ചു! (6)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ മഴക്കോറുകൾ�പോ�ല �ലോകം നിറച്ചു; ആ �വള്ളത്തിൽ

മറഞ്ഞസൂര്യ�ന �കോണ്ടുവന്നു. (7)
എട്ടുപുത്രന്മോർ, അദിതിയു�ട ശരീരത്തിൻനിന്നു പിറന്നു. എന്നോൽ ഏഴു�പ

�രോടുകൂടിയോണു്, അവൾ �ദവന്മോരിൽ �ചന്നതു്; മോർത്തോണ്ഡ�ന �മോ�ല്പോ�ട്ടറി

ഞ്ഞു. (8)
ഏഴുപുത്രന്മോ�രോടുകൂടിയോണു്, അദിതി പൂർവയുഗം പ്രോപിച്ചതു്. പിന്നീടു, �ലോ

കത്തിൽ ജനനമരണങ്ങൾക്കോയി സൂര്യ�ന തിരി�യ �കോണ്ടു�പോന്നു. (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 72.
1. കീഴ് യുഗങ്ങളിലും–തങ്ങൾജനിച്ചതിന്നു�ശഷം വള�ര യുഗങ്ങൾകഴിഞ്ഞിട്ടും, ഇ�പ്പോ

ഴും, ഞങ്ങൾ–ഞോൻ.

2. അവ�യ–�ദ�വോൽപത്തിക�ള. ഊതിവീർപ്പിച്ചു. കരുവോൻ ഉല�കോണ്ടു് അഗ്നി�യ

ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല, വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അസത്ത്–ബ്രഹ്മം. സത്ത്–�ദവോദിജഗത്ത്.

4. അദിതിയിൽനിന്നു– അച്ഛനും മകളും പരസ്പ�രോൽപോദകരോയി എന്നുതോൽപര്യം.

5. മരണ�ക്കട്ട്=മരണമോകുന്നബന്ധനം.

6. ആ�വള്ളം–പ്രഥമസൃഷ്ടമോയ ജലം. ചൂടുള്ള തുള്ളി–സൂര്യൻ.

7. മഴക്കോറുകൾ�പോ�ല–�മഘങ്ങൾ �വള്ളം�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല. നിറച്ചു–സ്വ�തജ

സ്സു�കോണ്ടു്. �കോണ്ടുവന്നു–പ്രഭോതത്തിലുദിപ്പോൻ.

8. എട്ടുപുത്രന്മോർ–മിത്രൻ, വരൂണൻ, ധോതോവ്, അര്യമോവ്, അംശൻ, ഭഗൻ, വിവസ്വോൻ,
സൂര്യൻ. �മ�ല്പോ�ട്ടറിഞ്ഞു–ആകോശത്തി�ലയ്ക്കയച്ചു.

9. കോലകർത്തോവോയസൂര്യന്ന് അധീനങ്ങളോണ�ല്ലോ, ജനനമരണങ്ങൾ.
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സൂക്തം 73.

ശക്തിപുത്രൻ ഗൗരിവീതി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മരുത്തുക്കൾ �ദവത. (കോകളി.)

�വരിസംഹോരത്തിന�ല്ലോ പിറന്നു, �ക-

�ല്പറു�മോജസ്വി സുദൃപതനീഡ്യൻ ഭവോൻ:

�കവളർത്തീ മരുത്തുക്കളുമന്ന,മ്മ

�ക�ക്കോണ്ടു �പോറ്റിയ വീരനോമിന്ദ്ര�ന! (1)

�പോരിന്നു �സനയുമോയ്  നില്ക്കുമിന്ദ്ര�ന-

പ്പോരം പുകഴ്ത്തി വളർത്തി, സഞ്ചോരികൾ;

ആലയിലോണ്ടവ�പോ�ല �പോങ്ങീ, സമീ-

പോയോതമോമല്ലിൽനിന്നു തണ്ണീരുകൾ! (2)

വോരുറ്റ കോലോൽ നടന്നു�പോമങ്ങ�യ-

പ്പോരം വളർത്തോര്യഭുക്കളുമന്യരും;

ആയിരമോരണ്യനോയ്ക്ക�ള വോ�യ്ക്കോണ്ട

നീയിന്ദ്ര, ചോരത്തണച്ചു, ദസ്ര�രയും! (3)

�പോരിന്നു �വമ്പുന്ന�പോതും ക്രതുവിന്നു

�പോകു�മ, ദസ്ര�രക്കൂട്ടിന്നു കൂട്ടി നീ.

സ്വത്തുക്കളോയിരമുണ്ടിന്ദ്ര, നിൻകയ്യിൽ;

വിത്തങ്ങൾശൂര, തര�ട്ട, നോസത്യരും! (4)

അധ്വ�ര, സഞ്ചോരിമിത്രങ്ങ�ളോ�ടോത്തു

മത്തോടി, മർത്ത്യന്നു നല്കു,മിന്ദ്രൻ ധനം.

ആയവന്നോയ്ത്തോൻ, മഴ നിർത്തി വോട്ടിയ

മോയിയോം ദസ്യുവിൽ�ച്ചന്നറുത്തോനിരുൾ! (5)

രണ്ടു തുല്യോഖ്യ�ര�ച്ചർത്തിട്ടു, ഷസ്സി��

വണ്ടി�യ�പ്പോ�ലയവ�നപ്പിളർത്തിനോൻ-

ഇന്ദ്ര, �കോതിയ്ക്കുന്ന വൻകൂറ്റുകോരുമോയ്-

�ച്ചന്ന, ഴകുറ്റ �ദഹങ്ങളറുത്തു, നീ! (6)

�കോന്നോനൃഷിയ്ക്കോയ്, മുടിയ്ക്കും മഖഘ്നനോ-

കുന്ന നമുചി�യ മോയ �പോക്കിബ്ഭവോൻ;

വോ�നോരിൽ�വച്ചു നീയ�ല്ലോ, സുഭഗമോം

യോനോർഹ�നർവഴി �വട്ടീ മനുവിനോയ് ! (7)

ഇമ്മട്ടിൽ �വള്ളം നിറച്ചു�പോരുന്നു, നീ;-

യിന്ദ്ര, കയ്യി�ലടുത്തിട്ടുണ്ടു, �പോറ്റീ നീ;

�കല്പോളുമങ്ങ�യ വോഴ്ത്തുന്നു, വോനവ;-

രഭ്രങ്ങൾതൻ �വരു �മൽവശത്തോക്കി, നീ! (8)

അന്തരിക്ഷത്തിൽക്കിടന്ന ചക്രോയുധം

തന്തിരു�മനിയ്ക്കയപ്പൂ, മധുവി�ന;



[മ. 10: അ. 6: സൂ. 73] എട്ടോം അഷ്ടകം 359

ഭൂവിൽ മഴക്കോറിൽനിന്നു �പോഴിഞ്ഞനീർ

നീ �വച്ചരുളീ, �ചടിയിലും പയ്യിലും! (9)

അർക്കജന്മോവി, ദ്ര�നന്നുണ്ടു �ചോല്ലുന്നു;

നൽ�ക്കല്പിൽനിന്നോം, പിറന്ന�ത�ന്നൻമതം:

�മവിനോന�ല്ലോ, �ചോടിച്ചു ഹർമ്മ്യങ്ങളിൽ;

സ്വോവതോരമറി�ഞ്ഞോന, വിടുന്നുതോൻ! (10)

യോഗപ്രിയങ്ങൾഋഷികൾസുപർണ്ണങ്ങൾ

യോചിയ്ക്കുവോൻ പറ�ന്നത്തിനോരിന്ദ്രനിൽ;

‘നീക്കുകി,രുട്ടു, �വളിച്ചം നിറ�യ്ക്കോ;–ഴി-

വോക്കുക, നീ കയർ�ക്കട്ടിൽനി�ന്നങ്ങ�ള!’ (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 73.
1. പൂർവോദ്ധംഇന്ദ്ര�നോടുപ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: സുദൃപ്തൻ–അത്യഭിമോനിഅന്ന്–വൃത്രയുദ്ധത്തിൽ.

അമ്മ–അദിതി.

2. സഞ്ചോരികൾ– മരുത്തുക്കൾ. ആലയിലോണ്ടവ–�തോഴുത്തി�ല�പ്പക്കൾ. അല്ല്–

വൃത്രനോകുന്നഇരുട്ട്.

3. അന്യരും–മറ്റു �ദവന്മോരും. ആരണ്യനോയ്ക്കൾ–�ചന്നോയകൾ.
4. ഉണ്ടു്–ഞങ്ങൾക്കുതരോൻ.

5. സഞ്ചോരിമിത്രങ്ങൾ–മരുത്തുക്കളോകുന്നസഖോക്കൾ. മർത്ത്യന്നു–യജമോനന്ന്. ആയ

വൻ–യജമോനൻ. മഴ നിർത്തി വോട്ടിയ–വൃഷ്ടിപ്രതിബന്ധത്തോൽ �ലോക�ത്ത ക്ഷീ

ണിപ്പിച്ച. ഇരുൾ–വൃത്ര�� മോയയോകുന്നഅന്ധകോരം.

6. രണ്ടു തുല്യോഖ്യ�ര–ഒ�ര �പരുള്ള രണ്ടശ്വങ്ങ�ള, ഹരിക�ള. �ചർത്തിട്ടു–�തരിനു പൂ

ട്ടിയിട്ട്. ഉഷസ്സി�� വണ്ടി ഒരിയ്ക്കൽ വൃത്രൻ തല്ലി�പ്പോളിച്ചു�പോൽ. അവ�ന–വൃത്ര�ന.

�കോതിയ്ക്കുന്ന–വൃത്രവധകോംക്ഷികളോയ. വൻകൂറ്റുകോരുമോയ്–മഹോന്മോരോയ സഖോക്ക

�ളോടു മരുത്തുക്ക�ളോടു, കൂടി. �ദഹങ്ങൾ–ശത്രുശരീരങ്ങൾ.

7. ഋഷിയ്ക്കോയ്–മനുവിന്നു�വണ്ടി. മുടിയ്ക്കും– നോശകോരിയോയ.
8. എടുത്തിട്ടുണ്ടു്–വജ്രം. �പോറ്റി–ഈശ്വരൻ. അഭ്രങ്ങളു�ട(�മഘങ്ങളു�ട)�വരു (ചുവടു)

�മൽവശത്തോക്കി–മഴ �പയ്യിച്ചു.

9. പൂർവോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: ചക്രോയുധം–�മഘ�ത്ത പിളർത്തോ�നറിയ�പ്പട്ട ചക്ര�മന്ന

ആയുധം. തന്തിരു�മനിയ്ക്ക്–ഇന്ദ്രന്ന്. മധു–മധുരജലം. പയ്യിലും–പയ്യിൽ പോലോയി

�വച്ചരുളി.

10. അർക്കജന്മോവ്–സൂര്യങ്കൽനിന്നുജനിച്ചവൻ. �ചോല്ലുന്നു–ഇന്ദ്ര�� വീര്യം കണ്ടോശ്ചര്യ

�പ്പട്ട ചിലർ. ഹർമ്മ്യങ്ങളിൽ–കീഴടക്കിയ ശതുമോളികകളിൽ. സ്വോവതോരം (ത��

ജനനം)അവി�ട�യ്ക്കഅറിഞ്ഞുകൂടൂ.

11. ഋഷികൾ–ദ്രഷ്ടോക്കൾ. സുപർണ്ണങ്ങൾ=പക്ഷികൾ, സൂര്യരശ്മികൾ. ഉത്തരോർദ്ധം

അവയു�ട യോചനമോകുന്നു: കയർ�ക്കട്ട്–തടസ്സ�മന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 74.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

സ്വത്തണ�പ്പോ�നപ്പിടിച്ചുവലിയ്ക്കുന്നു,

കൃത്യത്തി�നോ, മഖത്തി�ന്നോ, ധനോശയോ

�പോരി�നത്തും പണക്കോരും, കടുംജയം

�നരും പ്രസിദ്ധരുമോയ വിൺമന്നുകോർ! (1)

�പ്രരകമോമിവർതൻവിളി വോ�നറി:

പോരിട�ത്ത�യ്ക്കഴുന്നള്ളി,യ�ന്നഷികൾ;

ആരോഞ്ഞു�കോണ്ടിങ്ങു ത�ന്നോളി വീശിനോർ,

സൂര�ന�പ്പോലഭ്യുദയത്തിനസ്സുരർ. (2)

ഈയമരർക്കിതോ, �സ്തോത്രം: സുരമ്യമോം

ശ്രീയധ്വരത്തിൽ�ക്കോടുക്കു�വോരോമിവർ

കർമ്മവും സൂക്തവും നന്നോയ് നടത്തിച്ചു

നമ്മൾക്കുതന്നരുള�ട്ട, �പരുംമുതൽ! (3)

വോഴ്ത്ത�പ്പടുന്നതുണ്ടിന്ദ്ര, �ഗോ�മോഷക-

ക്കോർത്തി �പടുത്തോൻ മുതിർന്നു നിന്നോളുകൾ,

�പ�റോന്നി�ലോ�ട്ട�റ മക്ക�ളോത്തോയിരം

മോരി �പയ്യും മഹോഭൂ�വക്കറന്നവർ! (4)

കർത്തോക്ക�ള, നിങ്ങൾ പോലകനോക്കുവിൻ

യു�ദ്ധോൽക്ക�രക്കീഴടക്കുമനമ്ര�ന,

സുസ്തവ�ന, മഹോനോം മഘവോവി�ന,

മർത്ത്യഹിതം വജ്രമോർ�ത്തന്തുമിന്ദ്ര�ന! (5)

കൂറ്റ�ന�ക്കോന്നു പുരങ്ങളടക്കി നീ-

�രറ്റം നിറച്ചു, വൃത്രഘ്നനരിന്ദമൻ;

ഖ്യോതി �നടീ, പുരോനിന്ദ്രൻ പുരുധനൻ;

�ചയ്തരുളും, നോം �കോതിപ്പ�തന്തുമവൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 74.
1. സ്വത്തണ�പ്പോ�ന–ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്ര�ന. കൃത്യം യുദ്ധോദി കർമ്മം. വിൺമന്നു

കോർ–സ്വർഗ്ഗവോസികളും (�ദവന്മോരും)ഭൂവോസികളും (മനുഷ്യരും).

2. �പ്രരകം–ഇന്ദ്ര�ന �പ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്. ഇവർ–അംഗിരസ്സുകൾ. അ�ന്നഷികൾ

–ഹവിഃകോംക്ഷികളോയ �ദവന്മോർ. ആരോഞ്ഞു�കോണ്ടു്–പണികൾ അപഹരിച്ച

�ഗോക്ക�ള തിരഞ്ഞു�കോണ്ടു്. സൂര�ന�പ്പോ�ല ഒളിവീശിനോർ. അഭ്യുദയത്തിന്–

�ഗോപ്രദോനത്തിന്ന്.

3. ശ്രീ=സമ്പത്ത്. സൂക്തം–സ്തുതി.
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4. �ഗോ�മോഷകക്കോർത്തി �പടുത്തോൻ–അസുരന്മോ�ര ഹിംസിപ്പോൻ. നിന്നോളുകൾ–

ഭവദീയരോയ അംഗിരസ്സുകൾ. മക്കൾ–�ചടിയും മരവും മറ്റും. ആയിരം മോരി–വള�ര

അഭീഷ്ടവർഷം. മഹോഭൂ�വ–വലിയ ഭൂമി�യ. കറന്നവർ–അംഗി�രോവി�ശഷണം.

5. യജമോന�രോട്: യു�ദ്ധോൽക്കർ–�പോരുതോൻ വന്ന ശത്രുക്കൾ. അനമ്രൻ–ആ�രയും

കുമ്പിടോത്തവൻ. ആർത്ത്–അട്ടഹോസ�ത്തോ�ട.

6. കൂറ്റൻ–വലുപ്പ�മറിയ വൃത്രൻ. നോം �കോതിപ്പ�തന്തും അവൻ �ചയ്തരുളും–നമ്മു�ട
അഭീഷ്ട�മല്ലോം അവിടുന്നു നിറ�വറ്റും.
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സൂക്തം 75.

പ്രിയ�മധപുത്രൻസിന്ധുക്ഷിത്ത് ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; നദികൾ �ദവത. (�കക.)

ഭംഗിയിൽ�ച്ചോല്ലോം, തണ്ണീരുക�ള, നിങ്ങളു�ട

തുംഗമോഹോത്മ്യം യഷ്  ടൃഗൃഹത്തിൽ �സ്തോതോവോം ഞോൻ:

അവ�യ�ഴഴോയ്പ്പിരി�ഞ്ഞോഴുകീ, മുപ്പോരിങ്കൽ;

പ്രവഹിപ്പവയിൽ�വ�ച്ചോജസോ മുന്തീ, സിന്ധു! (1)

വരുണൻസി�ന്ധോ, നിന�ക്കോഴുകോൻ കിഴ�ക്കോട്ടോയ്

വരച്ചൂ വഴി: നിൻ�പോക്കന്നനിർമ്മിതിയ്ക്ക�ല്ലോ.

ധര�മലുയർന്ന മോർഗ്ഗത്തു�ട ഗമിപ്പു, നീ;

ശരിയ്ക്കീ, �ലോകങ്ങൾക്കുനീ�യോരീശ്വരിത�ന്ന! (2)

മന്നിൽ നീയിരമ്പുന്നതോകോശത്തണയു�മ:

മിന്നു�മോളത്തോൽ�പ്പോക്കും, നിസ്സീമജവം സിന്ധു;

വോനിൽനിന്നുണ്ടോം മഴ�യ്കോത്തിരോരവം വോയ്കും,

തോ�നോരു മുക്രയിടും കോള�പോ�ലോഴുകു�മ്പോൾ! (3)

ആർകൾ ന�ല്ലോല്ലിയിട്ടു നിങ്ക�ലത്തുന്നൂ, സി�ന്ധോ,

തോയ്കൾ കുഞ്ഞിങ്കൽ�പ്പോ�ല–കറവ�പ്പക്കൾ�ക്കോപ്പം:

�പോരുതും നൃപൻ�പോ�ല നിറയ്ക്കും കര രണ്ടു,-

�മോരുമി�ച്ചോഴുകീടുമിവതൻ മുന്നിൽ�പ്പോം നീ! (4)

ഇതു�ക�ക്കോൾവിൻ: ഗം�ഗ, യമു�ന, സരസ്വതി,

ശ്രുതുദ്രി, പരൂഷ്ണി, സോസിക്നിയോം മരുദ്വൃ�ധ,

വിതസ്തോസു�ഷോമകൾ �ചരുമോർജ്ജീകീ�യ, മൽ-

കൃതമോം �സ്തോത്രം �ചവി�ക്കോണ്ടരുളുവിൻ, നിങ്ങൾ! (5)

�ഗോമതീനദി പൂകോൻ മുമ്പു തൃഷ്ടോമ�യോടും,

സുസർത്തു�വോടും, രസോ–�ശ്വതിക�ളോടും, സി�ന്ധോ,

�ചരുന്നൂ, കുഭ�യോടും �മഹന്തു�വോടും നീ പി-

മ്പി;–വ�രോ�ത്തോറ്റ�ത്തരില�ല്ലോ, നി�ന്നഴുന്നള്ളൽ! (6)

�വണ്മപൂ�ണ്ടോളിവീശുമീയഹിംസിത സിന്ധു,

തന്മഹിമോവോൽ �ന�ര പോയിപ്പൂ, ജലൗഘ�ത്ത:

കർമ്മിണികളിൽ�വച്ചു കർമ്മിണിയിവ�ളോരു

കണ്മണി, ബഡബയും മോന്യതന്വിയും�പോ�ല! (7)

നല്ല �തർ, നല്ലശ്വങ്ങൾ, നല്ലോട, �പോൻപണ്ടങ്ങൾ,

നല്ലോകോരവുമുള്ള �സൗഭോഗ്യവതി സിന്ധു,

കരിനോർ�ച്ചടി, �നല്ലും, കമ്പിളിയോടും �ചർന്ന

തരുണിയുടുക്കുന്നു, �ത�നോലിനികുഞ്ജങ്ങൾ! (8)

സുഖമോം തൃ�ത്തരിന്നു തുരഗങ്ങ�ള�ച്ചർത്തീ

മഖത്തിലതിലൂ�ട�യത്തിയ്ക്ക, �ഭോജ്യം സിന്ധു:
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ക്ഷതി പറ്റോ�ത സ്വയം പുകഴ്ന്ന വിപുലമോ-

മിതി�� വന്മോഹോത്മ്യം സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പ�ട്ടോന്ന�ല്ലോ! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 75.
1. ഉത്തരോർദ്ധംപ�രോക്ഷം: മുപ്പോരിങ്കൽ–ഭൂമിയിലുംഅന്തരിക്ഷത്തിലുംആകോശത്തിലും.

പ്രവഹിപ്പവ–നദികൾ. ഓജസോ=ബലം�കോണ്ടു്; മുന്തീ–മികച്ചു. സിന്ധു–സിന്ധു

എന്നനദി.

2. കിഴ�ക്കോട്ട�ത്ര, സിന്ധുനദി ഒഴുകുന്നത് വരച്ചൂ–�തോണ്ടി എന്നർത്ഥം. അന്നനിർമ്മിതി

–സ�സ്യോൽപോദനം.

3. രണ്ടോംപോദംമുതൽ പ�രോ�ക്ഷോക്തി: തോൻ–സിന്ധു. ഒഴുകു�മ്പോൾ ആരവം (ശബ്ദം)

വോയ്ക്കും.

4. ആർക ൾ–മറ്റു നദികൾ. ഇവതൻ മുന്നിൽ �പോം (ഈ നദിക�ളക്കോൾ �വഗത്തിൽ

പ്രവഹിയ്ക്കുന്ന)നീകര രണ്ടും (�വള്ളം�കോണ്ടു)നിറയ്ക്കും, �പോരുതുന്നഒരുരോജോവുസമ്പ

ത്തു�കോണ്ട് അരമന നിറയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല.

5. സോസിക്നിയോം–അസിക്നീനദി�യോടുകൂടിയ. വിതസ്ത, സു�ഷോമ, ആർജ്ജീകീയ എന്നി

വയും നദികൾത�ന്ന.

6. തൃഷ്ടോമ, സുസർത്തു, രസ, �ശ്വതി, കുഭ, �മഹന്തുഎന്നീ നദികളിലൂ�ട നീ �ഗോമതീനദി

യിൽ �ചരുന്നു.

7. പോയിപ്പൂ–ഒഴുകിയ്ക്കുന്നു. ഇവൾ ഒരു �പൺകുതിര�പോ�ലയും, ഒരു മോന്യയോയ (സുന്ദരി)
�പോ�ലയും കൺമണി(ദർശനീയ)യോകുന്നു.

8. കരിനോർ�ച്ചടി(കലപ്പ �കട്ടുന്ന ഒരു തരം �ചടി)യും മറ്റുമുണ്ടു്, സിന്ധൂതീരങ്ങളിൽ. തരു

ണി–നിത്യയുവതി. �ത�നോലിനികുഞ്ജങ്ങൾക്കുവസ്ത്രത്വം കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

9. അതിലൂ�ട–�തരിലൂ�ട. �ഭോജ്യം (അന്നം) എത്തിയ്ക്ക–�കോണ്ടുവര�ട്ട. സിന്ധു–

�ദവതോരൂപിണിയോയസിന്ധുനദി. ക്ഷതി–ഉപദ്രവം. ഇതി��–സിന്ധുരഥത്തി��.
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സൂക്തം 76.

ഇര�വോ�� പുത്രൻ ജരൽക്കർണ്ണ�നന്നസർപ്പം ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; അമ്മി �ദ

വത.

നിങ്ങ�ള ഞോൻ ഉഷഃകോലത്തു ചമയിയ്ക്കോം: നിങ്ങൾ ഇന്ദ്ര�നയും മരുത്തുക്ക

�ളയും ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളയും ചമയിയ്ക്കുവിൻ. ഒപ്പം പിറന്ന വോനൂഴികളിരുവരും

ഞങ്ങ�ളസദസ്സിൽസദസ്സിൽ ഉൽപന്നം�കോണ്ട് ഉപചരിയ്ക്കുമോറോകണം! (1)
ആ�ശ്രഷ്ഠമോയ �സോമംത�ന്നനിങ്ങൾപിഴിയുവിൻ: പിഴിയുന്നവൻ�കകൾ

�കോണ്ടു പിടിച്ച അമ്മിക്കുഴ ഒരു കുതിര�പോ�ല നില്ക്കുന്നു. കീഴമർത്തുന്ന �കല്പു കിട്ടു

മ�ല്ലോ, ഉടമസ്ഥന്ന്; ഇതു വമ്പിച്ച സമ്പത്തിന്നോയി കുതിരക�ളയും �കോടുക്കും! (2  )

ഇതി�� ആ പിഴിയൽ കർമ്മത്തിലണയ�ട്ട, പണ്ടു മനുവിന്നോയി �ചന്നതു

�പോ�ല: ത്വഷ്ടോവി�� പുത്രൻ �ഗോക്കളോലും അശ്വങ്ങളോലും പരിവൃതനോയിരി�യ്ക്ക,

ഈഅഹിംസ്യങ്ങളോണ�ല്ലോ, അധ്വരങ്ങളിൽആശ്രയിയ്ക്ക�പ്പട്ടതു് ! (3  )

അമ്മിക്കുഴക�ള, നിങ്ങൾ�ദ്രോഹ�ത്തോഴില്ക്കോരോയഅരക്ക�രഅറുതി�പ്പടുത്തു

വിൻ; നിര്യതി�യനീക്കുവിൻ; ഹിംസ�യ �പോക്കുവിൻ;ഞങ്ങൾക്കുവള�രപ്പുത്രന്മോ

�രയും ധനവും ഒഴുക്കുവിൻ; �ദവക�ള രസിപ്പിയ്ക്കുന്ന �ശ്ലോകം �ചോല്ലുവിൻ! (4)
സൂര്യ�നക്കോളും ബലിഷ്ഠങ്ങ�ള, വിഭ്വോവി�നക്കോളും ശീഘ്രകർമ്മക്ക�ള, വോയു

വി�നക്കോളും �സോമോഭിഷവ�വഗിക�ള, അഗ്നി�യക്കോളുംഅന്നസോധകങ്ങ�ള നി

ങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കുവിൻ! (5)
പുകൾ�പ്പട്ടഅമ്മികൾനമുക്കു�സോമരസം ഒരുക്ക�ട്ട: തിളങ്ങുന്നവോക്കു�കോ

ണ്ടു തിളക്കത്തിൽ നിർത്ത�ട്ട; ഇതിങ്കലോണ�ല്ലോ, സർവത്ര �വമ്പൽ�കോള്ളുന്ന

�നതോക്കന്മോർ ശബ്ദം മുഴക്കി�ക്കോണ്ടുകമനീയമോയ മധു കറ�ന്നടുക്കുന്നതു് ! (6)
�വഗികളോയ അമ്മിക്കുഴകൾ �സോമം പിഴിയുന്നു: അവ സ്തുതികോംക്ഷിച്ചു�കോ

ണ്ടു് ഇതി�� നീർ മുഴുവൻ കറക്കുന്നു–�ഹോമിപ്പോൻ നീർ കറക്കുന്നു; �നതോക്കൾ

ഹവിസ്സുക�ള വോയ്കൾ�കോണ്ടുശുദ്ധി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. (7  )

�നതോക്ക�ള,അമ്മിക്കുഴക�ള,ഈനിങ്ങൾനല്ലതു �ചയ്യുവിൻ: ഇന്ദ്രന്നു�സോ

മം പിഴിയുന്ന നിങ്ങൾ ഓ�രോ വരണീയവും സ്വർഗ്ഗത്തി�� �തജസ്സിന്നും, ഓ�രോ

�പോറുപ്പുമുതലും പിഴിയുന്ന മനുഷ്യന്നും �വയ്ക്കുവിൻ! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 76.
1. അമ്മിക�ളോട്: ചമയിയ്ക്കുവിൻ–�സോമനീർ�കോണ്ടു സുഖിപ്പിയ്ക്കുവിൻ എന്നർത്ഥം. സദ

സ്സ്–യജ്ഞസദനം. ഉൽപന്നം�കോണ്ടു് ഉപചരിയ്ക്കുമോറോകണം–ധോരോളം വിഭവങ്ങൾ

തര�ട്ട.

2. രണ്ടോംവോക്യംമുതൽ പ�രോക്ഷം: കീഴടക്കുന്ന–ശത്രുക്ക�ള. ഉടമസ്ഥൻ–യജമോനൻ.

ഇതു്–അമ്മിക്കുഴ.

3. കർമ്മം–�സോമയോഗം. ത്വഷ്ടോവി�� പുത്രൻ (വൃത്രൻ)�ഗോക്കളോലും അശ്വങ്ങളോലും
(തോൻ അപഹരിച്ച ഗവോശ്വങ്ങളോൽ) പരിവൃതനോയിരി�യ്ക്ക, അവ�ന �കോല്ലോൻ. ഈ

അഹിംസ്യങ്ങൾ–അമ്മികൾ. �സോമയോഗത്തോലോണ്, വൃത്രവധം സോധിച്ച�തന്നർ

ത്ഥം.

4. നിര്യതി–പോപ�ദവത. �ശ്ലോകം �ചോല്ലുവിൻ–ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങളു�ട
ശബ്ദം, �ശ്ലോകം(�സ്തോത്ര ം )�പോ�ല �ദവക�ള രസിപ്പിയ്ക്കും.
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5. അധ്വര്യുപ്രഭൃതിക�ളോടു്അമ്മിക�ളസ്തുതിപ്പോൻപറയുന്നു: അവയു�ട വി�ശഷണങ്ങളോ
ണിവ.

6. വോക്ക്–സ്തുതി. ഇതു തിളക്കം; �സോമയോഗ�മന്നുസോരം.

7. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. വോയ്ക്കൾ–�സ്തോ�ത്രോച്ചോരണങ്ങൾ.
8. നല്ലതു–�സോമംപിഴിയൽ. വരണീയം–വിഭവം, �സോമരസ�മന്നർത്ഥം. സ്വർഗ്ഗത്തി

��–�സോമരസത്തോലോണ�ല്ലോ, സ്വർഗ്ഗത്തിന്നു (�ദവന്മോർക്കു) �തജസ്സുണ്ടോകുന്നതു്.
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സൂക്തം 77.

ഭൃഗു�ഗോത്രൻ സ്യൂമരശ്മി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; മരുത്തുക്കൾ �ദ

വത.

സ്തുതിക്ക�പ്പട്ടോൽ എവർ, �മഘങ്ങൾ നീർത്തുള്ളി�പോ�ല, ധനം ചോറ്റു�മോ,

ഹവിസ്സുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ�പോ�ല എവർ ഉൽപോദപ്പിയ്ക്കു�മോ, ആ നല്ല മരുത്തുക്കളു

�ട മഹത്തോയ ഗണ�ത്തഞോൻ പൂജനത്തിന്നോയി സ്തുതിച്ചിട്ടില്ല; നന്മയ്ക്കോയിട്ടുമില്ല.

(1)
ആമനുഷ്യർഅഴകിന്നു �കോപ്പണിയും. മരുത്തുക്കളു�ടനല്ലഗണ�ത്തവള�ര

പ്പടകളും കീഴമർത്തില്ല. ഗന്തോക്കളോയ �ദ്യോവിൻ പുത്രന്മോർ പുറ�ത്തയ്ക്കിറങ്ങുന്നില്ല;

ആആക്രമണശീലരോയഅദിതിപുത്രന്മോർ വളരുന്നില്ല! (2)
ഇവർക്കു�ദ്യോവി�നക്കോളും ഭൂവി�നക്കോളു�മറും, വലുപ്പം;അവരു�ട �ദഹം �മ

ഘമുക്തനോയ സൂര്യൻ�പോ�ലയോണു്. അവർ, ബലിഷ്ഠരോയ വീരന്മോർ�പോ�ല സ്തു

തി കോംക്ഷിയ്ക്കുന്നു; അവർ, �ദ്രോഹിക�ള തട്ടിനീക്കുന്ന മനുഷ്യർ�പോ�ല വിളങ്ങുന്നു!

(3)
നിങ്ങൾ ഒ�ത്തോരുമിയ്ക്കു�മ്പോൾ, �വള്ള�മോഴുകു�മ്പോ�ളന്ന�പോ�ല ഭൂമിയ്ക്കു �വ

ദന�യോ തകർച്ച�യോ ഉണ്ടോകോറില്ല. ഈവിവിധരൂപമോയഹവിസ്സുനിങ്ങ�ള വഴി

�പോ�ല �നോക്കുന്നു: നിങ്ങൾ, അന്നവോന്മോർ�പോ�ല കൂട്ടമിട്ടു വന്നോലും! (4)
നിങ്ങൾ, �തരിൻമുമ്പിൽ കടിഞ്ഞോണിട്ടു �കട്ടിയ (കുതിരകൾ) �പോ�ല ചുറ്റും

നട�കോള്ളും; പുലർകോലങ്ങളിൽ, �തജസ്വികൾ�പോ�ല �ശോഭിയ്ക്കും; പരുന്തുകൾ

�പോ�ല �ദ്രോഹിക�ള തട്ടിനീക്കി, സ്വയം പുകൾ�പ്പടും; മറുനോട്ടിൽ�പ്പോയവർ�പോ

�ല മുറു�ക നടക്കും! (5)
മരുത്തുക്ക�ള,അതിദൂരത്തുനിന്നുവീശുന്നനിങ്ങൾവലുതും വരണീയവുംആരോ

ധ്യവുമോയ ധനം �കോടുക്കോറുണ്ട�ല്ലോ; വസുക്ക�ള, ആ നിങ്ങൾ അകലത്തുനിന്നുത

�ന്ന, ഒളിവിലുള്ള ശത്രുക്ക�ളആട്ടിപ്പോയിച്ചോലും! (6)
അധ്വരത്തിൽ �സ്തോത്രമുയരു�മ്പോൾ, യോ�തോരു യജ്ഞപ്രവൃത്തനോയ മനു

ഷ്യൻ മരുത്തുക്കൾ�ക്കന്ന�പോ�ല �കോടുക്കു�മോ, അവന്നു ധനവും അന്നവും നല്ല

പുത്രന്മോരും ഉണ്ടോയിവരും; അവൻ �ദവന്മോർക്കും �സോമപോനം നല്ക�ട്ട! (7)
യജ്ഞങ്ങളിൽ യജനീയരും, രക്ഷിതോക്കളും, ആദിത്യ�നോ�ടോന്നിച്ചു സുഖം

�കോള്ളുന്നവരുമോണ�ല്ലോ, അവർ; യോഗഗമനത്തിൽ വലുതു വോഞ്ച്ഛിയ്ക്കുന്നഅവർ

പള്ളി�ത്തർ പോയിച്ചു, നമ്മു�ട �സ്തോത്രം രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 77.
1. ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കു�മോ–�ശ്രയസ്സുളവോക്കു�മോ. സ്തുതിച്ചിട്ടില്ല–ഇ�പ്പോൾ സ്തുതിയ്ക്കോ�മന്നു

വ്യംഗ്യം.

2. ആ മനുഷ്യർ–സുകൃതത്തോൽ, മർത്ത്യത്വം വിട്ട് അമർത്ത്യരോയിത്തിർന്നമരുത്തുക്കൾ.

പടകൾ–ശത്രു�സനകൾ. നോം സ്തുതിയ്ക്കോത്തതു�കോണ്ടു �ദ്യോവിൻ പുത്രന്മോർ (മരുത്തു

ക്കൾ) പുറ�ത്തയ്ക്കിറങ്ങുന്നില്ല; വളരുന്നുമില്ല.

4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അന്നവോന്മോർ–സമ്പന്നന്മോർ.

5. �തജസ്വികൾ–സൂര്യോദികൾ.
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7. �കോടുക്കോ�മോ–ഇന്ദ്രന്നുഹവിസ്സു നല്കു�മോ.

8. വലുതു–മഹത്തോയഹവിസ്സ്. ഓടിച്ചു–ഇവി�ട വന്ന്.
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സൂക്തം 78.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

അവർ, �സ്തോതോക്കളോയ �മധോവികൾ�പോ�ല നന്മ നിനയ്ക്കുന്നവരോണ്; യോ

ഗം�കോണ്ടു�ദവന്മോ�രതൃപ്തി�പ്പടുത്തുന്നവർ�പോ�ല �ശോഭനകർമ്മോക്കളോണ്; �പ

രുമോക്കന്മോർ�പോ�ല �കോപ്പണിഞ്ഞവരും, ദർശനീയരുമോണു്; ഗൃഹസ്ഥരോയ മനു

ഷ്യർ�പോ�ല പോപരഹിതരോണ് ! (1)
മോറത്തു �പോന്നണിഞ്ഞഅവർ തീ�പോ�ല തിളങ്ങുന്നു; കോറ്റുകൾ�പോ�ലസ്വ

യം കൂടി�ച്ചർന്ന്, ഉടനടി നട�കോള്ളുന്നു; മികച്ചജ്ഞോനികൾ�പോ�ല പൂജനീയരോ

യി, വഴി�പോ�ല �കോണ്ടുനടക്കുന്നു; �സോമങ്ങൾ�പോ�ല യ്ഷ്ടോവി�ന തു�ലോം സു

ഖിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (2)
അവർ,കോറ്റുകൾ�പോ�ലവിറപ്പിച്ചുവീശും; തീനോളങ്ങൾ�പോ�ലതിളങ്ങും; ചട്ട

യിട്ട �പോരോളികൾ�പോ�ല �വല �ചയ്യും; പിതൃവോക്കുകൾ�പോ�ല നല്ലതു �കോടു

ക്കും! (3)
അവർ, �തരി�� ഏർക്കോലുകൾ�പോ�ല ഒ�ര ആസ്പദത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്നു;

ജയശീലരോയ ശൂരന്മോർ�പോ�ല ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നു; ധനദോനത്തി�ന്നോരുങ്ങിയ മനു

ഷ്യർ�പോ�ല �വള്ളം വീഴ്ത്തുന്നു; �സ്തോത്രം �ചോല്ലുന്നവർ�പോ�ല നല്ല ശബ്ദം പുറ�പ്പ

ടുവിയ്ക്കുന്നു! (4)
അവർ ശ്ലോഘ്യങ്ങളോയഅശ്വങ്ങൾ�പോ�ല പോയും; ധന�മടുത്ത �തരോളികൾ

�പോ�ലനന്നോയി ദോനം�ചയ്യും; തണ്ണീരുകൾ�പോ�ലതോ�ന്നട�ത്ത�യ്ക്കോഴുക്കും; വി

വിധരോയഅംഗിരസ്സുകൾ�പോ�ല സോമം പോടും! (5)
അവർ, മഴ�പയ്യുന്ന �മഘങ്ങൾ�പോ�ല പുഴക�ള നിർമ്മിയ്ക്കും; പിളർത്തുന്ന

ആയുധങ്ങൾ�പോ�ല എല്ലോ�രയും �കോല്ലും; നല്ല അമ്മമോരുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ�പോ

�ല കളിയോടും; ഒരു വലിയആൾക്കൂട്ടം�പോ�ല യോത്രയിൽ തിളങ്ങും! (6)
ചുരിക മിന്നുന്ന അവർ പുലരിക്കതിരുകൾ�പോ�ല യോഗത്തിലണയും; കല്യോ

ണക്കോർ�പോ�ല കത്തുന്ന �കോപ്പണിയും; പുഴകൾ�പോ�ല �പോകും; �പൺകുതിര

കൾ�പോ�ല വള�ര �യോജന പിന്നിടും! (7)
മരു�ദ്ദവന്മോ�ര, വളരുന്ന നിങ്ങൾ സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങ�ള സുഭഗരോക്കുവിൻ–

ഞങ്ങ�ള സുരത്നരോക്കുവിൻ; സഖോവോയ �സ്തോത്ര�ത്ത സമീപിയ്ക്കുവിൻ. പ�ണ്ട

ഉള്ളതോണ�ല്ലോ, നിങ്ങളൂ�ട രത്നദോനം! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 78.
1. നന്മ–യജമോനന്ന്. ഗൃഹസ്ഥർ–ദോനം വോങ്ങോൻഎങ്ങും �പോകോ�ത, സ്വഗൃഹത്തിൽ

ത്ത�ന്ന വസിയ്ക്കുന്നവർ; ദോനം വോങ്ങുന്നതു പോപമോണു്.

2. �കോണ്ടുനടക്കുന്നു–കർമ്മികളൂ�ട �നതൃത്വം വഹിയ്ക്കുന്നു.
3. വിരപ്പിച്ചു–ശത്രുക്ക�ള. �വല–വീരകർമ്മം. പിതൃവോക്കുകൾ (അച്ഛ�� ഉപ�ദശങ്ങൾ)
മക്കൾക്കു �ശ്രയസ്സുളവോക്കുമ�ല്ലോ.

4. ഒ�ര ആസ്പദത്തിൽ–അന്തിരക്ഷത്തിൽ �വള്ളം–ആദ്യം പ്രതിഗ്രഹിതോവി��

കയ്യിൽ �വള്ളം വീഴ്ത്തുകഎന്നതു ദോനവിധിയോകുന്നു.

6. എക്കോ�രയും–ശത്രുക്ക�ള�യല്ലോം.
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8. സുരത്നർ രത്നങ്ങ�ളോടുകൂടിയവർ. സഖോവോയ–പ്രിയമോയ.
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സൂക്തം 79.

�സൗചീകോഗ്നി�യോ �വശ്വോനരോഗ്നി�യോ, വോജംഭരപുത്രൻ സപ്തി�യോ ഋഷി. ത്രി

ഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

മർത്ത്യപ്രജകളിൽഅമർത്ത്യനോയി �മവുന്നഈ മഹോ�� മഹിമോവു ഞോൻ

കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു: ഇ�ദ്ദഹത്തി�� അണകൾ ഇടയ്ക്കുവിടരും, ഇടയ്ക്ക് അമരും; കടിയ്ക്കില്ല.

തിന്നോൻ തുടങ്ങിയോൽ വള�രത്തിന്നും! (1)
തല ഗുഹയിലും കണ്ണുകൾ �വ�വ്വ�റയും �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. കടിയ്ക്കോ�ത, കോ

ടുകൾനോവു�കോണ്ടുതിന്നും. തന്തിരുവടിയ്ക്ക്,ആളുകൾസമീപിച്ചുകയ്യുയർത്തി വണ

ങ്ങി ഭക്ഷ്യ�മോരുക്കി�വയ്ക്കുന്നു. (2)
തന്തിരുവടി അമ്മയു�ട വള�ര ലതക�ളയും, അവയു�ട അത്യുൽക്കൃഷ്ടമോയ

രഹസ്യ�ത്തയും �തടി, ഒരു കുട്ടി�പോ�ല നടക്കും; ഭൂമിയു�ട മടിയ്ക്കുള്ളിൽ, (ആകോശ

�ത്ത) നക്കുന്നവരൾമര�ത്ത, പക്വോന്ന�ത്ത�പ്പോ�ല കണ്ടുപിടിയ്ക്കും! (3)
ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, ഒരു പരമോർത്ഥംഞോൻ നിങ്ങ�ളോടു പറയോം: പിറന്നോല

�പ്പോൾ, കുഞ്ഞ്ഇരുമോതോക്ക�ളതിന്നുകളയും! �ദവ��സ്ഥിതി മനുഷ്യനോയഎനി

യ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടോ. �ഹ, വിവിധജ്ഞോനനോണു്, പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനനോണു്, ആ അഗ്നി.

(4)
ആർ തന്തിരുവടിയ്ക്ക് ഉടനടി അന്നം ചമയ്ക്കു�മോ, ഒലി�ന�ഹോമിയ്ക്കു�മോ, പു

ഷ്ടി വരുത്തു�മോ; അവ�ന തന്തിരുവടി ആയിരം തൃക്കണ്ണുകൾ�കോണ്ടു �നോക്കും.

അ�ഗ്ന, അവിടുന്ന് എങ്ങുംഞങ്ങൾക്കനുകൂലനോയി �ചഷ്ടിയ്ക്കുന്നു! (5)
അ�ഗ്ന,അങ്ങ്എന്തു�കോണ്ടോണു്, �ദവകളിൽ�പ�ട്ടന്നു്അരിശംപൂണ്ടു്അപ

രോധം �ചയ്തതു്? അറിയോഞ്ഞു�ചോദിയ്ക്കയോണു്,ഞോൻ. അങ്ങുവിളയോടിയും വിളയോ

ടോ�തയും പച്ചനിറം പൂണ്ടു, ഭക്ഷ്യ�ത്ത ഭക്ഷിപ്പോൻ, സന്ധികൾ�തോറും, പശുവി�ന

വോൾ�പോ�ല നുറുക്കുന്നു! (6)
കോട്ടിൽ പിറന്നഅഗ്നി �ന�ര �കറുന്ന ലതകളോൽ ചുറ്റ�പ്പട്ട പന്തലിച്ച വൃക്ഷ

ങ്ങ�ളപിടികൂടും; കഷ്ണംകഷ്ണമോക്കും. ആസഖോവുനുറുങ്ങുകളോൽവളർന്നു, രശ്മികൾ

പടർന്നു, വഴി�പോ�ല ജ്വലിയ്ക്കും. (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 79.
1. അണകൾവിടർന്നും,അമർന്നുമിരിയ്ക്കും. എന്നോൽകടിയ്ക്കില്ല. വള�ര–കോട്ടിൽ മര�ത്ത
യും മറ്റും. ദോവോഗ്നി�യപ്പറ്റിയോണു്,ഈപ്രതിപോദനം.

2. ഗുഹ–മനുഷ്യരു�ട ഉദരം. അ�ദ്ദഹം മനുഷ്യരു�ട ഉദരത്തിൽ�വശ്വോനരനോയി വോഴു

ന്നു. �വ�വ്വ�റയും സൂര്യചന്ദ്രരൂ�പണ; സൂര്യചന്ദ്രന്മോർഅഗ്നിയു�ട കണ്ണുകളോ�ണന്നർ

ത്ഥം. തന്തിരുവടിയ്ക്ക് എന്നോദിയോയ വോക്യം യജ്ഞോഗ്നി�യപ്പറ്റിയോണു്. ആളുകൾ–

ഋത്വിക്കുകൾ. കയ്യുയർത്തി–പോത്ര�മടുത്ത് എന്നർത്ഥം ഭക്ഷ്യം–ഹവിസ്സ്.

3. ദോവോഗ്നി�യ ഒരു കുട്ടിയോക്കി വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു: അമ്മ–ഭൂമി. രഹസ്യം–മുരട് എന്നർത്ഥം.

കുട്ടി–മുലകുടിപ്പോൻ മുട്ടുകുത്തി�ച്ചല്ലുന്ന കുഞ്ഞ്. പക്വോന്നം–പചിച്ചആഹോരം.

4. കുഞ്ഞു്–അഗ്നി. ഇരുമോതോക്കൾ–അരണികൾ. �ദവ��–അഗ്നിയു�ട. �ഹ എന്നു

തുടങ്ങുന്നവോക്യം ത�ന്നോടുത�ന്നയുള്ളതോണു്.

5. പുഷ്ടി–കത്തിപ്പടരൽ. തൃക്കണ്ണുകൾ–ജ്വോലകൾ. ഒടുവി�ല വോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:
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6. അപരോധം–�ദവകളു�ട ഖോണ്ഡവവനം ദഹിപ്പിയ്ക്കുക എന്ന കുറ്റം. വിളയോടിയും വിള

യോടോ�തയു ചി�ലടത്തു ജ്വലിച്ചും, ചി�ലടത്തു മങ്ങിയും. ഭക്ഷ്യം–മരവും മറ്റും.

7. ആസഖോവ്–അഗ്നി. നുറുങ്ങുകൾ–മരത്തുണ്ടുകൾ.
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സൂക്തം 80.

�സൗചീക�നോ �വശ്വോനര�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത.

അഗ്നിഅന്നസമ്പോദകമോയഅശ്വ�ത്തനല്കും;അഗ്നിഅച്ച�നോത്തകർമ്മനി

ഷ്ഠനോയ വീര�ന നല്കും; അഗ്നി വോനൂഴികളിൽ വഴി�പോ�ലയണഞ്ഞുനോനോപ്രകോ

�രണ നടക്കും; അഗ്നി സ്ത്രീ�യ വീരപ്രസവയും ബുദ്ധിമതിയുമോക്കും! (1)
കർമ്മവോനോയ അഗ്നിയ്ക്കുള്ള ചമതയ്കു മംഗളം: അഗ്നി വലിയ വോനൂഴികളിൽ

പൂകുന്നു;അഗ്നി തനി�യ യുദ്ധങ്ങളിലിറക്കും; അഗ്നി വള�രശ്ശത്രുക്ക�ള വധിയ്ക്കും! (2)
അഗ്നി ആ ജരൽകർണ്ണ�ന കോത്തരുളി; അഗ്നി തണ്ണീരിന്നോയി ജരൂഥ�ന

എരിച്ചു;അഗ്നിഅത്രി�യ ഉമിത്തീനടുവിൽനിന്നുരക്ഷിച്ചു;അഗ്നിനൃ�മധ�നസന്തോ

നസ�മതനോക്കി! (3)
ജ്വോലോരൂപനോയഅഗ്നി ധനം നല്കും; അഗ്നിആയിരം �നടുന്നഋഷി�യ നല്കും;

അഗ്നി ഹവിസ്സു വിണ്ണിൽ വിളമ്പും; അഗ്നിയു�ട തിരുവുടൽ വള�രയിടങ്ങളിൽ �വ

ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (4)
അഗ്നി�യ ഋഷിമോർ സ്തുതിച്ചു വിളിയ്ക്കുന്നു; അഗ്നി�യ യുദ്ധത്തിൽ പീഡിതരോയ

ആളുകളും വിളിയ്ക്കുന്നു. അഗ്നി�യ വോനിൽപ്പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ �നോക്കുന്നു; അഗ്നി

ആയിരമോയിരം �ഗോക്കളു�ട ചുറ്റും നടക്കുന്നു! (5)
അഗ്നി�യ മനുഷ്യപ്രജകൾ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു; അഗ്നി�യ നഹുഷനിൻനിന്നു ജനി

ച്ച മനുഷ്യർ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. അഗ്നി യജ്ഞപഥോനുകൂലമോയ �ചോല്ലു �ചവി�ക്കോള്ളും.

അഗ്നിയു�ട മോർഗ്ഗം �നയ്യിൽക്കിടക്കുന്നു! (6)
അഗ്നിയ്ക്കു �സ്തോത്രം ബുദ്ധിമോന്മോർ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അഗ്നിയ്ക്കുഞങ്ങളും മഹോ�നക്കു

റിച്ചു സ്തുതി �ചോല്ലി. അ�ഗ്ന, യുവതമ, അങ്ങ് �സ്തോതോവി�ന കോത്തരുളിയോലും;

അ�ഗ്ന, കനത്തധനം നല്കിയോലും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 80.
1. അന്നസമ്പോദകമോയ–യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്ക�ള�ത്തോല്പിച്ച് അന്നം �നടിത്തരുന്ന.

നല്കും–�സ്തോതോക്കൾക്ക്. വീര�ന–പുത്ര�ന. സ്തീ�യ–�സ്തോതോവി�� പത്നി�യ.

2. യുദ്ധങ്ങളിലിറക്കും–�സ്തോതോവി�ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ജയിപ്പിയ്ക്കും.
3. ജരൽക്കർണ്ണൻ–ഒരു ഋഷി. തണ്ണീരിന്നോയി–മഴ�പയ്യിയ്ക്കോൻ. ജരൂഥൻ–ഒരസുരൻ.
നൃ�മധൻ– ഒരു ഋഷി.

4. ആയിരം �നടുന്ന ഋഷി�യ–ദക്ഷിണയോയി വള�ര�ഗ്ഗോക്ക�ള ലഭിയ്കുന്ന ഋഷിയോയ പു

ത്ര�ന. വിണ്ണിൽ വിളമ്പും–�കോണ്ടു�പോയി �ദവന്മോ�ര ഊട്ടും. വള�രയിടങ്ങളിൽ–

ഭൂമിയിലും മറ്റും.

5. അഗ്നി�യ–കോട്ടിൽ പടർന്നുപിടിച്ച അഗ്നി�യ.
6. മനുഷ്യപ്രജകൾ–ഋത്വിഗോദികൾ. നഹുഷൻ–ഒരു രോജോവ്. �ചോല്ല്–സ്തുതി. കിടക്കു
ന്നു–�നയ്യു�കോണ്ടോണ�ല്ലോ, അഗ്നി കത്തിപ്പടരുന്നതു്.

7. മഹോ�നക്കുറിച്ചു–മഹോനോയഅഗ്നി�യപ്പറ്റി.
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സൂക്തം 81.

ഭുവന�� പുത്രൻ വിശ്വകർമ്മോവ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വിശ്വകർമ്മോവ് �ദവത.

നമ്മു�ട അച്ഛനോയ ഋഷി �ഹോതോവോയിട്ട്, ഈ ഉലകങ്ങ�ളല്ലോം �ഹോമിച്ച്

ഉപ�വശിച്ചു–അ�ദ്ദഹം ആശയോൽ ധനത്തിന്നു�വണ്ടി മു�മ്പ മു�മ്പ മറച്ചിട്ടു, ചുവ

ട്ടിലുള്ളവയിൽ ഉൾപ്പൂകി. (1)
വിശ്വദർശിയോയ വിശ്വകർമ്മോവു മഹത്ത്വത്തോൽ ഭൂവി�ന നിർമ്മിച്ചു, �ദ്യോവി

�നയും സൃഷ്ടിച്ചുവ�ല്ലോ; അതി�ന്നന്തോണടിസ്ഥോനം? എ�ന്തോരു വസ്തു�കോണ്ടുണ്ടോ

ക്കി? എങ്ങ�ന ഉണ്ടോയി? (2)
എല്ലോടത്തും കണ്ണും, എല്ലോടത്തും മുഖവും, എല്ലോടത്തും കയ്യും, എല്ലോടത്തും കോ

ലുമുള്ള ഏകനോയ �ദവൻ �കകൾ�കോണ്ടു (�ദ്യോവി�ന)പരത്തി; കോലുകൾ�കോ

ണ്ടു ഭൂവി�ന സൃഷ്ടിച്ചു! (3)
വോനൂഴിക�ള യോ�തോന്നിൽനിന്നു പണിതു�വോ, ആ കോ�ടതോയിരിയ്ക്കും, ആ

മരം എന്തോയിരിയ്ക്കും? ബുദ്ധിമോന്മോ�ര, ഇതു മനസ്സു�കോണ്ടു �ചോദിയ്ക്കുവിൻ; ഭൂവനങ്ങ

�ള തോങ്ങി�ക്കോണ്ടു്, എവി�ട വോണരുളുന്നുഎന്നും! (4)
വിശ്വകർമ്മോ�വ, ഉത്തമങ്ങളും മധ്യമങ്ങളും അധമങ്ങളുമോയ ശരീരങ്ങളുണ്ട

�ല്ലോ, നിന്തിരുവടിയ്ക്ക്; അവ സഖോക്കൾക്കു യജിപ്പോൻ ഹവിസ്സിങ്കൽ അർപ്പിച്ചോലും.

അന്നവോ�ന, അങ്ങ് സ്വയം വളർന്നു തിരുവുടലുക�ള യജിച്ചോലും! (5)
വിശ്വകർമ്മോ�വ, അങ്ങ് ഹവിസ്സു�കോണ്ടു വളർന്നു തോൻത�ന്ന ദ്യോവോപൃഥിവി

ക�ള യജിച്ചോലും: മറ്റോളുകൾ എ�ങ്ങങ്ങും മങ്ങിമയങ്ങ�ട്ട. ഇവി�ട നമുക്കു ധന

വോൻ ഫലം അയച്ചുതര�ട്ട! (6)
വോചസ്പതിയോയി മ�നോ�വഗനോയിരിയ്ക്കുന്ന വിശ്വകർമ്മോവി�ന നോം ഇന്നുയോ

ഗത്തിൽ തർപ്പിപ്പോൻ വിളിയ്ക്കുക: ആ സർവസു�ഖോൽപോദകനോയ സുകർമ്മോവു

ന�മ്മ രക്ഷിപ്പോൻ, എല്ലോ ഹവനങ്ങളിലും സംബന്ധിയ്ക്ക�ട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 81.
1. ഋഷി–വിശ്വകർമ്മോവ് ഉലകങ്ങ�ളല്ലോം �ഹോമിച്ച്– ‘സർവ�മധം’ അനുഷ്ഠിച്ച്; ഉപ�വ
ശിച്ചു– അഗ്നിയിങ്കൽഇരുന്നു;ത�ന്നയുംഒടുവിൽ �ഹോമിച്ചു. ഇതുത�ന്നഎടുത്തുപറയു

ന്നു: ധനത്തിന്നു�വണ്ടി–സ്വർഗ്ഗം കിട്ടോൻ. മു�മ്പ മറച്ചിട്ടു–അഗ്നി�യ ഉലകങ്ങൾ�കോ

ണ്ടു മൂടിയിട്ട്. ചുവട്ടിലുള്ളവയിൽ–അഗ്നിയിലടിഞ്ഞ, (തോൻ �ഹോമിച്ച) ഉലകങ്ങളിൽ.

ഉൾപ്പൂകി–ത�ന്നയും �ഹോമിച്ചു.

ഈ ഋക്കി�ന ആധ്യോത്മികമോയും വ്യോഖ്യോനിച്ചിട്ടുണ്ടു്: നമ്മു�ട അച്ഛനോയ ഋഷി–

സ്രഷ്ടോവു്, ഈശ്വരൻ. �ഹോതോവ്–സംഹർത്തോവ്. �ഹോമിച്ച്–പ്രളയകോലത്ത്

ഉപസംഹരിച്ച്. ഉപ�വശിച്ചു–വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചു. ധനത്തിന്നു�വണ്ടി–ജഗൽ�ഭോഗം

അനുഭവിപ്പോൻ. മറച്ചിട്ടു–ത�� നിഷ്പ്രപഞ്ചസ്വരൂപ�ത്ത. ചുവട്ടിലുള്ളവയിൽ–

സ്വസൃഷ്ടങ്ങളിൽ. ഉൾപ്പൂകി–പ്രോണരൂ�പണപ്ര�വശിച്ചു.

2. പുനസ്സൃഷ്ടി�യപ്പറ്റി: ഒരു കുലോലന്നു ഘടം നിർമ്മിപ്പോൻ മണ്ണു �വണം, ചക്രോദികൾ

�വണം. എന്നോൽഈശ്വരന്നു ജഗൽസൃഷ്ടിയ്ക്കു യോ�തോരുപകരണവും �വണ്ടോ എന്നു

തോൽപര്യം.

3. ഈശ്വര��സൃഷ്ടിശക്തി.
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4. ഒരു തച്ചൻ കോട്ടിൽ �പോയി മരം മുറിച്ചോണ�ല്ലോ, മോളിക പണിയുന്നതു്. എന്നോൽ

ഈശ്വര��ആൾക്കോർ വോനൂഴിക�ള നിർമിച്ചതു്, ഉപകരണ�മോന്നുoകൂടോ�തയോണ്.

അ�ദ്ദഹം അവി�ട വോണരുളുന്നു എന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടോ. ഈ ഋതുക്കൾ ആവോം,

ഉപനിഷത്തിൻ�റ വിത്ത് .

5. വിശ്വകർമ്മോ�വ–പര�മശ്വര. ഈശ്വര�� ജഗന്മയത്വം: ഉത്തമങ്ങൾ–�ദവോദികൾ.

മധ്യമങ്ങൾ–മനുഷ്യോദികൾ. അധമങ്ങൾ–കൃമികീടോദികൾ. സഖോക്കൾക്കു–

ഞങ്ങൾക്ക്. ഹവിസ്സിങ്കൽ–ഹവിർഭൂതനോയഎങ്കൽ.

6. ഹവിസ്സു�കോണ്ടു–ഹവിർഭൂതനോയഎ�ന്ന�ക്കോണ്ടു്. മറ്റോളുകൾ–യജ്ഞവി�രോധികൾ.

അടുത്തവോക്യം പ�രോക്ഷം: ധനവോൻ–നോം �കോടുക്കുന്നഹവിസ്സോകുന്ന ധന�ത്തോടു

കൂടിയ വിശ്വകർമ്മോവു്.

7. വോചസ്പതി–മന്ത്രോധിപതി.
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സൂക്തം 82.

ഋഷിച്ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ.

�തജസ്സി�� അച്ഛൻ മ�നോ�ധര്യത്തോൽ ജല�ത്തയും, അതിൽ അലഞ്ഞി

രുന്ന ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളയും ഉൽപോദിപ്പിച്ചു: പ�ണ്ട�ത്തഅറ്റങ്ങൾ ഉറപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട

�തോ�ട, ഇവയ്ക്കു പരപ്പു വന്നു. (1)
വിശ്വകർമ്മോവു് വിശോലഹൃദയനോണു്, മഹോനോണു്, ധോതോവോണു്, വിധോതോ

വോണു്, ഒരു മികച്ച �നോട്ടക്കോരനോണു്. എവങ്കൽ ശരീരങ്ങൾ �വള്ളം�കോണ്ടു്

ആഹ്ലോദിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ ഏക�ന സപ്തർഷിക�ളക്കോളും മീ�തയോയി പറഞ്ഞുവരു

ന്നു! (2)
തന്തിരുവടി നമ്മു�ട അച്ഛനോണു്, രക്ഷിതോവോണു്; വിധോതോവോയ തന്ത്രിരുവ

ടിയ്ക്കറിയോം, �തജഃസ്ഥോനങ്ങളുംസർവഭുവനങ്ങളും. തന്തിരുവടിഏകനോയിത്ത�ന്ന

�ദവന്മോർക്കു �പരിട്ടു. തന്തിരുവടി�യ മറ്റു ഭൂതങ്ങൾ �ചോദിയ്ക്കുന്നു! (3)
ചരോചരോത്മകമോയി വർത്തിയ്കുന്ന�ലോകത്തി�ലഈജീവജോലങ്ങ�ളഎവർ

പ്രകോശിപ്പിച്ചു�വോ; ആ പ�ണ്ട�ത്ത ഋഷിമോർ, �സ്തോതോക്കൾ മഹോ�സ്തോത്രം�പോ

�ല തന്തിരുവടിയ്ക്കു സമ്പത്തുസമർപ്പിയ്ക്കുന്നു! (4)
�ദ്യോവിന്നു മീ�ത, ഈ ഭൂവിന്നു മീ�ത, �ദവോസുരന്മോർക്കു മീ�തവർത്തിയ്ക്കുന്ന

എ�ന്തോരു ഗർഭ�ത്തയോണു്, തണ്ണീരുകൾആദ്യം ധരിച്ചതു്? അതിൽ, �ദവന്മോ�ര

ല്ലോം പരസ്പരം �നോക്കുകയുണ്ടോയ�ല്ലോ. (5)
ആഗർഭ�ത്തത്ത�ന്നയോണു്, തണ്ണീരുകൾആദ്യം ധരിച്ചതു്; അതിലോണു് �ദ

വന്മോ�രല്ലോം ഒത്തുകൂടിയതു്. അജ�� നോഭിയിൽ ഒന്നു �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു: അതിലു

ണ്ടോയിരുന്നു, ഭുവനങ്ങ�ളോ�ക്ക! (6)
ഇവ�യ സൃഷ്ടിച്ചവ�ന നിങ്ങളറിയില്ല: അത്രയ്ക്കന്തരമുണ്ടു്, അവിടുന്നും നിങ്ങ

ളും തമ്മിൽ. മഞ്ഞിനോൽ മൂട�പ്പട്ട നുണയന്മോർപ്രോണതർപ്പണത്തിന്നു �സ്തോത്രവും

�ചോല്ലി നടക്കുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 82.
1. അച്ഛൻ–ഉൽപോദകൻ, വിശ്വകർമ്മോവു്. ജല�ത്തയും–ജലമ�ത്ര, ഒന്നോമതു സൃഷ്ടിയ്ക്ക

�പ്പട്ടതു്. ഇവ–ദ്യോവോപൃഥിവികൾ.

2. ധോതോവ്–വൃഷ്ട്യോദികർത്തോവ്. വിധോതോവു്–ജഗൽസ്രഷ്ടോവു്. �നോട്ടക്കോരൻ–

�ലോകദ്രഷ്ടോവു്. ആ ഏക�ന–സപ്തർഷിശരീരങ്ങ�ള �വള്ളം�കോണ്ടു സുഖിപ്പിയ്ക്കുന്ന

സൂര്യരൂപനോയ വിശ്വകർമ്മോവി�ന. പറഞ്ഞുവരുന്നു–തത്ത്വജ്ഞന്മോർ.

3. �പരിട്ടു–ഇന്ദ്രോദിക�ള, അതോതു �പരിൽ അതോതുസ്ഥോനത്തു നിയമിച്ചു. ഭ്രതങ്ങൾ–

പ്രോണികൾ. �ചോദിയ്ക്കുന്നു–ആരോണു്, പര�മശ്വര�നന്നു്.

4. വിശ്വകർമ്മോവി�� സൂര്യരുപത്വം: ഋഷിശബ്ദത്തിന്നു രശ്മി�യന്നും, സമ്പത്തിന്നു �തജ

�സ്സന്നുംഅർത്ഥം.

5. ഗർഭം–ഗുഹ്യമോയ ഈശ്വരതത്ത്വം. പരസ്പരം– ‘ഭവോന്നറിയോ�മോ, ഭവോന്നറിയോ�മോ’

എന്ന്.

6. മുൻഋക്കി�ല �ചോദ്യത്തി�� ഉത്തരം: അജൻ–ബ്രഹ്മോവ്. ഒന്ന്–അണ്ഡം. ഇതിൽനി

ന്നോണു്, സർവജഗദുൽപത്തി.



376 ഋ�ഗ്വദം [അ. 8: അ. 3]

7. ഇവ�യ (ഭുവനങ്ങ�ള)സൃഷ്ടിച്ചവ�ന–വിശ്വകർമ്മോവി�ന. മഞ്ഞിനോൽ–അജ്ഞോനത്തോൽ.

നുണയന്മോർ–‘ഞോൻ �ദവൻ,ഞോൻമനുഷ്യൻ’എ�ന്നോ�ക്കപറയുന്നവർ;സത്യവിരു

ദ്ധമോണ�ല്ലോ,ഈഅഹംബുദ്ധി. പ്രോണതർപ്പണത്തിന്ന്–വിഷ�യോപ�ഭോഗങ്ങൾക്കു

പണം കിട്ടോൻ എന്നുതോൽപര്യം.
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സൂക്തം 83.

തപസ്സി�� പുത്രൻ മന്യു ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; മന്യു �ദവത.

�ഹ മ�ന്യോ, വജ്ര�മ, ശര�മ, അങ്ങ�യആർ പരിചരിയ്ക്കു�മോ, അവന്നു �കല്പും

കരുത്തും ഇടവിടോ�ത തഴയ്ക്കും: ബ�ലന (ശത്രുക്ക�ള) �ചറുക്കുന്ന �കല്പനോയ ഭവോ

��തുണയോൽഞങ്ങൾമുടിയ�നയും മുന്തിയവ�നയും കീഴമർത്തുമോറോകണം! (1)
മന്യുവോണു്, ഇന്ദ്രൻ; മന്യുത�ന്ന, �ദവൻ; മന്യുത�ന്ന,അഗ്നിയുംബുദ്ധിമോനോയ

വരുണനും. മനുഷ്യപ്രജകൾ മന്യുവി�ന സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. മ�ന്യോ, അവിടുന്നു ഞങ്ങ�ള,

തപ�സ്സോ�ടോപ്പം �സ്നഹിച്ചു രക്ഷിച്ചോലും! (2)
മ�ന്യോ, ബലവോ�നക്കോൾ ബലിഷ്ഠോനോയ ഭവോൻ വന്നോലും: തപസ്സി�� സോ

ഹോയ്യ്യ�ത്തോ�ട കൂടല�രഓടിച്ചോലും. അമിത്ര�രയും ശത്രുക്ക�ളയും ദസ്യക്ക�ളയും

ഹനിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻഞങ്ങൾക്കുസർവസമ്പത്തും �കോണ്ടുവന്നോലും! (3)
മ�ന്യോ, അങ്ങ് സ്വയംഭൂവും, കീഴമർത്തുന്ന–�ദ്രോഹിക�ള അടക്കുന്ന– ഓജ

സ്സും അരിശവുമുള്ളവനും, സർവദ്രഷ്ടോവും, സഹിയ്ക്കുന്ന സഹിഷ്ണുവുമോണ�ല്ലോ; യുദ്ധ

ങ്ങളിൽഞങ്ങൾക്കുബലമരുളിയോലും! (4)
മികച്ചജ്ഞോനമു�ള്ളോ�വ, മ�ന്യോ, മഹോനോയ അവി�ടയ്ക്കു യജ്ഞം �ചയ്യോയ്ക

യോൽഞോൻ ദൂരത്തു�പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു; കർമ്മരഹിതനോയഞോൻഅങ്ങ�യ �കോപിപ്പി

ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എ�� ശരീരമോയഅവിടുന്നുബലം തരോൻഎങ്കലണഞ്ഞോലും! (5)
�ചറുക്കുന്നവ�ന, വിശ്വം തോങ്ങുന്നവ�ന, ഇവൻ അങ്ങയു�ടയോണു്: പിന്തിരി

ഞ്ഞഭവോൻഎ��അടുക്ക�ലയ്ക്കുത�ന്നവന്നോലും. മ�ന്യോ, വജ്രിൻ,അവിടുന്ന്എങ്ക

�ലയ്ക്കു തിരിച്ചോലും: നമുക്കു ദസ്യുക്ക�ള �കോല്ലോം. അവിടുന്നു ബന്ധുവി�ന ഓർക്ക

�ണ! (6)
ഭവോൻ വന്നോലും, എ�� വലത്തു നിന്നോലും: എന്നിട്ടു, നോം �വരിക�ള വള

�ര വധിയ്ക്കുക. അവി�ടയ്ക്കുഞോൻധോരകമോയ മികച്ച മധു �ഹോമിയ്ക്കോം; നമുക്കിരുവർ

ക്കുംകൂടി, ഒളിവിൽ ഒന്നോമതു കുടിയ്ക്കോം! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 83.
1. �ക്രോധോഭിമോനി�ദവനോണു്, മന്യു. വജ്ര�മ–സോരഭൂത. ശര�മ–ശത്രുഹിംസക. �കല്പ്
–ബോഹ്യബലം. കരുത്ത്–ആന്തരബലം. മുടിയൻ– നോശകോരിയോയ ശത്രു. മുന്തിയ

വൻ–ഞങ്ങ�ളക്കോൾ �പോന്നവനോയ ശത്രു.

2. തപ�സ്സോ�ടോപ്പം–ഞങ്ങളു�ട അച്ഛനോയ തപ�സ്സന്ന�പോ�ല.
3. വന്നോലും–ഞങ്ങളു�ട യോഗത്തിൽ. തപസ്സ്–ഞങ്ങളു�ട അച്ഛൻ. അമിത്രർ–

�ദ്രോഹികൾ.

4. സഹിയ്ക്കുന്ന–ശത്രുക്കളു�ടആക്രമണം തോങ്ങുന്ന.
5. ദൂരത്തു �പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു– ശത്രുക്ക�ളോടു �തോറ്റ്, അകല�ത്തയ്ക്കു�പോന്നിരിയ്ക്കുന്നു.

6. ഇവൻ–ഞോൻ. ബന്ധുവി�ന– ബന്ധുവോയഎ�ന്ന.

7. ധോരകമോയ–�ദഹത്തിന്ന് ഒരൂന്നോയ മധു–�സോമരസം.
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സൂക്തം 84.

ഋഷി–�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ.

മ�ന്യോ, മരുത്ത്വോ�ന, തീ�പോലുള്ളആൾക്കോർഇമ്പംപൂണ്ടുകൂസലില്ലോ�ത, കൂ

രമ്പുകളും മൂർച്ചകൂട്ടിയ ആയുധങ്ങളു�മന്തി, അങ്ങ�യോ�ടോപ്പം ഒ�ര�തരിൽ �പോന്ന്

എത്തി�ച്ചര�ട്ട! (1)
മ�ന്യോ, അഗ്നി�പോ�ല ജ്വലിയ്കുന്ന ഭവോൻ കീഴമർത്തുക: സഹി�ഷ്ണോ, വിളിയ്ക്ക

�പ്പട്ട ഭവോൻ ഞങ്ങളു�ട �സനോപതിയോവുക. അവിടുന്നു കൂടല�ര�ക്കോന്നു ധനം

വീതിയ്ക്കുക; �കല്പു തന്നു, �ദ്രോഹിക�ള ഓടിപ്പിയ്ക്കുക! (2)
മ�ന്യോ, ഞങ്ങളു�ട എതിരോളി�യ കീഴമർത്തുക: �നോവിച്ചു ചതച്ചരച്ചു�കോണ്ടു

�വരിക�ള �നരിടുക. അങ്ങയു�ട കടുംകരുത്ത്ആർ തടുക്കും? വശിയോയഅങ്ങ്

ഒറ്റ�യ്ക്ക വശ�പ്പടുത്തുമ�ല്ലോ! (3)
മ�ന്യോ, സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവ�നോരോൾ മതി, വള�ര�പ്പർക്ക്: വി�രോധി�യ വി

�രോധി�യ യുദ്ധത്തിന്നു�ത്തജിപ്പിയ്ക്കുക. അച്ഛിന്നപ്രകോശ, അങ്ങയു�ട സോഹോയ്യ

ത്തോൽഞങ്ങൾ വിജയത്തിന്നു ദീപ്തമോയ സിംഹനോദം മുഴക്കുമോറോകണം! (4)
മ�ന്യോ, ഇന്ദ്രൻ�പോ�ല വിജയകരനും അനിന്ദിതവചനനുമോയ ഭവോൻ ഇവി

�ട ഞങ്ങ�ള തു�ലോം രക്ഷിച്ചോലും. സഹി�ഷ്ണോ, അങ്ങയ്ക്കുഞങ്ങൾഅരുമ�സ്തോത്രം

പോടുന്നു: ഇത് അങ്ങ�യ വളർത്തുന്നഒരു നീരുറവോ�ണന്നുഞങ്ങൾക്കറിയോം! (5)
വജ്ര�മ, ശര�മ, കീഴമർത്തുന്നവ�ന, മ�ന്യോ, അഭിഭവ�ത്തോ�ടോപ്പം ജനിച്ച

ഭവോന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച �കല്പുണ്ടു്: പുരുഹൂത, യുദ്ധമുണ്ടോയോൽ,അവിടുന്നു �വല �ച

യ്തുഞങ്ങ�ള �സ്നഹിച്ചോലും! (6)
ഒന്നോയടക്ക�പ്പട്ട രണ്ടുതരംധനങ്ങൾവരുണനും മന്യുവുംഞങ്ങൾക്കുനല്ക�ട്ട:

ശത്രുക്കൾ �തോറ്റു �പടിച്ചു പോ�ഞ്ഞോളിയ്ക്ക�ട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 84.
1. മരുത്ത്വോൻ=മരുത്സ�മതൻ. ആൾക്കോർ–അങ്ങയു�ട ആളുകൾ. എത്തി�ച്ചര�ട്ട–

യുദ്ധത്തിൽസഹോയിപ്പോൻ.

2. വീതിയ്ക്കുക–ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കിട്ടുതരിക. ഓടിപ്പിയ്ക്കുക–ഞങ്ങ�ള�ക്കോണ്ടു്.
3. വശ�പ്പടുത്തുമ�ല്ലോ–�വരിക�ള.

4. വള�ര�പ്പർക്ക്–വള�രശ്ശത്രുക്ക�ള വധിപ്പോൻ.
5. ഇവി�ട–യജ്ഞത്തിൽ. ഇത്–�സ്തോത്രം. വളർത്തുന്ന–സസ്യ�ത്ത�യന്ന�പോ�ല

തഴപ്പിയ്ക്കുന്ന.

6. അഭിഭവം=പരോഭവം. �വല–സോഹോയ്യ്യകർമ്മം. �സ്നഹിച്ചോലും–ജയിപ്പിച്ചോലും

എന്നുസോരം.

7. പ�രോക്ഷം: രണ്ടു തരം ധനം–സ്ഥോവരജംഗമസ്വത്ത്
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സൂക്തം 85.

സവിതൃപുത്രി സൂര്യ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഉ�രോബൃഹതിയും ജഗതിയും ഛന്ദ

സ്സുകൾ; �സോമവും വിവോഹവും �ദവന്മോരും �സോമസൂര്യന്മോരും ചന്ദ്രനുംആശിസ്സുക

ളും വസ്ത്രസ്പർശനിന്ദയും �രോഗശോന്തിയും �ദവതകൾ.

ഭൂവി�ന സത്യം തോങ്ങുന്നു; �ദ്യോവി�ന സൂര്യൻ തോങ്ങുന്നു. �ദവന്മോർ യജ്ഞം

�കോണ്ടു പുലരുന്നു; �സോമം വിണ്ണിൽ കുടി�കോള്ളുന്നു. (1)
�സോമത്തോലോണു്, �ദവന്മോർക്കുബലം; �സോമത്തോലോണു്, പൃഥിവിയ്ക്കു വലുപ്പം;

�സോമംഈനക്ഷത്രങ്ങളു�ട ഇടയിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. (2)
�സോമമോ�ണന്നു കരുതുന്നു, കുടിയ്ക്കുന്നവൻ; (ചിലർ) വല്ലി പിഴിയുന്നു.

എന്നോൽ �സോമ�ത്തബ്രോഹ്മണ�രഅറിയൂ; മറ്റോരും അതു നുകരില്ല! (3)
�സോമ, മറയോൽ മറയ്ക്ക�പ്പട്ടു, ബോർഹതർ കോവൽനില്ക്കുന്ന ഭവോൻ അമ്മികളൂ

�ട ഒച്ച �കട്ടും�കോണ്ടിരിയ്ക്കയോണു്; അങ്ങ�യ ഭൂവോസികൾ നുകരില്ല! (4)
�ദവ, അങ്ങ് നി�ശ്ശഷം കുടിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; എന്നോൽ വീണ്ടും തഴയ്ക്കും: കോറ്റു �സോ

മ�ത്ത രക്ഷിയ്ക്കുന്നു; �സോമം സംവത്സരങ്ങ�ള �വർതിരിയ്ക്കുന്നു; (5)
‘�രഭി’തുടർന്നു നല്ക�പ്പട്ടു; മനുഷ്യരു�ട സ്തുതി ദോസിയുമോയി. ‘ഗോഥ’യോൽ

സംസ്ക്കരിയ്ക്ക�പ്പട്ട �ശോഭനവസ്ത്രം സൂര്യയു�ട അടുക്ക�ലത്തി. (6)
സൂര്യ ഭർത്തോവി�� അടുക്ക�ലയ്ക്കു �പോകു�മ്പോൾ, ചിത്തിതലയിണയോയി;

കണ്ണു മഷിയോയി. �ദ്യോവും ഭൂവും പണ�പ്പട്ടികളോയി! (7)
സൂര്യയ്ക്കു �സ്തോമങ്ങൾ ഇരുപ്പടിയും മറ്റുമോയി. കുരീര�മന്ന ഛന്ദസ്സ് ചോര്�മത്ത

യോയി. അശ്വികൾ വരന്മോരോയി; അഗ്നി മുന്നോളുമോയി! (8)
�സോമൻവധുവി�നകോമിച്ചു;അ�പ്പോൾത്ത�ന്നയോണു്,അശ്വികളിരുവരുംവര

ന്മോരോയതു്. സവിതോവോക�ട്ട, വിവോഹപ്രോയ�മത്തിയ സൂര്യ�യ �സോമന്നു �കോടു

ത്തു. (9)
ഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കു �പോകുന്നസൂര്യയ്ക്കു, ത�� മനസ്സു വണ്ടിയോയി; വോനം �മൽക്കൂ

ടോയി; സൂര്യചന്ദ്രന്മോർ ഇരുകോളകളോയി! (10)
ഋക്സോമങ്ങൾ�കോണ്ടു നുകം �വയ്ക്ക�പ്പട്ട നി�� ഇരുകോളകൾ ഒ�ര മട്ടിൽ നട

ന്നു; ഭവതിയു�ട �ചവികൾ ചക്രങ്ങളോയി; ആകോശമോർഗ്ഗം അത്യന്തം ഇളകിയിരു

ന്നു! (11)
ഭർത്തൃസമീപ�ത്തയ്ക്കു �പോകോൻസൂര്യ മ�നോവണ്ടിയിൽ �കറി: �പോകുന്ന ഭവ

തിയ്ക്കു �ചവികൾ ചക്രങ്ങളോയി; വ്യോനവോയുഅച്ചുതണ്ടോയി! (12)
സൂര്യയ്ക്കുസവിതോവു �കോടുത്തസ്ത്രീധനം �കോണ്ടു�പോയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു: �ഗോക്കൾ

മകംനോളിൽ �തളിയ്ക്ക�പ്പട്ടു; മറ്റുള്ളവ ഉത്രം നോളിൽ �കറ്റിയയയ്ക്ക�പ്പട്ടു. (13)
അശ്വിക�ള, നിങ്ങൾ സൂര്യയു�ട �വളി �ചോദിപ്പോൻ മൂവുരുൾ�ത്തരിലൂ�ട �പോ

യ�ല്ലോ; അതിന്നു �ദവന്മോ�രല്ലോം നിങ്ങൾക്കു വിട തന്നു; പുത്രനോയ പൂഷോവു് അച്ഛ

ന്മോ�ര വരിച്ചു. (14)
�വള്ളത്തി�� ഉടമസ്ഥന്മോരോയ നിങ്ങൾ സൂര്യ�യ കിട്ടോൻ യോചിതവ്യ��

അടുക്ക�ലയ്ക്കു �പോകയുണ്ടോയ�ല്ലോ; അന്നു നിങ്ങളു�ട ഒരു ചക്രം എവി�ടയോയിരു

ന്നു? എവി�ടയോണു്, നിങ്ങൾ ദോനത്തിന്നിരുന്നതു്? (15)
സൂ�ര്യ, നി�� ആ ഋതുനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളോയ രണ്ടു ചക്രങ്ങ�ള ബ്രോഹ്മണരറിയും;

എന്നോൽ ഗുഹയിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചക്രം �മധോവിക�ള അറിയൂ. (16)
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സൂര്യ�യയും, �ദവന്മോ�രയും, മിത്ര�നയും വരുണ�നയും, ജീവജോല�ത്ത �സ്ന

ഹിയ്ക്കുന്നഎല്ലോവ�രയും ഞോൻ ഇതോ, നമസ്കരിയ്കുന്നു. (17)
ഈഇരുവർ അറിഞ്ഞും�കോണ്ടു മുമ്പുപിമ്പോയി സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. ഈ കളിക്കുട്ടി

കൾ യോഗത്തിന്നു �പോകോറുണ്ടു് ഒരുവൻ ഉല�കല്ലോം �നോക്കിക്കോണുന്നു; മറ്റവൻ

ഋതുക്ക�ള ഉളവോക്കി, വീണ്ടും ജനിയ്ക്കുന്നു! (18)
ചന്ദ്രൻജനിച്ചു�കോണ്ടുനവനവനോയിത്തീരുന്നു; തിഥികളു�ടഅടയോളമോയിട്ട്,

ഉഷസ്സുകളു�ട മുകളിൽ വരുന്നു; �ചന്നു �ദവന്മോർക്കു വീതം �കോടുക്കുന്നു; ദീർഗ്ഘോ

യുസ്സു വളർത്തുന്നു! (19)
പിലോശു�കോണ്ടും ഇലവു�കോണ്ടും നിർമ്മിയ്ക്ക�പ്പട്ടതും, വിചിത്രരൂപവും നന്നോ

യുരുളുന്നതും, നല്ലചക്രങ്ങളുള്ളതുമോയ �പോന്നണി�ത്തരിൽസൂ�ര്യ, നീ �കറുക. ഭർ

ത്തോവിന്നു് അമൃത�ലോകപ്രോപണം സുഖകരമോക്കുക. (20)
ഭവോൻ എഴു�നല്ക്കുക: ഇവൾ ഭർത്തൃമതിയോയിരിയ്ക്കുന്നു. വിശ്വോവസുവി�ന

ഞോൻ വണങ്ങി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഭവോൻ പിതൃഗൃഹസ്ഥയോയ മ�റ്റോരു കന്യക�യ വരി

ച്ചു�കോൾക: അതോണു്, ജനനോൽ ഭവോ�� വീത�മന്നറിഞ്ഞോലും! (21)
വിശ്വോവ�സോ, ഇവി�ടനി�ന്നഴു�നറ്റോലും. അങ്ങ�യ വണങ്ങി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

അങ്ങ് മ�റ്റോരു നിതംബിനി�യ വരിയ്ക്കുക; പത്നിയോയ എ�ന്ന ഭർത്തോവി�നോടു

�ചർത്തോലും! (22)
�ദവന്മോ�ര,ഞങ്ങളു�ടസഖോക്കൾക്കുശ്വശുര��അടുക്ക�ലയ്ക്കു �പോകോനുള്ള

വഴികൾ മുള്ളും വളവുമില്ലോത്തവയോയിത്തീര�ട്ട. അര്യമോവും ഭഗനും ഞങ്ങ�ള ശരി

യ്കു �കോണ്ടോക്കണം. ജോയോപതികൾ നല്ല ഇണയോയിവര�ട്ട! (23)
സുസുഖനോയ സവിതോവു നി�ന്ന യോ�തോന്നു�കോണ്ടുബന്ധിച്ചു�വോ, ആ വരു

ണപോശത്തിൽനിന്നു നി�ന്ന ഞോൻ �മോചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. നി�ന്ന ഞോൻ യജ്ഞസ്ഥോ

നമോയ കർമ്മ�ക്ഷത്രത്തിൽ, പീഡ�യശോത്തവണ്ണം പതി�യോടുകൂടി പോർപ്പിയ്ക്കുന്നു.

(24)
നി�ന്നഞോൻഇവി�ടനിന്നുവിടുന്നു,അവി�ടനിന്നുവിടില്ല: അവി�ട �കട്ടിയി

ടും. ഇന്ദ്ര, വൃഷോ�വ, നിന്തിരുവടി ഇവ�ള സൽപുത്രവതിയും �സൗഭോഗ്യവതിയുമോ

ക്കിയോലും! (25)
പൂഷോവ് നി�ന്നഇവി�ടനിന്നു�കപിടിച്ചു നടത്ത�ട്ട; അശ്വികൾ നി�ന്ന �ത

രിലൂ�ട �കോണ്ടു�പോക�ട്ട. നീ ഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കു �പോ�യ്ക്കോൾക: നീ ഗൃഹരക്ഷിണിയോ

വുക; നീ വശത്തോക്കി ഭർത്തൃഗൃഹ�ത്ത ഭരിയ്ക്കുക! (26)
ഈ ഗൃഹത്തിൽ നിനക്കു സന്തോനവും സന്തുഷ്ടിയും വളര�ട്ട; നീ ഗൃഹഭരണ

ത്തിൽ ഉണർന്നിരിയ്ക്കണം. നീ ശരീരംഈകണവങ്കൽ ഒട്ടിച്ചോലും. ഇരുവരും വൃദ്ധ

രോയി ഗൃഹം ഭരിയ്ക്കുവിൻ! (27)
കറുത്തു തുടുത്ത കൃത്യ �കറിയോൽ ഒഴിപ്പിയ്ക്കണം: എന്നോ�ല, ഇവളു�ടജ്ഞോ

തികൾഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയും, ഭർത്തോവു �കട്ടുകളിൽ കുടുങ്ങുകയും �ചയ്യു. (28)
നീ വിഴുപ്പുവസ്ത്രം ദൂരത്തു കളയുക: ബ്രോഹ്മണർക്കു ധനം �കോടുക്കു. ഈ കൃത്യ

നടന്നു�ചന്നു, പത്നിയോയിച്ചമഞ്ഞു ഭർത്തോവി�ന പ്രോപി�ച്ചയ്ക്കും! (29)
ഭർത്തോവു പത്നിയു�ട വസ്ത്രം�കോണ്ടു സ്വ�ദഹം മറയ്ക്കോ�നോരുങ്ങിയോൽ, ഈ

ദുഷ്ടത്തിമൂലം, നിറമിയന്ന ശരീരത്തിന്ന് അലക്ഷ്മിപറ്റി�പ്പോവും! (30)
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സ്വർണ്ണമയമോയ സ്ത്രീധനത്തി�� പിന്നോ�ല ആളുകളിൽനിന്നു �രോഗങ്ങൾ

വന്നുകൂടി�യയ്ക്കും; അവ�യ യജനീയരോയ �ദവന്മോർ, അവ വ�ന്നട�ത്തയ്ക്കുത�ന്ന

തിരിച്ചയയ്ക്ക�ട്ട! (31)
ദംപതിക�ള �നരിടുന്ന ശത്രുക്കൾ വരോതിരിയ്ക്ക�ട്ട; ഇവരിരുവരും ദുർഗ്ഗമ�ത്ത

സുഗമമോർഗ്ഗത്തിലൂ�ട കടക്ക�ട്ട; പരിപന്ഥികൾ പോഞ്ഞു�പോക�ട്ട! (32)
ഇതോ, സുമംഗലിയോയ വധു: നിങ്ങൾ വന്നു�ചർന്ന് ഇവ�ള �നോക്കുവിൻ;

ഇവൾക്കുസൗഭോഗ്യം �കോടുത്തിട്ടു, ഗൃഹങ്ങളി�ലയ്ക്കു തിരിച്ചു�കോൾവിൻ! (33)
ഇതു നീറലും എരിവും ഉണ്ടോക്കും; ചീഞ്ഞ �സോമച്ചണ്ടി�പോ�ലയോണു്, വിഷം

�പോ�ലയോണു്; ഉപ�യോഗിച്ചുകൂടോ. സൂര്യ�യ ശരിയ്ക്കറിയുന്ന ബ്രോഹ്മണ�ന വധൂവ

സ്ത്രത്തിന്നർഹനോകൂ. (34)
സൂര്യയു�ടഅവയവങ്ങൾ �നോക്കൂ: ചോയംപിടിപ്പിച്ചതു്, തലയിലിട്ടതു്, മൂന്നോയി

�വട്ടിയതു് എന്നിവ�യബ്രോഹ്മോണൻ നീക്കുന്നു. (35)
ഞോൻ �സൗഭോഗ്യത്തിന്നോയി നി���കപിടിയ്ക്കുന്നു: നീ ഭർത്തോവി�നോ�ടോ

ന്നിച്ചു �വണം, വോർദ്ധക്യമടയുക. ഭഗൻ, ആര്യമോവ്, സവിതോവ്, പൂഷോവ് എന്നീ

�ദവന്മോർ നി�ന്നഎനിയ്ക്കു ഗൃഹസ്ഥത്വത്തിന്നോയി കല്പിച്ചുതന്നിരിയ്ക്കുന്നു. (36)
യോ�തോന്നുഞങ്ങളു�ടതുടകളിൽകോമ�ത്തോ�ട �ചരു�മോ, യോ�തോന്നിൽകോ

മികളോയഞങ്ങൾലിംഗം �വച്ചമർക്കു�മോ, യോ�തോന്നിൽ പുരുഷന്മോർ ശുക്ലം വിത

യ്ക്കു�മോ; പൂഷോ�വ,സുമംഗളമോയഅതി�ന ഭവോൻആ�കപ്രവർത്തിപ്പിച്ചോലും! (37)
അ�ഗ്ന,(ഗന്ധർവന്മോർ)സൂര്യ�യ സ്ത്രീധന�ത്തോ�ടോപ്പം മു�മ്പ അങ്ങയ്ക്കു നല്കി;

അങ്ങു വീണ്ടും �കോടുത്തു. അപ്രകോരം, ഭവോൻ ഭോര്യ�യ ഭർത്തോക്കന്മോർക്കുസന്തോ

ന�ത്തോടുകൂടി തന്നോലും! (38)
അഗ്നി വീണ്ടും പത്നി�യആയു�സ്സോടും �തജ�സ്സോടുംകൂടി പ്രദോനം�ചയ്തു; ഇവ

ളു�ട കണവൻ ദീർഗ്ഘോയുസ്സോയി നൂറുവർഷം ജീവിച്ചിരിയ്ക്ക�ട്ട! (39)
ആദ്യം �സോമന്നു കിട്ടി; രണ്ടോമതു ഗന്ധർവന്നു കിട്ടി. അഗ്നി നിനക്കു മൂന്നോമ

�ത്ത ഭർത്തോവോയി; നിനക്കു നോലോമതു മനുഷ്യനും. (40)
�സോമൻ ഇവ�ള ഗന്ധർവന്നു �കോടുത്തു; ഗന്ധർവൻ അഗ്നിയ്ക്കു �കോടുത്തു.

അഗ്നി പി�ന്നസമ്പ�ത്തോടും പുത്രന്മോ�രോടുംകൂടി എനിയ്ക്കു തന്നു! (41)
നിങ്ങളിരുവരും ഇവി�ടത്ത�ന്ന വസിയ്ക്കുവിൻ; �വർ�പടരുതു് പൂർണ്ണോയുസ്സു

�നടുവിൻ. സ്വഗൃഹത്തിൽ, പുത്രന്മോ�രോടും �പൗത്രന്മോ�രോടുംകൂടി വിളയോടി�ക്കോ

ണ്ടുസ�ന്തോഷിയ്ക്കുവിൻ! (42)
പ്രജോപതി നമുക്കുപ്രജ�യ ജനിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട; അര്യമോവു വോർദ്ധക്യംവ�ര ഒന്നിച്ചി

രുത്ത�ട്ട. നീസുമംഗലിയോയി ഭർത്ത്യസമീപംപ്രോപിയ്ക്കുക: നമ്മു�ടഇരുകോലിക�ള

സുഖിപ്പിയ്ക്കുക; നോല്ക്കോലിക�ളയും സുഖിപ്പിയ്ക്കുക! (43)
നി�� കണ്ണു ഭയംകരമോകരുതു്; നീ ഭർത്തോവി�ന ഉപദ്രവിയ്ക്കരുതു്: നീ മോടു

കൾക്കു �വണ്ടതു �ചയ്യുക. നല്ല മനസ്സും നല്ല �തജസ്സുമുള്ളവളോകുക. ആൺകുട്ടി

ക�ള �പറ്റു, �ദവഭക്തയോയി �ക്ഷമമുളവോക്കുക; നമ്മു�ട ഇരുകോലിക�ള സുഖിപ്പി

യ്ക്കുക; നോല്കോലിക�ളയും സുഖിപ്പിയ്ക്കുക! (44)
ഇന്ദ്ര, വൃഷോ�വ, നിന്തിരുവടി ഇവ�ളസൽപുത്രവതിയും �സൗഭോഗ്യവതിയുമോ

ക്കുക: ഇവളിൽപത്തുപുത്രന്മോ�രആധോനം �ചയ്യുക; ഭർത്തോവി�നപതി�നോന്നോ

മനോക്കുക! (45)
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നീ ശ്വശുരങ്കൽ �പരുമോട്ടിയോവുക; ശ്വശ്രുവിങ്കൽ �പരുമോട്ടിയോവുക; നനോന്ദോ

വിൽ �പരുമോട്ടിയോവുക; �ദവരന്മോരിൽ �പരുമോട്ടിയോവുക! (46)
നമ്മളിരുവരു�ടഹൃദയത്തിൽ �ദവന്മോ�രല്ലോവരുംതണ്ണീരുകളും മഷി�യഴുതി

യ്ക്ക�ട്ട; വോയുവും വിധോതോവും ദോനപരയും ന�മ്മ �ചർ�ത്തോട്ടിയ്ക്ക�ട്ട! (47)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 85.
2. �സോമശബ്ദത്തിന്നു ചന്ദ്ര�നന്നുംഅർത്ഥ�മടുക്കോം.

3. കുടിയ്ക്കുന്നവൻ–ചികിത്സയ്ക്കു �സവിയ്ക്കുന്നവൻ. അതു സോക്ഷൽ �സോമമല്ല. മറ്റോരും–

അബ്രോഹ്മണൻ, അയജ്വോവ്; യജ്വോ�വ നുകരൂ.

4. ബോർഹതർ–ഏഴു �സോമപോലന്മോർ. നുകരില്ല–വിണ്ണിലിരിയ്ക്കുന്ന �സോമ�ത്ത മന്നിലു

ള്ളവർഎങ്ങ�ന നുകരും?

5. ഒടുവി�ല വോക്യങ്ങൾ രണ്ടും പ�രോക്ഷം: രക്ഷിയ്കുന്നു–വോട്ടവും മറ്റും പറ്റോത്ത വിധ

ത്തിൽ.

6. സ്വവിവോഹസ്തുതിയോണു്, ഇതുമുതൽപതി�നോന്ന് ഋക്കുകളിൽ�രഭി–ഒരുതരംഋക്ക്.
നല്ക�പ്പട്ടു–കളി�ത്തോഴിയോയി നല്ക�പ്പട്ടു. സ്തുതി ദോസിയുമോയി–സ്തുതി�യ ദോസിയോ

യി നല്കി. ഗോഥ–ബ്രോഹ്മണങ്ങളിൽ പ്രസ്തോവിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരുതരം പോട്ടു്; ഇവളോണു്,

വസ്ത്രം വൃത്തി�പ്പടുത്തിയതു്. സൂര്യയു�ട–വധുവോയഎ��.

7. ഭർത്തോവ്–�സോമൻ. ചിത്തി–ജ്ഞോന�ദവത. കണ്ണു–വൃത്ര�� കൃഷ്ണമണി ത്രികകു

�ത്തന്നപർവതത്തിൽ വീണു; അതിലുണ്ടോയിവന്ന ഒരുതരം ക�ണ്ണഴുത്തുമഷി.

8. �സ്തോമങ്ങൾ–ഒരു തരം �സ്തോത്രങ്ങൾ. മുന്നോൾ–�വളി പറയോൻ മു�മ്പ �പോകുന്ന

ആൾ.

9. �കോടുത്തു–�കോടുക്കോൻനിശ്ചയിച്ചു. എന്നോൽഅശ്വികൾപന്തയത്തിൽജയിച്ച്അവ

�ള�കക്കലോക്കി.

11. ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: ഇളകിയിരുന്നു–വണ്ടി ഓടു�മ്പോൾ.

13. �ഗോക്ക�ള �സോമഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കു മകംനോളിലും, മറ്റുള്ളവ ഉത്രം നോളിലും അയച്ചു.

14. �ചോദിപ്പോൻ–സവിതോവി�നോട്. അച്ഛന്മോ�ര വരിച്ചു–അശ്വികളു�ട ഉദ്യമ�ത്ത �ക

�ക്കോണ്ടു.

15. യോചിതവ്യൻ–യോചിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടുന്നവൻ, കന്യോപിതോവോയസവിതോവു്.
16. രണ്ടു ചക്രങ്ങ�ള–ചന്ദ്രസൂര്യന്മോ�ര. ഗുഹയിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്ന–ഗുഹ്യമോയ. ഒരു

ചക്രം–സംവത്സരം.

17. ഈഋക്കിന്നു �ദവന്മോരോണ്, �ദവത: സൂര്യ–സൂര്യപത്നി.

18. സൂര്യചന്ദ്രസ്തുതി: ഇരുവർ– സൂര്യചന്ദ്രന്മോർ. ഒരുവൻ–സൂര്യൻ. മറ്റവൻ–ചന്ദ്രന്മോർ.
ഒരുവൻ–സൂര്യൻ. മറ്റവൻ–ചന്ദ്രൻ. ജനിയ്ക്കുന്നു– ചന്ദ്രന്നുക്ഷയവും വൃദ്ധിയുമുണ്ട�ല്ലോ.

19. ചന്ദ്രസ്തുതി: ഉഷസ്സുകളു�ട മുകളിൽ വരുന്നു– കൃഷ്ണപക്ഷോവസോനത്തിൽ. �ചന്നു–

പക്ഷോവസോനം പ്രോപിച്ച്; ഇരുപക്ഷങ്ങളു�ടയും ഒടുവിൽ. വീതം–ഹവിർഭോഗം.

20. ഇതുമുതൽഒമ്പതൃക്കുകൾവിവോഹമന്ത്രങ്ങളോയആശിസ്സുകളോകുന്നു: അമൃത�ലോകപ്രോ
പണം–നി�ന്നഅമൃത (ചന്ദ്ര)�ലോക�ത്തത്തിയ്ക്കൽ.

21. ഭവോൻ–വിശ്വോവസു. ഭവോ�� വീതം–ഭവോനുള്ള പങ്ക്. വിശ്വോവസുഎന്ന ഗന്ധർവൻ

കന്യകമോരു�ട ഉടമയ�ത്ര; വിവോഹം കഴിഞ്ഞോൽഅവ�ര വിട്ടു�പോ�യ്ക്കോള്ളണം.
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22. വരിയ്ക്കുക–ഇച്ഛിച്ചോലും.
23. സഖോക്കൾ വര��ആൾക്കോർ. ശ്വശുരൻ–വര��അച്ഛൻ.
24. വധുവി�നോട്: പിറവിയിൽ ഓ�രോ പ്രോണി�യയും സവിതൃ�പ്രരിതനോയ വരുണൻസ്വ

പോശം�കോണ്ടുബന്ധിയ്ക്കും.

25. ഇവി�ടനിന്നു–പിതൃഗൃഹത്തിൽനിന്ന്. അവി�ടനിന്നു–ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽനിന്ന്. �ക

ട്ടിയിടും–എ�ന്നയ്ക്കുമോയി പോർപ്പിയ്ക്കും.

26. ഭർത്തൃഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കു �പോകുന്ന വധുവി�ന വോഹനത്തിൽ �കറ്റുന്ന മന്ത്രം: നടത്ത�ട്ട

–രഥസമീപ�ത്തയ്ക്ക്. ഗൃഹം–ഭർത്തൃഗൃഹം.

27. വധുവി�� ഭർത്തൃഗൃഹപ്ര�വശനം: വൃദ്ധരോയി–നീണോൾ ജീവിച്ച്.

28. കൃത്യ–അഭിചോരപിശോചി. �കട്ടുകൾ–സംസോരബന്ധങ്ങൾ.

29. വധൂവസ്ത്രസ്പർശനിന്ദനം: വിഴുപ്പുവസ്ത്രം കളയോഞ്ഞോൽ, കൃത്യ പത്നീരൂപം ധരിച്ചു ഭർ

ത്തോവി�നോടു �ചർ�ന്നയ്ക്കും; അതിന്നിട വരുത്തരുത്. വിഴുപ്പുടുത്തതിന്നു പ്രോയശ്ചിത്ത

മോയിട്ടോണു്, ബ്രോഹ്മണർക്കുധനദോനം.

30. ഈദുഷ്ടത്തി–കൃത്യ.

31. ക്ഷയ�രോഗശോന്തി:
32. പരിപന്ഥികൾ=�വരികൾ.

33. ആശീർവദിയ്ക്കുന്നവ�രോടു്:
34. വീണ്ടും വധൂവസ്ത്രപരിത്യോഗം: ഇതു–വിഴുപ്പുവസ്ത്രം. മറ്റു ബ്രോഹ്മണർ വധൂവസ്ത്രം പ്രതിഗ്ര

ഹമോയി വോങ്ങരുതു്.

35. എന്നിവ�യ–ഇങ്ങ�നയുള്ളഅമംഗളവസ്ത്രങ്ങ�ള. നീക്കുന്നു–സൂര്യയു�ട �ദഹത്തിൽ

നി�ന്നടുത്തുകളയുന്നു. ഈ ഋക്കി�� അർത്ഥം സുഗ്രഹമല്ല; വോദവിഷയവുമോയിരിയ്ക്കു

ന്നു.

36. പോണിഗ്രഹണമന്ത്രം–വരൻ വധുവി�നോടു പറയുന്നു: ഭർത്തോവി�നോടു (എ�ന്നോടു)കൂടി

നീ നീണോൾ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുകഎന്നു, ദ്വിതീ യവോക്യത്തി��അർത്ഥം.

37. ഞങ്ങളു�ട പുരുഷന്മോരു�ട. അതി�ന–�യോനി�യ.
38. ഗന്ധർവന്മോർ–കന്യകയു�ട ഉടമസ്ഥന്മോർ. വീണ്ടും �കോടുത്തു– �സോമന്ന്. ഭർത്തോ

ക്കന്മോർക്കു–ഞങ്ങൾക്ക്.

40. വധുവി�നോട്: �സോമനും ഗന്ധർവനുംഅഗ്നിയും ഭുജിച്ചതിന്നു�ശഷമ�ത്ര, വധു വര�നോ

ടു �ചരുന്നതു്. അതിനോൽ, �വട്ടവൻ നോലോമ�ത്ത ഭർത്തോവോകുന്നു.

42. വധൂവരന്മോ�രോട്:
43. വരൻ വധുവി�നോട്: ഒന്നിച്ചിരുത്ത�ട്ട–ന�മ്മ.

44. ഭയംകരമോകരുതു്–�കോപിയ്ക്കരുതു് എന്നർത്ഥം.

46. വധുവി�നോട്: നീ ശ്വശുര�നയും മറ്റും ഒരു ചക്രവർത്തിനി�പോ�ല ഭരിയ്ക്കുക. നനോന്ദോവ്

=ഭർത്തൃ�സോദരി. �ദവരന്മോർ–ഭർത്തോവി��അനുജന്മോർ.

47. നമ്മു�ടഹൃദയ�ത്ത, മഷി�യഴുതിയകണ്ണു�പോലോക�ട്ട, പ്രകോശിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട. �ചർ�ത്തോ

ട്ടിയ്ക്ക�ട്ട–ഏകചിത്തരോക�ട്ട.

മൂന്നോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 86.

ഇന്ദ്രപുത്രൻ വൃഷോകപിയും ഇന്ദ്രോണിയും ഇന്ദ്രനും ഋഷികൾ; പഞ്ചപദോ പംക്തി

ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

‘�ചോന്നയ�ച്ചൻ, പിഴിയുവോൻ;

നണ്ണീലിന്ദ്രത്തമ്പുരോ�ന.

എന്നിഷ്ടനോം വൃഷോകപി

ത�ന്നയ�ല്ലോ, യോഗങ്ങളിൽ

�നതോവോയി മത്തടിച്ചു;

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (1)

‘�വക്കം വൃഷോകപിയു�ട

പക്ക�ലയ്ക്കു പോയുന്നു നീ:

ഇന്ദ്ര, ഭവോൻ �സോമം കുടി-

യ്ക്കുന്നതിന്നു മ�റ്റങ്ങു�മ

യോതനോകുന്നില്ലയ�ല്ലോ;

മീ�ത,യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (2)

പഥ്യം �ചയത�തന്തങ്ങയ്ക്കി,-

പ്പച്ചമൃഗം വൃഷോകപി?

ഏറിവരും സമ്പത്തിവ-

�ന്നകുന്നതുണ്ട�ല്ലോ, ക്ഷിപ്രം

ദോതോവു�പോലിവിടുന്നു;

മീ�ത,യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (3)

കോത്തു�പോരുന്നുണ്ടീ, പ്രിയം

മൂത്ത വൃഷോകപി�യ നീ:

പന്നി�യ�ത്തടുന്നപട്ടി

തി�ന്നയ്ക്കോ,മിയ്യോ�ളക്ഷിപ്രം;

കോതിൽപ്പിടി�ച്ചയ്ക്കോ മിന്ദ്ര!

മീ�ത,യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (4)

തീർത്തനിയ്ക്കു �വച്ച രുച്യം

ചീത്തയോക്കി, �യോരു കപി:

ആകയോൽ, ഞോൻ ദുഷ്ടകർമ്മോ-

വോകുമിവനു�ട തല

�കോ�യ്തടുക്കും; നല്കോ സുഖം!

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (5)

ഇ�ല്ല, �ന്നക്കോൾസ്സുഭഗയോ;-

ളി�ല്ല, �ന്നക്കോൾസ്സുഖവതി;

ഇ�ല്ല, �ന്നക്കോൾ�മ വീഴ്ത്തു�വോ;-

ളി�ല്ല, �ന്നക്കോൾത്തുടരണ്ടും
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�തോതിൽ�പ്പോക്കു�മോരു നോരി!

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (6)

‘അ�മ്മ, സുലോഭയോമ�മ്മ,

അമ്മട്ടു വര�ട്ട, �വക്കം:

നിൻഭഗവും, നിൻതുടയും,

നിൻതലയു�മന്നച്ഛ�ന

�മോദിപ്പിയ്ക്ക, കിളി�പോ�ല!

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (7)

‘സുഷ്ഠഭു�ജ, സുഷ്ഠ്വംഗുലി,

പുഷ്ട�ക�ശ, പൃഥു�ശ്രോണി,

നമ്മു�ട വൃഷോകപി�യോ-

ടിമ്മട്ടി�ലന്തിനോണു നീ

�ക്രോധിപ്പതു, ശൂരഭോ�ര്യ?

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (8)

‘എ�ന്ന നിസ്സോര�യ�പ്പോലോ-

�ണണ്ണുന്നതി, �ക്കോലമൃഗം:

ഇന്ദ്രനു�ട പത്നി, മരു-

ദ്വൃന്ദ�ത്തോടു സ�മത, ഞോൻ

ജോതകുമോരയുമ�ല്ലോ.

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (9)

സത്യ�ത്ത�പ്പറുന്ന �പണ്ണോം

പുത്രവതിയിന്ദ്രപത്നി

പുണ്യയജ്ഞത്തി�ന്നോ യുദ്ധ-

ത്തി�ന്നോ മു�മ്പ �പോകു�വോളും

�സ്തോതൃപൂജിതയുമ�ല്ലോ.

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (10)

‘ഇന്നല്ലോരിൽ�സൗ ഭോഗ്യവോ-

യ്പി, ന്ദ്രോണി�യ്ക്കന്നിവൻ �ക�ട്ടൻ:

അത്രഭവതിതൻ കോന്തൻ

വൃദ്ധത �പട്ട, ന്യർ�പോ�ല

വീതപ്രോണനോകില്ല�ല്ലോ;

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (11)

ഇന്ദ്രോണി, വൃഷോകപിയോ-

കുന്ന �തോഴനില്ലോ�തഞോൻ

പ്രീതി�പ്പടില്ലി:–വരു�ട

നീർ തോവുമിപ്രിയഹവ്യം

ആദി�തയർ�ക്കത്തുമ�ല്ലോ.

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (12)
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‘ക്ഷിപ്രം വൃഷോകപിതോ�യ,

സൽപു�ത്ര, സൽസ്നുഷോയു�ക്ത,

വിത്തവതി, വൃഷങ്ങളോം

ദത്തസുഖം പ്രിയഹവ്യം

ഓ, തിന്ന�ട്ട, നി��യിന്ദ്രൻ:

മീ�ത,യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (13)

‘�വവിയ്ക്കോറു�ണ്ടരുതി�ന

മൂവഞ്ചിവരുപ�തോപ്പം �മ:

തിന്നുമതു, തടിയ്ക്കും ഞോ:-

�നന്നു�ട രണ്ടുദരവും

(�മധി)നിറച്ചു�പോരുന്നു.

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (14)

‘മുൾ�ക്കോമ്പുമോയ് �പക്കൂട്ടത്തിൽ

മുക്രയിടും കോള�പോ�ല,

�തർ കുടയു�മോലിയും, �ത

കൂർ കരുതിപ്പിഴിഞ്ഞതും

�ചതസ്സുഖമിയറ്റ�ട്ട:

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (15)

ലിംഗം തുടകൾക്കിടയിൽ-

ത്തങ്ങിച്ചോ�ഞ്ഞോനോളോകില്ലോ;

പള്ളി�കോൾ�ക, �രോമം ചുഴ-

ന്നുള്ള �ശഫം �പോങ്ങു�ന്നോ�ന

�മഥുനത്തിന്നോളോയ്വരൂ.

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (16)

‘ലിംഗം തുടകൾക്കിടയിൽ-

ത്തങ്ങിച്ചോ�ഞ്ഞോനോളോയ്  വരും;

പള്ളി�കോൾ�ക �രോമം ചുഴ-

ന്നുള്ള �ശഫം പിങ്ങു�ന്നോന�നോ,

�മഥുനത്തിന്നോളോയ്  വരോ.

മീ�തയിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (17)

‘തൻനോട്ടിലില്ലോ�ത്തോന്നി�ന-

�ക്കോ�ന്നടുത്തീ വൃഷോകപി

�വട്ടുകത്തി, പുതുചട്ടി,

പു�ഷ്ടന്ധനശകടവും

സോധിതമോക്ക�ട്ട, യിന്ദ്ര;

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (18)

‘�മധി�യയും ദോസ�നയും

�വർതിരിച്ചു �ചല്ലുമീ ഞോൻ:
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പക്വഹൃത്തോയ്പ്പിഴി�വോ��

പക്കൽക്കുടിയ്ക്കയും �ചയ്യും;

�മധോവി�യപ്പോ�ട �നോക്കും.

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (19)

കുറ്റിക്കോടും മരുവുമോ-

�യോ�ട്ടസ്ഥലവുമുള്ളുവ�ല്ലോ;

ചോ�രനിന്നു ഗൃഹ�ത്തയ്ക്കു

�പോരിക നീ വൃഷോക�പ;

�മധത്തിലും വരിക, നീ.

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (20)

‘�പർത്തുവരി�ക:–ങ്ങൾ തൂഷ്ടി

�ചർത്തു�വയ്ക്കോം, വൃഷോക�പ;

സ്വപനങ്ങ�ള നശിപ്പിയ്ക്കു-

മിബ്ഭവോനു വീണ്ടും ഗൃ�ഹ

സോധുമോർഗ്ഗത്തു�ട �പോകോം.

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (21)

‘ഇന്ദ്ര, വോനിലൂ�ട ഗൃ�ഹ’

വന്നോലും, നീ വൃഷോക�പ.

എങ്ങോ,ത്തീറ്റ�യറും മൃഗ?-

�മ�ങ്ങോട്ടു ഗമിച്ചോനോ�വോ,

�മോദം �ലോകർ�ക്കകുമവൻ?

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും!’ (22)

അപ്പർശു മോനവി �പറ്റോ,-

�ളോപ്പ�മനോങ്കുണ്ണിക�ള:

അസ്ത്ര�മ, വരിക, വൾക്കു

ഭദ്ര;–മവളു�ട വയർ

�മദുരമോയ്ച്ചമഞ്ഞ�ല്ലോ!

മീ�ത, യിന്ദ്ര�നല്ലോറ്റിലും! (23)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 86.
1. ഇന്ദ്രവോക്യം: ഞോൻ �സോമം പിഴിയോൻ �സ്തോതോക്ക�ള അയച്ചു. എന്നോൽ, അവർ
‘ഇന്ദ്രത്തമ്പുരോ�ന’ വക�വയ്ക്കോ�ത, എ�� മകനോയ വൃഷോകപി�യയോണു്, �സോമം

�കോണ്ടു പൂജിച്ചതു്. എങ്കിലും, എല്ലോറ്റിലും (എല്ലോ �ലോകത്തിലും�വച്ച് ) മീ�ത, ഇന്ദ്രൻ

(ഞോൻ) ത�ന്ന.

2. ഇന്ദ്രോണി ഇന്ദ്ര�നോട്: യോതനോകുക–�പോകുക.
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3. പച്ചമൃഗം–പച്ചനിറത്തിലുള്ള മൃഗം. ഈ മൃഗത്തിന്നു് ഇത്ര ധനം, ഒരു ദോതോവു�പോ�ല

ഇവിടുന്നു �കോടുത്തു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അതിന്നു തക്കഎ�ന്തോരു ഹിതമോണു്, ഇവൻ

അങ്ങയ്ക്കു �ചയ്തിട്ടുള്ളതു്?

4. ഇവിടുന്നു വൃഷോകപി�യ കോത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടോൽ �തോന്നുംംഈ �മോച്ച�യ വല്ല

പട്ടിയും പിടിച്ചുതി�ന്നയ്ക്കു�മന്നു്.

5. രുച്യം–രുചികരമോയ ഹവിസ്സ്. ഒരു കപി–വൃഷോകപിയു�ട നോട്ടി�ല ഒരു കുരങ്ങൻ.
നല്കോ സുഖം–ഇവ�നഞോൻ �വറു�ത വിടില്ല!

6. �മ വീഴ്ത്തു�വോൾ–പുരുഷങ്കൽ ശരീരമിടുന്നവൾ. തുട രണ്ടും �തോതിൽ�പ്പോക്കും–

സം�ഭോഗത്തിൽ യഥോവിധി തുടകളുയർത്തുന്ന; എ�ന്നക്കോൾ സുരതകുശലയോയ ഒരു

സ്ത്രീയില്ല.

7. ശകോരിയ്ക്ക�പ്പട്ട വൃഷോകപി ഇന്ദ്രോണി�യോടു പറയുന്നു: അമ്മട്ടു വര�ട്ട–ഇവിടുന്നു പറ

ഞ്ഞുവ�ല്ലോ, ‘എ�ന്നക്കോൾ ഒരു സം�ഭോഗവിദഗ്ദ്ധയി�ല്ല’ന്ന്; ഈ വിദഗ്ദ്ധത, ഒരു കിളി

�പോ�ല എ��അച്ഛ�ന �മോദിപ്പിയ്ക്ക, രസിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട!

8. ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രോണിയു�ട �കോപം ശമിപ്പിയ്ക്കുന്നു:
9. ഇന്ദ്രോണിയു�ട മറുപടി. �കോലമൃഗം–�കോല്ലുന്ന മൃഗം, വൃഷോകപി. ജോതകുമോര–

പുത്രവതി.

10. സത്യ�ത്ത�പ്പറുന്ന–സത്യവിധോത്രിയോയ.

11. ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രോണി�യ പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു: ഇന്നല്ലോരിൽ=ഈ സ്ത്രീകളിൽ�വച്ച്. വീതപ്രോ

ണൻ–മൃതൻ. സോധോരണർ�പോ�ല, വോർദ്ധക്യം പിടി�പട്ടു ചോകുന്നവനല്ല, അത്രഭവ

തിയു�ട കോന്തൻ, ഞോൻ.

12. വൃഷോകപി �ദവന്മോ�ര ഹവിസ്സു�കോണ്ടു പൂകിയ്ക്കുന്നവനോകയോൽ, എ��സഖോവോണു്;

അവനില്ലോഞ്ഞോൽ എനിയ്ക്കു സുഖമുണ്ടോകില്ല. നീർ തോവും–�വള്ളം�കോണ്ടു �വടുപ്പുവ

രുത്തിയഎന്നർത്ഥം.

13. വൃഷോകപി പറയുന്നു: വൃഷോകപിതോ�യ–വൃഷോകപിയു�ട, എ��, അ�മ്മ. വൃഷങ്ങൾ
–കോളമോംസം. ദത്തസുഖം–സുഖകരം. നി��–ഭവതിയു�ട ഭർത്തോവോയ ഇന്ദ്രൻ.

14. ഇന്ദ്രൻ: മൂവഞ്ചി–രുപത്, പതിനഞ്ചും ഇരുപതും എരുതി�ന �മ (എനിയ്ക്കോയി) �വവി
യ്ക്കോറുണ്ടു്; �മധി(യഷ്ടോവു് ) എന്നു കർത്തൃപദം. രണ്ടുദരവും–വയറ്റി�� ഇരുവശവും. നി

റച്ചു�പോരുന്നു–ഹവിസ്സു�കോണ്ടു്.

15. ഇന്ദ്രോണി: മുൾ�ക്കോമ്പുമോയ്–മുള്ളു�പോ�ല കൂർത്ത �കോമ്പുക�ളോടുകൂടി. �തർ–

�സോമനീരിൽ �ചർപ്പോൻ. �ത=അങ്ങയ്ക്കു്. കൂർ കരുതി, �സ്നഹത്തിന്നു്, ഞോൻ പിഴി

ഞ്ഞതും–�സോമരസവും.

16. ആളോകില്ലോ–�മഥുനത്തിന്നു്. പള്ളി�കോൾ�ക=കിടക്കു�മ്പോൾ.

17. ഇന്ദ്രൻ: തൽക്കോലം വികോരം �തോന്നോഞ്ഞതിനോലോണ്, ഇന്ദ്രൻവിപരീതം പറഞ്ഞതു്.

18. ഇന്ദ്രോണി: ഒന്നി�ന–ഒരു മൃഗ�ത്ത. �വട്ടുകത്തി–നുറുക്കുന്ന കത്തി. പു�ഷ്ടന്ധനശക

ടം–നിറ�യ വിറകു �കറ്റിയ വണ്ടി. സോധിതമോക്ക�ട്ട–സമ്പോദിയ്ക്ക�ട്ട. ഒരന്യ�ദശമൃഗ

�ത്ത �കോന്നു, കറി�വയ്ക്ക�ട്ട.

19. ഇന്ദ്രൻ: �മധി�യയും ദോസ�നയും �വർതിരിച്ചു–യഷ്ടോവി�നയും അസുര�നയും തിരി
ച്ചറിഞ്ഞു്. �ചല്ലും–യഷ്ടോവിങ്കൽ. പക്കൽ–സമീപത്ത്. കുടിയ്ക്കയും �ചയ്യും–�സോമം.

�മധോഇ�യപ്പോ�ട �നോക്കും–അസുര�നഓടിച്ചു, യഷ്ടോവി�ന കോത്തുരക്ഷിയ്ക്കും.

20. ശത്രുഗൃഹത്തി��യും, നമ്മു�ട ഗൃഹത്തി��യും ഇടയിൽ കുറ്റിക്കോടും മരുനിലവുമോയി
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കുറച്ചിട�മ ഉള്ളുവ�ല്ലോ; ശത്രുഗൃഹംഏ�റഅകലത്തല്ലഎന്നർത്ഥം. ചോ�രനിന്ന്– ആ

ശത്രുഗൃഹത്തി��അരികിൽനിന്നു്.

21. വന്നുതിരി�യ�പോകുന്ന വൃഷോകപി�യോടു വീണ്ടും ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു: എങ്ങൾ–ഞോനും

ഇന്ദ്രോണിയും. തുഷ്ടി �ചർത്തു�വയ്ക്കോം–നിനക്കുപ്രീതി വരുത്തോം. സ്വപ്നങ്ങ�ള നശിപ്പി

യ്ക്കും–ഉറക്കം �പോക്കുന്ന; സൂര്യ�� മൂർത്തീ�ഭദമ�ത്ര, വൃഷോകപി.

22. �പോയി മടങ്ങിവന്നവൃഷോകപി�യോട് ഇന്ദ്രോണി �ചോദിയ്ക്കുന്നു: ഇന്ദ്ര–മികച്ചഐശ്വര്യമു

ള്ളവ�ന. ആ മൃഗം–വൃഷോകപി, നീ. �ലോകർക്കു �മോദം ഏകുന്നഅവൻ (വൃഷോകപി)

എ�ങ്ങോട്ടു �പോയി, ആ�വോ?

23. ആ മോനവി(മനുപുത്രി)യോയ പർശു ഐനോങ്കണ്ണിക�ള(ഇരുപതു പുത്രന്മോ�ര) ഒപ്പം

�പറ്റു. അസ്ത്ര�മ–ഇന്ദ്രൻഎയ്ത ശര�മ. അവൾക്കു ഭദ്രം വരിക– പർശുവിന്നു നന്മ വര

�ട്ട. �മദുരമോയ്ച്ചമഞ്ഞുവ�ല്ലോ–ഉള്ളിൽ ഇരുപതുകുട്ടിക�ള വഹിച്ചതിനോൽ വീർത്തുത

ടിച്ചുവ�ല്ലോ.
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സൂക്തം 87.

ഭരദ്വോജ�ഗോത്രൻ പോയു ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ: ര�ക്ഷോഹോഗ്നി

�ദവത. (�കക.)

�ന�കോണ്ടു ര�ക്ഷോഹോവോമഗ്നി�യ �ഹോമിയ്ക്കു�ന്നൻ,

കൂർ�കോണ്ട കരുത്ത�നശ്ശരണം പ്രോപിയ്ക്കു�ന്നൻ:

കർമ്മികൾ കത്തിയ്ക്കയോൽപ്പടർന്നത്തീക്ഷ്ണജ്വോലൻ

ന�മ്മഹിംസ്രനിൽനിന്നു കോക്ക�ട്ട, ദിവോനിശം! (1)

ജോത�വദ�സ്സ, കത്തിക്കോരിരി�മ്പകിർ പൂണ്ടു

യോതുധോന�രജ്ജ്വോല�കോ�ണ്ടോന്നു �തോടുക നീ-

നക്കുക, തിരുനോക്കോലിറച്ചിതീനിക�ള;-

യ�ക്കോലയോളിക�ള നുറുക്കി വോ�യ്ക്കോണ്ടോലും! (2)

ര�ണ്ടകിറു�ള്ളോ�ന, നീ മൂർച്ച �ചർത്തരക്കരിൽ-

�ക്കോണ്ടു�വയ്ക്കുക, രണ്ടും; രക്ഷിയ്ക്ക, �മലും കീഴും.

അന്തരിക്ഷത്തിൽച്ചുറ്റി�ക്കോണ്ടു തമ്പുരോ�ന, നീ

ദന്തങ്ങൾ പതിച്ചോലു, മ�ക്കോലയോളികളിൽ! (3)

കണകൾസ�സ്തോത്രമോം യജ്ഞത്തോൽ വളച്ചു, ത-

ന്മുനകളിടിത്തിയ്യിൽപ്പഴുപ്പിച്ച�ഗ്ന, ഭവോൻ

അരക്കരു�ട �നഞ്ഞത്തവ�കോണ്ടോ�ഞ്ഞയ്തോലു;-

മറുക്കുക, വറ്റി�� �നരിടും ഭുജങ്ങളും! (4)

അവിടുന്ന�ഗ്ന, �പോളിച്ചരുൾക, രക്ഷസ്സിൻ �തോ;-

ലവ�ന�പ്പോള്ളിച്ചു �കോല്ല�ട്ട, നിൻ�കോലവജ്രം;

നുറുക്കു�ക, പ്പുകളും ജോത�വദ�സ്സ, ഭവോ;-

നിറച്ചി �തടും ഹിംസ്രർ തിന്ന�ട്ട, നികൃത്ത�ന! (5)

എങ്ങോനുമിരിപ്പ�തോ, സോമ്പ്രതം ചരിപ്പ�തോ,

�പോങ്ങിയന്തരിക്ഷത്തിൽപ്പറക്കുന്ന�തോ കണ്ടോൽ

എയ്തോലു, മവ�� �നർ�ക്കയ്ത്തുകോരനോം ഭവോൻ

ജോത�വദസ്സോമ�ഗ്ന, മൂർച്ചകൂട്ടിയ ബോണം! (6)

മുൻനടത്തുക, �കോല്ലും രക്ഷസ്സിൻ പിടുത്തത്തിൽ-

നി�ന്ന�ന്നച്ചുരികയോലഗ്രിമൻ ഭവോന�ഗ്ന:

വിജ്വലിച്ച,വ�ന നീ ജോത�വദ�സ്സ, വീഴ്ത്തു-

കു;–ച്ചലിച്ചശിയ്ക്ക�ട്ട, പച്ചതീനികൾ ഗൃധ്രർ! (7)

ഇന്നവനരക്ക, നിതിന്നവനി,തു �ചയ്  വ-

തിന്നവ�ന�ന്ന�ന്നോടു �ചോല്കിങ്ങു, യുവോഗ്ര്യ, നീ:

അവ�ന�ക്കോല്ലോ�നോങ്ങുകർച്ചിസ്സോ–ലിരയോക്കു-

കവ�ന നൃദർശിയോം നിന്നു�ട �തജസ്സ�ഗ്ന! (8)

അധ്വരം പ്ര�ചത�സ്സ, കോക്കുക, തീക്ഷ്ണോർച്ചിസ്സോൽ-
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സ്വത്തിനോയ് �ന�ര �കോണ്ടു�പോക, നീയ�ഗ്ന, യജ്ഞം:

മർത്ത്യ�ര �നോക്കു�ന്നോ�ന, �ദ്രോഹിയോയ്കരക്കന്മോർ,

കത്തിയോളീടും ര�ക്ഷോഹന്തോവോകിയ നി�ന്ന! (9)

നരരിൽച്ചുറ്റും �നോക്കി രക്ഷസ്സിൻ തല മൂന്നോയ്

നുറുക്കീടണമ�ഗ്ന, മോനുഷദ്രഷ്ടോവോം നീ;

എരിയ്ക്കുക, വനു�ട കൂട്ടുകോ�രയും ചൂടോ;-

ലരക്കനു�ട കോലും മൂന്നോയി മുറിച്ചോലും! (10)

ബദ്ധനോക�ട്ട, രക്ഷസ്സ�ഗ്ന, മൂന്നരു നിന്നോൽ:-

സ്സത്യ�ത്തയസത്യത്തോൽ�ക്കടുത്തുമവ�ന നീ

ജോത�വദ�സ്സ, �തജസ്സോലിട്ടു ചതച്ചോലും;

�സ്തോതോവിനു�ട മുന്നിൽ�വച്ചരി�ഞ്ഞറിഞ്ഞോലും! (11)

കുളമ്പോൽ മോന്തും യോതുധോന�ന �നോക്കും തൃക്ക-

ണ്ണലറുമവ�� �നർ�ക്കറിക, ഭവോന�ഗ്ന-

സത്യ�ത്ത�ക്കടുത്തുന്ന മൂഡ�നയഥർവോവിൻ

പുത്രൻ�പോ�ലരിച്ചോലും, ദിവ്യമോമർച്ചിസ്സിനോൽ! (12)

ഇന്നോളിലോണും �പണ്ണും തങ്ങളിൽ മുറയിട്ടോൽ,

നിന്നു തീക്ഷ്ണമോം വോക്യം �സ്തോതോക്കൾ �ചോന്നോല�ഗ്ന,

ക്രുദ്ധമോയ്ത്തീരും നിന്നുൾക്കോമ്പിൽനിന്നുണ്ടോകു�ന്നോ-

രസ്ത്രമോ�ഞ്ഞയ്തോലും, നീയരക്കരു�ട �നഞ്ചിൽ! (13)

യോതുധോന�രയ�ഗ്ന, �പോള്ളിച്ചു �കോന്നോലും, നീ;

�കതുടർന്നരക്ക�രച്ചൂടിനോൽ�ക്കോന്നോലും, നീ;

�കോലയോള�രയർച്ചിസ്സോലിട്ടു�കോന്നോലും, നീ;

ജ്വലിച്ചു �കോന്നോലും, നീയുതിരം �മോന്തു�ന്നോ�ര! (14)

�കോല്ല�ട്ട, �ദവന്മോരിന്നുയിർ �പോക്കീടു�ന്നോ�ന;-

�ച്ചല്ല�ട്ട, യവ�� �നർ�ക്കരിയും ശപഥങ്ങൾ;

ശരങ്ങൾ പതിയ്ക്ക�ട്ട, നുണ �ചോൽ�വോൻ തൻ മർമ്മ;-

ത്തരക്കർ വിഭുവി�� വലയിൽക്കുടുങ്ങ�ട്ട! (15)

ഏവ�നോ നരമോംസ�മവ�നോ ഹയമോംസ,-

�മവ�നോ മോടിൻമോംസം വയറ്റിൽ�ച്ചലുത്തുന്നു;

പയ്യിൻ പോൽ കവരുന്ന�തവ�നോ; �തജസ്സിനോൽ-

�ക്കോ�യ്യണ, മവരു�ട തലകൾ ഭവോന�ഗ്ന! (16)

ഓരോണ്ടോ�ലോരു പയ്യിന്നുണ്ടോം പോലരക്കന്മോർ

�കറി �മോന്തരുത�ഗ്ന, മർത്ത്യ�ര �നോക്കു�ന്നോ�ന:

ആരമൃതിനോൽക്കുമ്പവീർപ്പിപ്പോ�നോരുങ്ങു�മോ,

�നരിടുമവ�ന നീ മർമ്മ�ത്തയ്യുക, ഭോസ്സോൽ! (17)

�ഗോക്കൾതൻ വിഷം �മോന്തി�ക്കോള്ള�ട്ട നക്തഞ്ചരർ
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�നർക്കദിതിയ്ക്കോയ്  �ക്കോയ്യ�പ്പട�ട്ട, ദുരോധർഷർ;

ഇവ�രസ്സവിതോവോം �ദവ�നക�ട്ട, തിന്നോ;-

നിവർക്കു കിട�യ്ക്കോല്ലോ, സസ്യങ്ങളു�ട ഭോഗം! (18)

നീണോളോയ്ച്ചതച്ചു�പോരുന്നു, നീയരക്ക�ര;-

ക്കൗണപർ �തോല്പിച്ചിട്ടില്ല, ങ്ങ�യപ്പടകളിൽ.

നീ �വ�രോ�ടരിച്ചോലും, മോംസോശിക�ള ക്രമോൽ;

�വർവി�ടോല്ല�ഗ്ന, നിൻദിവ്യോസ്ത്രത്തിൽനിന്നക്കൂട്ടർ! (19)

ഞങ്ങ�ളസ്സംരക്ഷിയ്ക്ക, വടക്കും �തക്കും ഭവോ;-

നങ്ങ�ന പടിഞ്ഞോറും കിഴക്കും ഭവോന�ഗ്ന:

നിന്നു�ട �പോള്ളിയ്ക്കുന്ന നിർജ്ജരജ്വോലോമോല-

തന്നിൽ �വന്തടിയ�ട്ട, �പോല്ലോപ്പു പുലമ്പു�ന്നോൻ! (20)

കിഴക്കും �മക്കും �തക്കും വടക്കും കവി�യ്ക്കോത്ത

�തോഴിലോൽപ്പോലിച്ചോലും, പുരോ�ന, കവിയോം നീ.

അജരൻ ഭവോൻ �തോഴ, ജര �ചർക്കുക, �തോഴ-

ന്ന, മരൻ ഭവോൻ മൃത്യുവശ്യരോ�മങ്ങൾക്ക�ഗ്ന! (21)

ശക്തിജോതനോമ�ഗ്ന, പൂരകൻ, ധീമോൻ, ധൃഷ്ണു,

നിത്യഹിംസ്രഘ്നൻ നി�ന്നദ്ധ്യോനിയ്ക്കുമോറോ�കങ്ങൾ! (22)

വോരുറ്റ തീവ്രോർച്ചിസ്സോൽ, �പ്പോള്ളിയ്ക്കും ചുരികയോൽ

നീറോക്കുക, ങ്ങുന്ന�ഗ്ന, ഹിംസ്രരോമരക്ക�ര! (23)

‘എന്തിനി’�യന്നോം ര�ക്ഷോദ്വന്ദ്വ�ത്തച്ചുടുക, �ഗ്ന:

വൻധീമൻ, സ്തുതിച്ചൂ, ഞോ; നുണരൂ, ദുർദ്ധഷൻ നീ! (24)

മുടിയ്ക്ക, ഭോസ്സോലരക്ക�� ക�യ്യറും കരു-

�ത്തോ;–ടിയ്ക്ക, ഭവോന�ഗ്ന, യോതുവിൻ വീറും നീ�ള! (25)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 87.
1. ര�ക്ഷോഹോവ്=രക്ഷസ്സുക�ള ഹനിയ്ക്കുന്നവൻ. കൂർ�കോണ്ട–സഖോവോയ. ഹിംസ്രൻ–

രോക്ഷസൻ.

2. കോരിരി�മ്പകിർ–ഇരിമ്പി�നോത്ത മൂർച്ചയുള്ള ദംഷ്ട്ര. തിരുനോക്ക്–ജ്വോല. ഇറച്ചിതീനി

കൾ=മോംസോശനർ, രക്ഷസ്സുകൾ.

3. രണ്ടും–ര�ണ്ടകിറും. �മലും കീഴും–ഉപരി�ലോകവും അ�ധോ�ലോകവും. ദന്തങ്ങൾ–
ജ്വോലകൾ.

4. കണകൾ=ശരങ്ങൾ. സ�സ്തോത്രമോം യജ്ഞത്തോൽ–ഞങ്ങളു�ട �സ്തോത്രം�കോണ്ടും

യജ്ഞം�കോണ്ടും. തന്മുനകൾ=അവയു�ട (കണകളു�ട) അഗ്രങ്ങൾ. �നരിടും–

�പോരുതോൻഅങ്ങയു�ട �നർക്കു നീട്ടുന്ന.
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5. ഇറച്ചി �തടും ഹിംസ്രൻ–മോംസ�ഭോജിയോയ �ചന്നോയയും മറ്റും. നികൃത്ത�ന–

നറുക്ക�പ്പട്ട രോക്ഷസ�ന.

6. സോമ്പ്രതം–ഇ�പ്പോൾ. അവ�� �നർക്ക്–രോക്ഷസ�� �ന�ര.
7. മുൻനടത്തുക–പിടുത്തംവിടുവിച്ചു മു�മ്പോട്ടു �കോണ്ടു�പോയോലും. ഉച്ചലിച്ച്–പറ�ന്നത്തി.

പച്ചതീനികൾ–പച്ചമോംസം തിന്നുന്ന. ഗൃധ്രർ=കഴുകന്മോർ.

8. ഇതു–യജ്ഞദൂഷണം. ഇങ്ങു–യജ്ഞത്തിൽ. ഓങ്ങുക–ഒരുങ്ങുക. ഇരയോക്കുക–

ചു�ട്ടരിയ്ക്ക�ട്ട. നൃദർശിയോം–മനുഷ്യ�ര �നോക്കിക്കോണുന്ന.

11. �സ്തോതോവിനു�ട–സ്തുതിയ്ക്കുന്നഎ��.

12. കുളമ്പോൽ മോന്തും–കുളമ്പുകൾ�പോലുള്ള നഖങ്ങൾ�കോണ്ടു സജ്ജനങ്ങ�ള മോന്തുന്ന,

�ദ്രോഹിയ്ക്കുന്ന. തൃക്കണ്ണ്–�തജസ്സ്. അഥർവോവിൻ പുത്രൻ–ദധീചൻ.

13. അ�ഗ്ന, സ്ത്രീപുരുഷന്മോർ തങ്ങളിൽ ശകോരിയ്ക്കുക�യോ �സ്തോതോക്കൾ നിന്നു തീക്ഷ്ണമോയി

സംസോരിയ്ക്കുക�യോ �ചയ്തോൽ, ഭവോ�� ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അരിശംമൂലം ഒരസ്ത്രം പുറ

�പ്പടുമ�ല്ലോ; അത് അരക്കരു�ട �നഞ്ഞത്ത്ആ�ഞ്ഞയ്തോലും, അവ�ര �കോന്നോലും.

14. ഉതിരം �മോന്തു�ന്നോ�ര–�ചോര കുടിയ്ക്കുന്നവ�ര, രോക്ഷസ�ര.
15. ഉയിർ �പോക്കീടു�ന്നോ�ന–പ്രോണിക�ള �കോല്ലുന്നരോക്ഷസ�ന. എരിയുംശപഥങ്ങൾ
–നമ്മു�ട കടുശോപങ്ങൾ, ശരങ്ങൾ�പോ�ല അവ�� �നർക്കു �ചല്ല�ട്ട. നുണ �ചോ

ല്  �വോൻ–രോക്ഷസൻ. വിഭുവി��–സർവവ്യോപിയോയഅഗ്നിയു�ട.

17. അമൃതിനോൽ–ഞങ്ങളു�ട പയ്യി�� സുധോസദൃശമോയ പോൽ കുടിച്ച്. ഭോസ്സോൽ–

�തജസ്സോകുന്നശരം�കോണ്ടു്.

18. �ഗോക്കൾതൻ വിഷം �മോന്തി�ക്കോള്ള�ട്ട–പോലിന്നു പകരം �പക്ക�ളത്തീണ്ടുന്ന വി

ഷം കുടിച്ചു�കോള്ള�ട്ട. �കോയ്യ�പ്പട�ട്ട–ഭവോ�� ആയുധങ്ങളോൽ. തിന്നോ�നക�ട്ട–

ശവ�ഭോജികൾക്ക്; �കോന്നു വീഴിയ്ക്ക�ട്ട എന്നർത്ഥം.

19. കൗണപർ=രോക്ഷസന്മോർ: നിൻദിവ്യോസ്ത്രത്തിൽനിന്ന്–അങ്ങയു�ട ദിവ്യോയുധത്തിൽ

നിന്നു്. �വർവി�ടോല്ല–ഒഴിഞ്ഞു�പോകരുത്.

20. നിർജ്ജരജ്വോലോമോല–അക്ഷീണമോയ ജ്വോലോസമൂഹം. �പോല്ലോപ്പുപുലമ്പു�ന്നോൻ–

രോക്ഷസൻ.

21. �മക്ക്–പടിഞ്ഞോറ്. കവി�യ്ക്കോത്ത–ക്രോന്തദർശിയ്ക്കനുരൂപമോയ. �തോഴന്ന്–

�സ്തോതോവോയ എനിയ്ക്ക്. ജര �ചർക്കുക–ദീർഘോയുസ്സു തന്നോലും. മൃത്യുവശ്യരോയ–

മരണധർമ്മോക്കോളോയ. എങ്ങൾക്കു ജര �ചർക്കുക; മൂന്നോംപോദത്തി�� വിവരണമോ

ണു്, നോലോംപോദം.

22. ശക്തിജോതൻ–അരണിമഥനബലത്തിൽനിന്നുജനിച്ചവൻ. പൂരകൻ–�സ്തോതോക്കൾക്ക്

അഭീഷ്ടം നിറ�വറ്റുന്നവൻ: നിത്യഹിംസ്രഘ്നൻ–എ�ന്നന്നും ഹിംസക�ര(രോക്ഷസ�ര)

ഹനിയ്ക്കുന്നവൻ.

24. എന്തിനി�യന്നോം–ഇനി�യന്ത് എന്നു �ഞളിയുന്ന. ര�ക്ഷോദ്വന്ദ്വ�ത്ത=രോക്ഷസസ്ത്രീ

പുരുഷന്മോ�ര. വൻധീമൻ–വലിയ ബുദ്ധിമോ�ന. ഉണരൂ–ര�ക്ഷോഹനനത്തിൽ ജോഗ

രൂകനോയോലും.

25. യോതുവിൻ=രക്ഷസ്സി��. വീറും=വീര്യവും. ഒടിയ്ക്ക–നശിപ്പിച്ചോലും എന്നുതോൽപര്യം.
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സൂക്തം 88.

അംഗി�രോ�ഗോത്ര�നോവോമ�ദവ�ഗോത്ര�നോആയമൂർദ്ധന്വോൻഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദ

സ്സ്; സൂര്യ�വശ്വനരോഗ്നി �ദവത.

നിർജ്ജരവും പ്രിയവുമോയ യോ�തോരു പോനീയഹവിസ്സുസ്വർഗ്ഗത്തിൽ�പ്പരുമോ

റുന്ന സൂര്യജ്ഞനോയ അഗ്നിയിൽ �ഹോമിയ്ക്ക�പ്പടു�മോ; അത് ഉണ്ടോക്കോനും സംഭരി

പ്പോനും സൂക്ഷിപ്പോനുമോയി സുഖകര�ന �ദവന്മോർ അന്നം�കോണ്ടു തടിപ്പിച്ചു�പോരു

ന്നു. (1)
ഇരുട്ടിനോൽ വിഴുങ്ങ�പ്പട്ടു മറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ജഗ�ത്തല്ലോം, യോ�തോരഗ്നി

ജനിച്ച�പ്പോളോ�ണോ, �വളി�പ്പട്ടതു്, ആ ഇ�ദ്ദഹത്തി�� സഖ്യത്തിൽ �ദവന്മോരും

�ദ്യോവും ഭൂവും അന്തരിക്ഷവും തണ്ണീരുകളും സസ്യങ്ങളും സന്തുഷ്ടിയടഞ്ഞു! (2)
ആർ �തജസ്സു�കോണ്ടു് ഈ ഭൂവി�നയും �ദ്യോവി�നയും–വോനൂഴിക�ളയും–

അന്തരിക്ഷ�ത്തയും വിസ്തോര�പ്പടുത്തുന്നു�വോ, ആ അജരനും മഹോനുമോയ അഗ്നി

�യ യജ്ഞോർഹരോയ �ദവന്മോരോൽ ചി�ക്കന്നയയ്ക്ക�പ്പട്ടഞോൻസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (3)
ആർ �ദവ�സവിതനോയ മുഖ്യ�ഹോതോവോ�യോ; ആ�ര യഷ്ടോക്കൾ �നയ്യു �ത

പ്പിയ്ക്കു�മോ; ആ ജോത�വദസ്സോയ അഗ്നിയ�ത്ര, പറക്കുന്നതി�നയും ഇഴയുന്നതി�ന

യും നില്ക്കുന്നതി�നയും നടക്കുന്നതി�നയും ചി�ക്കന്നുസൃഷ്ടിച്ചതു് ! (4)
അ�ഗ്ന, ജോത�വദ�സ്സ, കതിരവ�നോ�ടോന്നിച്ച് ഉലകി�� മുകളിലിരിയ്ക്കുന്ന

വനോണ�ല്ലോ, നിന്തിരുവടി; ആ നിന്തിരുവടി�യ ഞങ്ങൾ �സ്തോത്രങ്ങൾ�കോ

ണ്ടും ഉക്ഥങ്ങൾ�കോണ്ടും ഭജിയ്ക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി വോനൂഴിക�ള നിറയ്ക്കുന്നവനും

യജ്ഞോർഹനുമോകുന്നു. (5)
അഗ്നി രോത്രിയിൽ ഭുവനത്തിന്നു മൂർദ്ധോവോയി �മവുന്നു; പി�ന്നപ്രഭോതത്തിൽ

സൂര്യനോയി ഉദിച്ചു�പോങ്ങുന്നു. തോൻഅറിഞ്ഞും�കോണ്ടു്അന്തരിക്ഷത്തിൽസത്വരം

സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നുണ്ട�ല്ലോ: അതുയജ്ഞോർഹന്മോരു�ട ഒരുബുദ്ധി�കൗശലംത�ന്ന! (6)
ആർ മഹിമോവു�കോണ്ടു ദർശനീയനോയി കത്തിജ്ജ്വലിച്ചു വോനിങ്കൽ വിളങ്ങു

ന്നു�വോ;ആഅഗ്നിയിങ്കൽ �ദവന്മോ�രല്ലോം �ദഹരക്ഷയ്ക്കോയി സൂക്തം �ചോല്ലി ഹവി

സ്സു �ഹോമിച്ചു. (7)
�ദവന്മോർ ഒന്നോമതു സൂക്തവും, പി�ന്ന അഗ്നി�യയും, പി�ന്ന ഹവിസ്സും ഉൽ

പോദിപ്പിച്ചു: തന്തിരുവടി അവർക്കു യജനീയനും �ദഹരക്ഷകനുമോകുന്നു; തന്തിരു

വടി�യ �ദ്യോവിന്നും, തന്തിരുവടി�യ ഭൂവിന്നും, തന്തിരുവടി�യ തണ്ണീരിന്നും അറി

യോം! (8)
ആ�ര�ദവന്മോർ ഉൽപോദിപ്പിച്ചു�വോ,ആരിൽഭുവന�മല്ലോം �ഹോമിച്ചു�വോ;ആ

ഋജുഗമനനോയ അഗ്നി �തജസ്സു�കോണ്ടു, മഹിമോവു�കോണ്ടു്, അന്തരിക്ഷത്തിന്നും

�ദ്യോവിന്നും ഭൂവിന്നും ചൂടുളവോക്കുന്നു! (9)
കർമ്മങ്ങളോൽ വോനൂഴിക�ള നിറയ്ക്കുന്ന അഗ്നി�യ �ദവന്മോർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

സ്തുതിച്ചുൽപോദിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ: ആ സുഖകര�നത്ത�ന്ന മൂന്നോകോനും എർ�പ്പടുത്തി.

തന്തിരുവടിയ�ത്ര, സർവസസ്യങ്ങ�ളയും പചിയ്ക്കുന്നതു് ! (10)
അദിതിപുത്രനോയ സൂര്യ�നയും ഇ�ദ്ദഹ�ത്തയും യജ്ഞോർഹരോയ �ദവന്മോർ

ആകോശ�ത്തർ�പ്പടുത്തി; ഈ സഞ്ചോരികൾ ഇണയോയി �വളി�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

അ�പ്പോള�ത്ര, (ഇവ�ര)ഭുവനങ്ങ�ളല്ലോം കണ്ടതു് ! (11)
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എല്ലോ ഭുവനത്തിന്നും�വണ്ടി �ദവന്മോർ �വശ്വോനരോഗ്നി�യ പകലി�� അട

യോളമോക്കി�വച്ചു: അ�ദ്ദഹം ഉഷസ്സുകളു�ട പ്രഭ പരത്തുന്നു; �ചന്ന് ഇരുട്ടി�ന �ത

ജസ്സു�കോണ്ടു് ആട്ടിപ്പോയിയ്ക്കുന്നു! (12)
ബുദ്ധി�യറിയ യജ്ഞോർഹരോയ �ദവന്മോർ നിർജ്ജരനോയ �വശ്വോനരോഗ്നി

�യജനിപ്പിച്ചു: അ�ദ്ദഹംസഞ്ചരിഷ്ണുവുംപ്രവൃദ്ധവും മഹത്തുംപുരോതനവുമോയനക്ഷ

ത്ര�ത്ത �ദവസമക്ഷം മോയ്ചുകളഞ്ഞു! (13)
എ�പ്പോഴും തിളങ്ങുന്നകവിയോയ�വശ്വോനരോഗ്നി�യഞങ്ങൾമന്ത്രം�കോണ്ടു

�നരിട്ടു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഈ �ദവൻ മഹത്ത്വം�കോണ്ടു വോനൂഴിക�ള കീ�ഴ്പടുത്തിയവ

നും തോഴത്തും മുകളിലു(ചൂടുണ്ടോക്കുന്നവനു)മോണ�ല്ലോ! (14)
പിതൃക്കൾക്കും �ദവന്മോർക്കും മനുഷ്യർക്കും രണ്ടു വഴികളു�ണ്ടന്നു ഞോൻ �ക

ട്ടിട്ടൂണ്ടു്: അച്ഛനമ്മമോരു�ട ഇടയിലുള്ളഈ �ലോകം യോത്രയിൽ അവയിലൂ�ട നട

�കോള്ളുന്നു. (15)
തലയിൽനിന്നുപിറന്നുസ്തുതി�കോണ്ടുതുടയ്ക്ക�പ്പട്ടയോ�തോരുസഞ്ചരിഷ്ണുവി�ന

വോനൂഴികൾ വഹിയ്ക്കുന്നു�വോ, ആ ക്ഷിപ്രകോരിയോയ ദീപ്തിമോൻ വീഴ്ചപറ്റോ�ത ഭുവന

ത്തി�ന്നല്ലോം അഭിമുഖനോയി നില്ക്കുന്നു! (16)
‘യജ്ഞ�നതോക്കോളോയ നമ്മളിരുവരിൽ ആർ�ക്കറും അറിവ്?’ എന്നിങ്ങ

�ന തോഴത്തുള്ളവനും മുകളിലുള്ളവനും തമ്മിൽ വോദിയ്ക്കുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ; അ�പ്പോൾ

സഖോക്കൾ യോഗം നടത്തോൻ ത്രോണിയുള്ളവരോയിത്തീർന്ന്, അധ്വരം അനുഭവിയ്ക്കു

ന്നു. ഇതിൽആർ തീർച്ചപറയും? (17)
അഗ്നിക�ളത്ര? സൂര്യന്മ�രത്ര? ഉഷസ്സുക�ളത്ര? തണ്ണീരുക�ളത്ര? പിതോക്ക

ന്മോ�ര, ഇതുഞോൻ നിങ്ങ�ളോടു മത്സരംമൂലം പറകയല്ല; �മധോവിക�ള, എളുപ്പത്തി

ലറിയോൻ�വണ്ടി, നിങ്ങ�ളോടു �ചോദിയ്ക്കയോണു്. (18)
മോതരിശ്വോ�വ, രോത്രികൾ ഉഷസ്സി�� മുഖം മറയ്ക്കുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ

ബ്രോഹ്മണൻയജ്ഞത്തിൽ�ചന്നു �ഹോതോവി��തോ�ഴ ഇരുന്നു,സങ്കല്പിയ്ക്കും. (19)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 88.
1. പോനീയഹവിസ്സു–�സോമരസം. സുഖകര�ന–അഗ്നി�യ.
4. പറക്കുന്നതു്–പക്ഷിവർഗ്ഗം. ഇഴയുന്നതു്–സർപ്പോദി. നില്ക്കുന്നതു്=വൃക്ഷോദി. നടക്കുന്ന
തു്–ഗവോദി.

6. മൂർദ്ധോവ്– – ധോനഭ്രതൻ; �വളിച്ചം �കോടുക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. യജ്ഞോർഹന്മോർ

–�ദവന്മോർ, �ദവന്മോരോണ�ല്ലോ,ഈഏർപ്പോടു �ചയ്തതു്.

9. ഭുവന�മല്ലോം �ഹോമിയ്ക്കൽ–സർവ�മധം.
10. മൂന്നോകോനും–യജ്ഞത്തിൽ ഗോർഹപത്യോഹവനീയദക്ഷിണ�ത്വന.

11. ഇ�ദ്ദഹം–അഗ്നി. സഞ്ചോരികൾ–സൂര്യനും �വശ്വോനരനും.
12. പകലി��അടയോളം–സൂര്യൻ.
13. അഗ്നിയു�ട സൂര്യോത്മകത്വം: നക്ഷത്രം (നക്ഷത്രങ്ങൾ) സൂര്യ�തജസ്സോൽ മോയുമ�ല്ലോ.
15. രണ്ടുവഴികൾ–�വളുത്ത ഗതിയും കറുത്ത ഗതിയും: �വളുത്തതിലൂ�ട �പോയവൻ ബ്ര

ഹ്മ�ത്തോടു �ചരും; കറുത്തതിലൂ�ട �പോയവന്നോക�ട്ട, പുനരോവൃത്തിയുണ്ടോവും. ഇതു
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ഭഗവദ്ഗീതയിൽ പ്രതിപോദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അച്ഛനമ്മമോർ– ദ്യോവോപൃഥിവികൾ. യോത്ര–

പര�ലോകഗമനം.

16. തല–എല്ലോറ്റിന്നും ശിരസ്സു�പോലുള്ളവൻ, സൂര്യൻ. തുടയ്ക്ക�പ്പട്ട–�പറ്റുവീണ കുട്ടി�യ

�തോർത്തിയ്ക്കുമ�ല്ലോ. ദീപ്തിമോൻ=അഗ്നി. വീഴ്ച–പ്രമോദം.

17. അറിവ്–യജ്ഞജ്ഞോനം. തോഴത്തുള്ളവൻ–�ഭൗമോഗ്നി; മുകളിലുള്ളവൻ–വോയു.

സഖോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. അനുഭവിയ്ക്കുന്നു–അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ–വോദത്തിൽ.

അഗ്നിയും വോയുവും ഒ�രമട്ടിൽ യജ്ഞവിചക്ഷണർത�ന്നഎന്നുഹൃദയം.

18. ഒന്നിലധികമില്ല, അഗ്ന്യോദികൾഎന്നോണ്,ഈ �ചോദ്യത്തി�� ഉത്തരം.

19. മുഖം–പ്രകോശം. അ�പ്പോൾ–പുലർകോലത്ത്. ബ്രോഹ്മണൻ–യജമോനൻ. �ഹോതോവി

��–�ദഹ�ഹോതോവോയഅഗ്നിയു�ട. സങ്കല്പിയ്ക്കും–ഹവനകർമ്മം.
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സൂക്തം 89.

വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ �രണു ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി.)

ഭൂവതിർത്തിക�ള, �ത്തജസ്സുക�ളയും

കീ�ഴ്വച്ചവൻ, നരർക്കുറ്റതോങ്ങു, ന്നതൻ,

ആർ വിസ്തൃതപ്രഭനോ, ഴി�യക്കോൾ മഹോൻ;

നീ വോഴ്ത്തുകോ, �നതൃമുഖ്യനോമിന്ദ്ര�ന! (1)

സോരഥി വട്ടി�ന�പ്പോ�ലയും, �വലയ്ക്കു

�പോരുമമന്ദമോം വോജി�യ�പ്പോ�ലയും

ഭൂരി�തജസ്സി�ന വട്ടംതിരിയ്ക്കുന്നു;

കോരിരുൾ �പോക്കുന്നു, സൂര്യനിന്ദ്രൻ ത്വിഷോ. (2)

ഒപ്പ�മ നിർത്തോ�ത �ചോല്ലുകി, ന്ദ്രന്നു നീ-

യ�ഭ്രോർവികളിൽക്കവിഞ്ഞനവസ്തവം:

കൂടല�ര, ക്രതുപൃഷ്ഠങ്ങ�ള�പ്പോ�ല

�തടു�വോന�ല്ലോ, സഖോ�വ �നോക്കോതവൻ! (3)

�തല്ലും ചുരുക്കോ�തയിന്ദ്ര�നക്കീർത്തിച്ചു

�വള്ളമിറക്കോവൂ, വോനിങ്കൽനിന്നുഞോൻ:

അച്ചു തണ്ടോലുരുൾ�പോ�ല വോന്മന്നുറ-

പ്പിച്ചവന�ല്ലോ, സ്വകർമ്മങ്ങളോലിവൻ! (4)

ശുണ്ഠി വന്നോലുടൻ ക�ല്ലറിയും, �തോഴിൽ-

�കോണ്ടു തുള്ളിയ്ക്കു, മൃജീഷി ധൃതോയുധം,

വർദ്ധിതസർവോതസീവനമോം �സോമ;-

മിത്തുക്കുകട്ടികൾ തുച്ഛങ്ങളിന്ദ്രനിൽ (5)

�പോരോ ഇവന്നന്തരിക്ഷഭൂ�ദ്യോക്ക�ളോ,

വോരി�ശലങ്ങ�ളോ; �സോമമിവന്നുതോൻ

നീ�രോഴുക്കുന്നു; �ചോടിച്ചു�പോയോലിവൻ

കീറുംസ്ഥിര�ത്ത, യുടയ്ക്കും ദൃഢ�ത്തയും! (6)

വൃത്ര�ന�ക്കോന്നൂ; വന�ത്ത മഴു�പോ�ല

പത്തനം �വട്ടീ; കുഴിച്ചൂ പുഴക�ള;

പുത്തൻകുടം�പോലുടച്ചൂ, ഘന�ത്തയി-

�ങ്ങത്തിച്ചൂ തണ്ണീരുമിന്ദ്രൻ, സ്വോമിത്രവോൻ! (7)

തീർപ്പു കടങ്ങളിങ്ങിന്ദ്ര, ധീരൻ ഭവോ;-

�നപ്പി�ന വോൾ�പോലറുക്കുന്നുപീഢ�യ,

മിത്രോവരുണകർമ്മത്തിന്നുപദ്രവം

മിത്രത്തി�നന്ന�പോലുണ്ടോക്കു�വോ�രയും! (8)

മിത്രന്നുമര്യമോവിന്നും വരുണന്നു-

മുൽസ്തവർക്കുമഴ�ല, തു ദു�ശ്ചഷ്ടരോൽ;
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അപ്പറ്റലർക്കോയണയ്ക്കുകിന്ദ്ര, വൃഷൻ,

സുപ്രഭം പോയുന്ന വർഷിവജ്ര�ത്തനീ! (9)

ഇന്ദ്രൻ ദ്യു�ലോകത്തി, നിന്ദ്രൻക്ഷിതിയ്ക്കു, നീ-

ർക്കിന്ദ്രൻ, മുകില്ക്കിന്ദ്ര, നിന്ദ്രൻബുധർക്കു�മ,

ഇന്ദ്രൻ പുരോൻ കിഴവർക്കു;–മോഹ്വോതവ്യ-

നിന്ദ്ര�ന �ക്ഷമത്തിൽ, �യോഗത്തിലിന്ദ്ര�ന! (10)

അല്ലി�നക്കോൾ, ദ്ദിന�ത്തക്കോൾ മഹോ, നിന്ദ്ര-

നംബര�ത്തക്കോൾ, ക്കടലി�നക്കോളു�മ;

കോറ്റി�നക്കോൾ, മുഴുമന്നി�നക്കോൾത്തു�ലോ-

മോറ്റി�നക്കോൾ, നര�രക്കോൾ വളർന്നവൻ! (11)

നിന്ന�ഭദ്യോയുധമിന്ദ്ര, ചലിയ്ക്ക�ട്ട,

മിന്നുമുഷസ്സിൻ �കോടിക്കൂറ�പോല�വ:

�പോള്ളിച്ചിരമ്പുമതോ�ഞ്ഞയ്ക, വോനിൽനി-

ന്നുള്ളിടിത്തീ�പോ�ല മിത്രവി�ദ്രോഹിയിൽ! (12)

പ്രത്യക്ഷനോയ് വരുമിന്ദ്ര�ന�പ്പർത്തനു-

വർത്തിച്ചിടുന്നു, മോസങ്ങൾ, വനങ്ങളും,

അദ്രികളംഭസ്സു, സസ്യഗണങ്ങളു-

മുദ്യതകോമരോം �ദ്യോ�മദിനികളും! (13)

മിത്രഘ്ന�രതിനോലിമ്മന്നിലട്ടിയോയ്-

ച്ചത്തുകിടക്കും, കശോപ്പിൽ മോടിൻപടി;

വന്ന പോപോശരന്മോ�രപ്പിളർത്ത�ത-

�ത;–ന്നത്ത്വദോയുധമിന്ദ്ര, ചോട്ടോ�തയോം? (14)

ഉൾപ്പകയോലിന്ദ്ര, കൂട്ടമി�ട്ടങ്ങ�ള

നിർഭരം �ദ്രോഹിച്ചു തട്ടിനീക്കു�മവർ,

ആ മോറ്റരന്ധതമസ്സിൽപ്പതിയ്ക്ക�ട്ട:

�തോല്മവ�രണ, മവർക്കു നക്തംദിവം! (15)

മുത്തിയറ്റുന്നതുണ്ട�ല്ലോ, ഇവി�ടയ്ക്കു

മർത്ത്യർതൻ ഭൂരിയോം �സോമവും �സ്തോത്രവും;

സർവോർച്ചക�രയും വിട്ടീ, യൃഷിഗീത-

സന്നുതി വോഴ്ത്തി, രക്ഷയ്ക്കിങ്ങണക, നീ! (16)

ഇന്ദ്ര, ഭവോ��തോൻ പുത്തനോം നന്മന-

�സ്സോന്നോസ്വദിയ്ക്കുവോ�നങ്ങൾ �ന�ടണ�മ-

അങ്ങ�യ രക്ഷയ്ക്കഹസ്സിൽസ്തുതിച്ചുതോ-

�നങ്ങൾ വിശ്വോമിത്രരിന്ദ്ര, �ന�ടണ�മ! (17)

കോക്കോനുമന്നം തരോനും വിളിയ്ക്ക നോം,

�കൾക്കും മഘവോ�വ, യിന്ദ്ര�ന, �ക്കല്പ�ന,
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�പോരിതിൽ വോയ്�ച്ചോ�ന, �വരിഘ്നനോയ് രണം-

�തോറും ധനം �വല്ലുമഗ്ര്യ�നതോവി�ന! (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 89.
1. �സ്തോതോവി�നോട്: �തജസ്സുകൾ–ഇതര�തജസ്സുക ൾ. ഉന്നതൻ–മഹോൻ; ഇതി��വി
വരണമോണു്, ആഴി�യക്കോൾ മഹോൻ എന്നതു്. വിസ്തൃതപ്രഭൻ–വോനൂഴികളിൽ സ്വ

ന്തം പ്രഭ പരത്തിയവൻ.

2. വട്ട്–�തർച്ചക്രങ്ങൾ. �വലയ്ക്കു �പോരും–കർമ്മകുശലമോയ. അമന്ദം–ശീഘ്രഗോമി. കോ
രിരുൾ–കറുത്തഇരുട്ട്. സൂര്യൻ–സൂര്യരൂപൻ. ത്വിഷോ–�തജസ്സു�കോണ്ടു്.

3. �സ്തോതോവി�നോട്: ഒപ്പ�മ–എ�ന്നോടുകൂടി അ�ഭ്രോർവിളിൽക്കവിഞ്ഞ–അത്രയ്ക്കു വിപുല

മോയ. നവസ്തവം–അപൂർവ�സ്തോത്രം. ക്രതുപൃഷ്ഠങ്ങൾ–യോഗത്തി�ല പൃഷ്ഠങ്ങ�ളന്ന

�സ്തോത്രങ്ങൾ. സഖോ�വ �നോക്കോ�ത–സഹോയോ�പക്ഷകൂടോ�ത.

4. �വള്ളമിറക്കോവു–മഴ�പയ്യിയ്ക്കുമോറോകണം. വോന്മന്ന്–വോനും മന്നും.
5. തുള്ളിയ്ക്കും–ശത്രുക്ക�ള വിറപ്പിയ്ക്കും. ഋജീഷി, ധൃതോയുധം എന്നിവ �സോമവി�ശഷണ
ങ്ങൾ. വർദ്ധിതസർവോസീവനം–കോയോവിൻ�തോപ്പി�ന�യല്ലോം തഴപ്പിയ്ക്കുന്നതു്. മൂന്നു

പോദം �സോമപരവും, നോലോംപോദം ഇന്ദ്രപരവുമോകുന്നു. ഇത്തൂക്കുകട്ടികൾ തുച്ഛങ്ങളി

ന്ദ്രനിൽ– ഒരു തൂക്കുകട്ടിയും ഇന്ദ്രന്നു മതിയോകില്ല; സർവോതിശോയിയോണു്, ഇന്ദ്ര��

കനം, മഹത്ത്വം; തൂക്കിക്കോണോവുന്നതല്ല. ഈഋക്കി��അർത്ഥംഅസ്പഷ്ടമോണു്.

6. ഏതോണ്ട്, 5-ോം ഋക്കി�� വിവരണമോണു്, വോശി�ശലങ്ങ�ളോ എന്നതുവ�ര: അന്തരി
ക്ഷോദികൾ ഇന്ദ്ര�ന തൂക്കോൻ �പോരോ. കീറും–പിളർത്തും.

7. പത്തനം–ശത്രുപുരികൾ. ഘനം=�മഘം. സ്വോമിത്രവോൻ–മരുത്സര�മതൻ.

8. കടങ്ങൾ–�സ്തോതോക്കളു�ട. തീർപ്പു–വീട്ടുന്നു. ഏപ്പി�ന–പശുക്കളു�ട അവയവസ
ന്ധിക�ള. പീഡ�യ–�സ്തോതോക്കളു�ട സങ്കടങ്ങ�ള. മിത്രം–സഹോയിച്ച സുഹൃത്ത്.

ഉണ്ടോക്കു�വോ�രയും അറുക്കുന്നു–നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

9. ഉൽസ്തവർക്കും (സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കും)അഴൽയോവചില ദ്ദുർന്നടപ്പുകോരോ�ലോ;അപ്പറ്റലർ
ക്ക്–ആ ശത്രുക്കളിൽ ചോട്ടോൻ. വർഷി (അഭീഷ്ടവർഷകമോയ) വജ്ര�ത്ത നീ അണ

യ്ക്കുക–മൂർച്ചകൂട്ടിയോലു വൃഷൻ–�ഹ വൃഷോ�വ.

10. ഇന്ദ്രൻത�ന്ന വിണ്ണീനും മന്നിന്നും മറ്റുംഈശ്വരൻ. ബുധർ– പ്രോജ്ഞർ. �ക്ഷമ (ലബ്ധ

രക്ഷണ)ത്തിലും, �യോഗ (അലബ്ധലോഭ)ത്തിലും ഇന്ദ്രൻത�ന്ന ആഹ്വോതവ്യൻ, വിളിയ്ക്ക

�പ്പ�ടണ്ടുന്നവൻ.

11. ദിനം=പകൽ. അംബരം–അന്തരിക്ഷം. മുഴുമന്ന്–സമഗ്രഭൂമി.
12. ആയുധം–വജ്രം.
13. ഉദ്യതകോമർ–കോമമിയന്നവർ. മോസോദ്യധിഷ്ഠോതൃ�ദവതകൾഇന്ദ്ര��വരുതിയിൽനി

ല്ക്കുന്നു.

14. മിത്രഘ്നർ–മിത്ര�ദ്രോഹികൾ. കശോപ്പിൽ–വധസ്ഥലത്ത്. മോടിൻപടി–പശുക്കൾ�പോ�ല.

വന്ന–�പോരുതോൻ �നരിട്ട. പോപോശരന്മോർ– ദുഷ്ടരോക്ഷസർ. അത്ത്വദോയുധം–

ഭവോ��ആആയുധം. എന്നു ചോട്ടോ�തയോം– �വണ്ട�പ്പോ�ളോ�ക്ക ചോട്ടും.

15. നിർഭരം=അത്യന്തം. നക്തംദിവം–അല്ലിലും അഹസ്സിലും.
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16. മുത്ത്=സ�ന്തോഷം. സർവോർച്ചക�രയും വിട്ട്–മറ്റു �സ്തോതോക്ക�ള�യല്ലോം �വടിഞ്ഞ്.

ഋഷിഗീതസന്നുതി–ഋഷിമോർ പോടുന്ന സ്തുതി. വോഴ്ത്തി=പ്രശംസിച്ച്. രക്ഷയ്ക്ക്–ഞങ്ങ�ള

രക്ഷിപ്പോൻ.

17. എങ്ങൾ വിശ്വോമിത്രർ–വിശ്വോമിത്രപുത്രരോയ ഞങ്ങൾ. �ന�ടണ�മ–ഭവോ��ത�ന്ന
നന്മനസ്സ്.

18. �കൾക്കും–വിളി �കൾക്കുന്നവനോയ. ധനം �വല്ലും–�വരികളു�ട സമ്പത്തടക്കുന്ന.
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നോരോയണൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; പുരുഷൻ �ദവത.

ആയിരം തലയും ആയിരം കണ്ണും ആയിരം കോലുമുള്ള ആ പുരുഷൻ ബ്രഹ്മോ

ണ്ഡമോ�കച്ചുഴന്നു, പത്തുവിരൽ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു! (1)
ആ പുരുഷൻത�ന്നയോണു്, ഉള്ളതും ഉണ്ടോകോൻ �പോകുന്നതുമോയ ഈ ജഗ

�ത്തോ�ക്ക. അമൃതത്വത്തി�� ഉടയവനുമോകുന്നു, അന്നത്തിന്നോയി �വളി�പ്പടുന്ന

അ�ദ്ദഹം! (2)
ഇത്രയ്ക്കുണ്ടു്, പുരുഷ��മഹത്ത്വം. എന്നോൽ,അതിലും മീ�തയോണു്,അ�ദ്ദഹം:

ഈ ഭുവന�മല്ലോം അ�ദ്ദഹത്തി�� കോലംശംമോത്രമോണു്; അ�ദ്ദഹത്തി�� മുക്കോ

ലംശം �ദ്യോവിങ്കലോകുന്നു! (3)
പുരുഷ�� മുക്കോലംശം മുകളിൽ നില്ക്കുന്നു. കോലംശം ഇവി�ട വീണ്ടും വീണ്ടും

വരുന്നു; എന്നിട്ടു �ചതനോ�ചതനരൂ�പണ വിവിധമോയി വ്യോപിയ്ക്കുന്നു! (4)
അ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നു വിരോട്ട് ജനിച്ചു. വിരോട്ടിൽനിന്ന് ഒരു പുരുഷൻ ജനിച്ചു:

ആ ജനിച്ചവൻ നനോരൂപനോയി വളർന്നു; അനന്തരം ഭൂമി�യയും, പിന്നീടു ശരീര

ങ്ങ�ളയും സൃഷ്ടിച്ചു! (5)
�ദവന്മോർ പുരുഷ�നത്ത�ന്ന ഹവിസ്സോക്കി യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ചു: അതിന്നു വസ

ന്തം �നയ്യും, ഗ്രീഷ്മം ചമതയും, ശരത്ത് ഹവിസ്സുമോയി! (6)
ആ മു�മ്പ ജനിച്ച പുരുഷ�ന യജ്ഞസോധനമോക്കി, സോധ്യന്മോരോയ �ദവന്മോ

രും ഋഷിമോരും യജ്ഞത്തിൽ �പ്രോക്ഷിച്ചു–അവ�ന�ക്കോണ്ടുയോഗം സോധിച്ചു. (7)
സർവോത്മോവി�ന �ഹോമിച്ചആയജ്ഞത്തിൽനിന്നു, തയിരും �നയ്യുംസംഭരി

ച്ചു; ആ വോയു�ദവതോകങ്ങളോയ ഗ്രോമ്യോരണ്യപശുക്ക�ളയും സൃഷ്ടിച്ചു. (8)
ആ സർവോത്മോവി�ന �ഹോമിച്ച യജ്ഞത്തിൽനിന്ന�ത്ര, ഋക്കും സോമവും

ഛന്ദസ്സുകളും, യജുസ്സും ഉണ്ടോയതു് (9)
അതിൽനിന്നുത�ന്നയോണു്, അശ്വങ്ങളും മറ്റ് ഇരുവരിപ്പല്ലുള്ളവയും ജനിച്ചതു്.

അതിൽനിന്നുത�ന്ന �ഗോക്കളുംആടു– കുറിയോടുകളും ജനിച്ചു. (10)
‘പുരുഷ�ന ഉൽപോദിപ്പിച്ചിട്ട് എത്ര തരത്തിൽ �വർതിരിച്ചു? അവ�� മുഖ�മ

ന്തോണ്? ക�യ്യന്തോണ്? തുട�യന്തോണ് കോ�ലന്തോണു്? (11)
‘അവ�� മുഖം ബ്രോഹ്മണനോണു്; �കകൾ ക്ഷത്രിയൻ; അവ�� തുട �വ

ശ്യൻ; കോല്കളിൽനിന്നു ശൂദ്രൻ ജനിച്ചു.’ (12)
മനസ്സിൽനിന്നു ചന്ദ്രൻ ജനിച്ചു; കണ്ണിൽനിന്നു സൂര്യൻ ജനിച്ചു; മുഖത്തുനിന്ന്

ഇന്ദ്രോഗ്നികളും, പ്രോണനിൽനിന്നു വോയുവും ജനിച്ചു. (13)
നോഭിയിൽനിന്ന്അന്തരിക്ഷം ഉളവോയി; ശിരസ്സിൽനിന്നുസ്വർഗ്ഗം പിറന്നു; കോ

ല്കളിൽനിന്നു ഭൂമിയും, �ചവികളിൽനിന്നു ദിക്കുകളും ജനിച്ചു. അങ്ങ�ന �ലോകങ്ങൾ

ഉൽപോദിതങ്ങളോയി. (14)
ഏ�ഴണ്ണം പരിധികളോയി; ഇരുപ�ത്തോ�ന്നണ്ണം ചമതകളോയി. അങ്ങ�ന

യോഗം �ചയ്യുന്ന �ദവന്മോർ പുരുഷ�ന പശുവോക്കി �കട്ടി! (15)
�ദവന്മോർ യജ്ഞരൂപ�ന യജ്ഞം�കോണ്ടുപൂജിച്ചു; അതിൽ നിന്ന് ആപ്രധോ

നങ്ങളോയ ഭൂതങ്ങൾഉണ്ടോയിവന്നു. പ�ണ്ട�ത്തസോധ്യ�ദവന്മോർഎവി�ട വസിയ്ക്കു

ന്നു�വോ, ആസ്വർഗ്ഗം കിട്ടും, മഹോത്മോക്കൾക്ക്! (16)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 90.
1. പുരുഷൻ–വിരോട്പുരുഷൻ. പത്തുവിരൽ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു– ബ്രഹ്മോണ്ഡത്തിന്നു പുറ

ത്തുംസർവത്ര വ്യോപിച്ചു വർത്തിയ്ക്കുന്നുഎന്നുതോൽപര്യം.

2. ഉള്ളതും, ഉണ്ടോകോൻ �പോകുന്നതും–വത്തമോനവും ഭോവിയും. അന്നത്തിനോയി �വളി

�പ്പടുന്ന–ജീവജോല�ത്ത കർമ്മഫലം ഭുജിപ്പിപ്പോൻ, കോരണോവസ്ഥവിട്ടു ജഗദവസ്ഥ

�യസ്വീകരിയ്ക്കുന്ന.

4. മുകളിൽ നില്ക്കുന്നു–ഈസംസോരത്തോൽ സ്പർശിയ്ക്ക�പ്പടോ�ത, സർ�വോൽക്കർ�ഷണ

വർത്തിയ്ക്കുന്നു. വരുന്നു–സൃഷ്ടി–സംഹോരങ്ങളോൽ �വളി�പ്പടുന്നു.

5. മുൻഋക്കി�� വിവരണം: അ�ദ്ദഹം–ആദിപുരുഷൻ. ഒരു പുരുഷൻ–ത�ദ്ദഹോഭിമോനി.
6. പുരുഷ�നത്ത�ന്ന ഹവിസ്സോക്കി–അന്നു മറ്റു പദോർത്ഥ�മോന്നുമില്ലോതിരുന്നോതിനോൽ,

പുരുഷസ്വരൂപംത�ന്ന ഹവി�സ്സന്നു മനസോ സങ്കല്പിച്ച്. വസന്ത�ത്ത �നയ്യോയും ഗ്രീ

ഷ്മ�ത്തചമതയോയും ശരത്തി�ന ഹവിസ്സോയു ം(പു�രോഡോശോദിയോയും)സങ്കല്പിച്ചു.

7. മു�മ്പ–എല്ലോസ്സൃഷ്ടികൾക്കുംമു�മ്പ. യജ്ഞസോധനമോക്കി–പശു�വന്നു സങ്കല്പിച്ചു, യൂ

പത്തിൽ ബന്ധിച്ച്. �പ്രോക്ഷിച്ചു–�വള്ളം തളിച്ചു. സോധ്യന്മോർ–സൃഷ്ടി സോധിയ്ക്കോൻ

അർഹരോയ പ്രജോപതിപ്രഭൃതികൾ. യോഗം–മോനസയജ്ഞം.

8. ഗ്രോമ്യോരണ്യപശുക്കൾ–ഗ്രോമ്യപശുക്കളും(ഗവോശ്വോദികളും) ആരണ്യപശുക്കളും(മോൻമു
തലോയവയും).

10. ഇരുവരിപ്പല്ലുള്ളവ–കഴുതകളും മറ്റും.
11. ബ്രഹ്മവോദികൾ �ചോദിയ്കുന്നു: പുരുഷൻ–വിരോട്ട്.
12. �ചോദ്യത്തി�� മറുപടി: ശൂദ്രനോണ്, കോൽ.

15. ഏ�ഴണ്ണം–സപ്തച്ഛന്ദസ്സുകൾ. പരിധികൾ–�ഹോമകുണ്ഡത്തിന്നു ചുറ്റും �വയ്ക്കുന്ന ചുള്ളി

വിറകുകൾ. ഇരുപ�ത്തോ�ന്നണ്ണം–പന്തിരണ്ടുമോസങ്ങൾ,അഞ്ചഋതുക്കൾ, മൂന്നു�ലോ

കങ്ങൾ, സൂര്യൻ. പശുവോക്കി �കട്ടി–സങ്കല്പത്തോൽ യൂപത്തിൽബന്ധിച്ചു.

16. സൃഷ്ടിക്രമം പ്രതിപോദിച്ചിട്ട്. ഉപോസനഫലം ഉപന്യസിയ്ക്കുന്നു:
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വീരുഹവ്യപുത്രൻ അരുണൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നി �ദ

വത.

സ്തൂയമോനനോയി, ദോനപരനോയി, അന്നകോമനോയി, എല്ലോഹവിസ്സും �ഹോമിയ്ക്കു

ന്നവനോയി, വ�രണ്യനോയി, വിഭുവോയി, �തജസ്വിയോയിരിയ്ക്കുന്നസഖോവി�ന സഖോ

വിന്നു�വണ്ടി, ഉണർവുറ്റവർ ശോലയിൽ ഉത്തര�വദി�മൽ ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (1)
ആ ദർശനീയവിഭൂതിയോയ അതിഥി ഗൃഹത്തിൽ ഗൃഹത്തിൽ, വനത്തിൽ

വനത്തിൽ �ചല്ലുന്നു. ആ ജനഹിതൻ ജന�ത്ത ജന�ത്ത, ഒരു സഞ്ചോരി�പോ

�ല വിട്ടു�പോകില്ല: ആ മനുഷ്യഹിതൻ മനുഷ്യരിൽ–മർത്ത്യങ്കൽ മർത്ത്യങ്കൽ–

വോണരുളുന്നു! (2)
അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടി ബലത്തോൽസുബലനോകുന്നു; കർമ്മത്തോൽസുകർമ്മോ

വോകുന്നു; കോവ്യത്തോൽ കവിയോകുന്നു; സർവജ്ഞനോകുന്നു. വോനൂഴികൾ വളർത്തി

�പ്പോരുന്ന സമ്പത്തുക�ള നിലനിർത്തി�ക്കോണ്ടു, നിന്തിരുവടി ഏകനോയിത്ത�ന്ന

വോണരുളുന്നു! (3)
അ�ഗ്ന, നിന്തിരുവടിയു�ട �ന�യ്യോഴുകുന്ന കോലികമോയ ഇരിപ്പിടം അറിഞ്ഞു.

നിന്തിരുവടി ഉത്തര�വദിയിൽ �ചല്ലുന്നു. നിന്തിരുവടിയു�ട രശ്മികൾ ഉഷസ്സി��

വരവു�പോ�ലയും, സൂര്യ�� നിർമ്മലരശ്മികൾ�പോ�ലയും പ്രകോശിയ്കുന്നു. (4)
സസ്യങ്ങളി�ലയ്ക്കും കോടുകളി�ലയ്ക്കും തന്നോൽത്ത�ന്ന അയയ്ക്ക�പ്പട്ട ഭവോൻ

�ഭോജ്യം തിരുവോയിലോക്കുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ, അ�പ്പോൾ അങ്ങയു�ട കിരണങ്ങൾ,

കോർമുകിലി��മിന്നലുകൾ�പോ�ലയും, ഉഷസ്സി���കോടിക്കൂറകൾ�പോ�ലയുംവി

ചിത്രമോയി കോണ�പ്പടും! (5)
ആഅഗ്നി ഋതുപ്രോപ്തമോയ ഗർഭമോയി ഓഷധികളോൽ ധരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. തന്തി

രുവടി�യ തണ്ണീരുകളും അമ്മമോരോയി ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു. സ്വതുല്യനോയ അ�ദ്ദഹ

�ത്തത്ത�ന്ന വനസ്പതികളും, ഗർഭിണികളോയ ലതകളും സർവദോ പ്രസവിയ്ക്കുന്നു.

(6)
അ�ഗ്ന, ഭവോൻ കോറ്റത്തുലഞ്ഞു, ചി�ക്കന്നു വനസ്പതികളിലണഞ്ഞു പടർന്നു

പോളുന്ന�ത�പ്പോ�ഴോ; അ�പ്പോൾ, ചു�ട്ടരിയ്ക്കുന്ന ഭവോ�� �തമോനമില്ലോത്ത �തജസ്സു

കൾ, �തരോളിക�ള�പ്പോ�ല �വ�വ്വ�റ നട�കോള്ളുന്നു! (7)
അ�ഗ്ന, �മധയുളവോക്കുന്ന,യജ്ഞസോധകനോയ, �ഹോതോവോയ, തു�ലോംകീഴ

മർത്തുന്ന, മനനശീലനോയ അങ്ങ�യത്ത�ന്നയോണു്, (ഋത്വിക്കുകൾ) �ചറുതും വലു

തുമോയ ഹവിസ്സിൽ ഒപ്പം വരിച്ചു�പോരുന്നതു്; അ�ങ്ങോഴിഞ്ഞു മറ്റോ�രയുമില്ല! (8)
അ�ഗ്ന, ഭവൽഭക്തരോയ കർമ്മികൾ ഇവി�ട യജ്ഞങ്ങളിൽ �ഹോതോവോയ

ഭവോ�നത്ത�ന്ന വരിച്ചു�പോരുന്നു: �ദവകോമന്മോരോയ മനുഷ്യർ ദർഭ മുറിച്ചു, ഹവി

�സ്സോരുക്കി, അന്നങ്ങൾഅങ്ങയ്ക്കോയി �വയ്ക്കുന്നു. (9)
അ�ഗ്ന, �ഹോത്രം അങ്ങയു�ടയോണു്; ഋതുവി�ല �പോത്രം അങ്ങയു�ടയോണു്;

�നഷ്ട്രം അങ്ങയു�ടയോണു്. അങ്ങുത�ന്ന, യജ്ഞകോംക്ഷിയ്ക്ക് അഗ്നിത്ത്; പ്രശോസ്ത്രം

അങ്ങയു�ടയോണു്അങ്ങ് യജ്ഞകോമനോകുന്നു;അങ്ങ് ത�ന്ന,ബ്രഹ്മൻ;ഞങ്ങളു�ട

ഭവനത്തിൽ ഗൃഹപതിയും, അങ്ങ് ത�ന്ന! (10)
അ�ഗ്ന, അമർത്ത്യനോയ ഭവോന്നു യോ�തോരു മർത്ത്യൻ ചമത�യോ ഹവി�സ്സോ
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അർപ്പിയ്ക്കു�മോ, അവന്നു ഭവോൻ �ഹോതോവോകും; ദൂതനോയി�ച്ചന്നു പറയും; യജിയ്ക്കും;

അധ്വര്യുവോകും! (11)
ഈ ധനകോമകളോയ അർച്ച�കോക്തികൾ–നല്ല സ്തുതികളോയ ഋക്കുകൾ–

നമ്മളിൽനിന്ന് ആ വസുവോയ ജോത�വദസ്സിങ്കൽ �ച�ന്നത്ത�ട്ട: ഇവ പ്രവൃദ്ധക

ളോ�ണങ്കിലും, വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, ആ �സ്തോതൃപരൻ! (12)
ഇതോ, ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന ആ പുരോതനന്നു പുതുപുത്തനോയ ഒരു നല്ല സ്തുതി ഞോൻ

�ചോല്ലോം; നമ്മു�ട സ്തുതി �കട്ടരുള�ട്ട. നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച കോമിനിയോയ ഭോര്യ ഭർ

ത്തോവി�� �നഞ്ചി�ലന്ന�പോ�ല, ഞോൻ തന്തിരുവടിയു�ട ഹൃദയത്തിൽ പതിയു

മോറോകണം! (13)
�സചനശക്തിയുള്ള അശ്വങ്ങളും കോളകളും മച്ചി�പ്പക്കളും ആടുകളും ‘ഉഴി

ഞ്ഞിട’�പ്പട്ട്ആരിൽ �ഹോമിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു�വോ;ആസുരോപോയിയും �സോമപൃഷ്ഠനും വി

ധോതോവുമോയഅഗ്നിയ്ക്കുഞോൻ ഒരഴ�കോത്ത �സ്തോത്രംആ�ലോചിച്ചുണ്ടോക്കോം. (14)
അ�ഗ്ന, സ്രുക്കിങ്കൽ �നയ്യു�പോ�ലയും, ചമസത്തിൽ �സോമം �പോ�ലയും,

അങ്ങയു�ട വോയിൽ ഹവിസ്സു �പോഴിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്നദോയക

വും വില�യറിയതും പുകൾ�പ്പട്ടതും വലുതുമോയ ധന�ത്തയും നല്ല പുത്രന്മോ�രയും

തന്നരുളുക! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 91.
1. സഖോവി�ന–അഗ്നി�യ. സഖോവിനു�വണ്ടി–യജമോനോർത്ഥം. ഉണർവുറ്റവർ–

�സ്തോതോക്കൾ.

2. അതിഥി–അഗ്നി. ഗൃഹത്തിൽഗൃഹത്തിൽ–യജമോനഗൃഹങ്ങൾ�തോറും. ജനഹിതൻ–

അഗ്നി. സഞ്ചോരി ഒരിടത്തിൽസ്ഥിരമോയി വസിയ്ക്കില്ല�ല്ലോ; അതു�പോ�ലയല്ലഅഗ്നി.

3. കോവ്യം–�മധോവികർമ്മം. കവി–�മധോവി.
4. കോലികം–യജ്ഞകോലത്തി�ലതു്.

5. ദോവോഗ്നി�യപ്പറ്റി:
7. ചു�ട്ടരിയ്ക്കുന്ന–മരംമുതലോയവ�യ.
9. അന്നങ്ങൾ–പു�രോഡോശോദികൾ.
10. ബ്രഹ്മൻ–ബ്രഹ്മോ�വന്ന ഋത്വിക്ക്.

11. പറയും–‘�ദവന്മോ�ര, ഇതോ, നിങ്ങൾക്കുയഷ്ടോവയച്ചഹവിസ്സ്” എന്നു്.

12. അർച്ച�കോക്തികൾ–പൂജിയ്ക്കുന്ന വോക്കുകൾ. ആ �സ്തോതൃപരൻ–അഗ്നി.

13. ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന–സ്തുതികോമനോയ. പുതുപുത്തൻ=അതിനൂതനം.

14. �സചനശക്തിയുള്ള–ചിനപിടിപ്പിയ്ക്കോൻ �കല്പുള്ള. സുരോപോയി–�സൗത്രോമ

ണീയജ്ഞത്തിൽ മദ്യം കുടിയ്ക്കുന്നവൻ.
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സൂക്തം 92.

മനുപുത്രൻ ശോര്യോതൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; പലർ �ദവതകൾ.

നിങ്ങളു�ട യജ്ഞത്തി�� �തരോളിയും, മനുഷ്യരക്ഷകനും, �ദവ�ഹോതോവും,

രോത്രിയു�ട അതിഥിയുമോണ�ല്ലോ, വിഭോവസു: ഉണങ്ങിയതിലും പച്ചയിലും കത്തി

പ്പിടിച്ചു ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന ആ യജനീയനോയ വൃഷോവ് ഒരു �കോടിമരമോയി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

പള്ളി�കോള്ളുന്നു! (1)
�പോടുന്ന�ന രക്ഷിയ്ക്കുന്ന തോങ്ങോയ അഗ്നി�യ ഇരുകൂട്ടരും യജ്ഞനിർവോഹ

കനോക്കി�വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു;ഈ �പരിയ വോയുപുത്രനോയ പു�രോഹിത�ന ഉഷസ്സുകൾ,

കതിരവ�ന�യന്ന�പോ�ല ചുംബിയ്ക്കുന്നു! (2)
ഈ വിവിധസ്തുത്യന്നു ഞങളു�ട ജ്ഞോനം യഥോർത്ഥമോയി�ത്തോന്നു�മന്നും,

�ഹോമിച്ച അന്നം അവിടുന്നു ഭക്ഷിയ്ക്കു�മന്നും ഞങ്ങൾആശിയ്ക്കുന്നു: �ഘോരങ്ങളോയ

(ജ്വോലകൾ) അക്ഷയങ്ങളോയിത്തീരുന്ന�തോ�ട, �ദവന്നു �പോഴിയ്ക്ക�പ്പടുകയോയി!

(3)
ഈ യജ്ഞബന്ധുവി�ന വിശോലമോയ ആകോശവും, പരന്ന അന്തരിക്ഷവും,

അറ്റമില്ലോത്തഅതിസ്തുത്യയോയപൃത്ഥിയുംവണങ്ങി�പ്പോരുന്നു; ഇന്ദ്രൻ, മിത്രൻ, വരു

ണൻ, ഭഗൻ, സവിതോവ് എന്നീ വിശുദ്ധബലന്മോരും വക�വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (4)
എവ�രോടുകൂടിയോ�ണോ, പരി�തോഗന്തോവ് അതി�വ�ഗന ചുറ്റിനടക്കുന്നതും,

അന്തരിക്ഷത്തിൽ ഇടി�വട്ടുന്നവൻ ഉലക�ത്ത നനയ്ക്കുന്നതുംം ആ രുദ്രപുത്രന്മോരു

�ട യോത്രയിൽ തണ്ണീരുകൾ തള്ളി�യോഴുകുന്നു; അറ്റമില്ലോത്ത ഭൂമി�യ മൂടുന്നു! (5)
�കോടക്കോറി�� കൂടുകളും, അന്തരിക്ഷത്തി�� പരുന്തുകളും, മനുഷ്യവ്യോപിക

ളും, രുദ്രപുത്രരുമോയ മരുത്തുക്കൾസ്വകർമ്മം നടത്തി�പ്പോരുന്നു; ആ �സോമവോന്മോ

രോയ �ദവന്മോ�രോടുകൂടിയോണു്, അശ്വവോനോയഇന്ദ്രനുംഅര്യമോവും മിത്രനും വരുണ

നും തൃക്കൺപോർക്കുന്നതു് ! (6)
സ്തുതിയ്ക്കുന്നവർക്കു വൃഷോവോയ ഇന്ദ്രങ്കൽനിന്നുബലവും, രക്ഷയും, സൂര്യങ്കൽനി

ന്നു കോഴചയും കിട്ടും; അ�ദ്ദഹ�ത്ത ക്ഷിപ്രം പൂജിയ്ക്കുന്ന �സ്തോതോക്ക�ള യജ്ഞങ്ങ

ളിൽ വജ്രം സഹോയിയ്ക്കും! (7)
സൂര്യനുംകുതിരക�ളഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്നു:ഈപ്രവൃദ്ധനോയഇന്ദ്ര�നആരും �പ

ടിയ്ക്കും; നോളിൽ നോളിൽ ചീറ്റുന്ന ഭയംകരനോയ വൃഷോവി�� തിരുവയറ്റിൽനിന്ന�ത്ര,

സഹനശീലൻ നിർബോധം ഇടി�വട്ടുന്നതു് ! (8)
കുതിരകളിലൂ�ട വന്നു�ചരുന്നഏവ�രോന്നിച്ചോ�ണോ, സ്വയം പുകഴ്ന്നസ്വജ�നോ

�പതനോയ ശിവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനി�ന്നഴുന്നള്ളുന്നതു്; ആ നിയതോഭിലോഷ�രോടുകൂ

ടിയ, ശത്രുക്ക�ള നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന, ശക്തനോയ രുദ്രന്ന് ഇവി�ട നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചു

�സ്തോത്രം �ചോല്ലുവിൻ! (9)
വൃഷോവോയ ബൃഹസ്പതിയും ആ �സോമബന്ധുക്കളും പ്രജകൾക്കോയി അന്നം

തഴപ്പിച്ചു�പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ. അതിനോൽ അഥർവോവ് ഒന്നോമതോയി യജ്ഞമോർഗ്ഗം

പരത്തി: ബലവോന്മോരോയ �ദവന്മോരും ഭൃഗുക്കളും വിശസനം നടത്തി. (10)
വള�ര �വള്ളമുള്ള വോനൂഴികളും, യമനും, അദിതിയും, ത്വഷ്ടോ�വന്ന �ദവനും,

ദ്രവി�ണോദസ്സും, ഋഭുക്കളും, �രോദസിയും, മരുത്തുക്കളും, വിഷ്ണുവും നോലംഗങ്ങളുള്ള

നരോശംസത്തിൽപ്രകർ�ഷണപൂജിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. (11)
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ആ കവിയോയ അഹിർബുധ്ന്യൻ യജ്ഞത്തിൽ, കോമയമോനന്മോരോയ നമ്മു�ട

വിശോലസ്തുതി �ചവി�ക്കോള്ള�ട്ട; വോനത്തു വോഴുന്ന സഞ്ചരിഷ്ണുക്കളോയ സൂര്യചന്ദ്ര

ന്മോരും, കർമ്മവതിയും �ദ്യോവും ബുദ്ധിയോൽ ഇതറിയ�ട്ട! (12)
പൂഷോവും, വിശ്വ�ദവഹിതനോയ ഉദകപുത്രൻ വോയുവും നമ്മു�ട ജംഗമ�ത്ത

യജ്ഞകർമ്മത്തിന്നോയി പ്രകർ�ഷണരക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട. നിങ്ങൾജീവനോയ വോയുവി�ന

പ്രശസ്തോന്നലബ്ധിയ്ക്കോയിസ്തുതിയ്ക്കുവിൻ: �ശോഭനോഹ്വോനരോയഅശ്വിക�ള, എഴുന്നള്ളു

ന്നനിങ്ങൾ ഇതു �കട്ടരുളുവിൻ! (13)
ഈനിർഭയരോയ മനുഷ്യരു�ട ഉള്ളിലിരിയ്ക്കുന്നസ്വയംപ്രഖ്യോത�നയും, എല്ലോ

�ദ്ദവപത്നിമോ�രോടുംകൂടിയ ഇടിവില്ലോത്ത അദിതി�യയും, രോത്രിയു�ട യുവോവി�ന

യും, നര�സ്നഹി�യയും, തമ്പുരോ�നയും നോം സ്തുതിച്ചുപോടുക! (14)
ഇവി�ട, ജനനത്തോൽകോരണവനോയഅംഗിരസ്സുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഉയർത്ത�പ്പട്ട

അമ്മിക്കുഴകൾയജ്ഞ�ത്ത�നോക്കിക്കോണുന്നു. ഇവയോലോണ�ല്ലോ, വിചക്ഷണൻ

വിപുലനോയിച്ചമഞ്ഞതു്; ത�� വജ്രമ�ത്ര, തണ്ണീർവഴിയിൽ അഴ�കോത്ത അന്ന

സോധനം പുറ�പ്പടുവിച്ചതു് ! (15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 92.
1. �ദവന്മോ�രോട്: �തരോളി–�നതോവു്. വിഭോവസു–അഗ്നി. പച്ചയിലും–പച്ചനിറമോർന്ന
(ഉണങ്ങോത്ത) സസ്യത്തിലും.

2. ഇരുകൂട്ടരും–�ദവകളും മനുഷ്യരും. വോയുപുത്രൻ–കോറ്റിനോൽ വളർത്ത�പ്പടുന്നവൻ.

പു�രോഹിത�ന–അഗ്നി�യ. ചുംബിയ്ക്കുന്നു–പ്രോപിയ്ക്കുന്നു എന്നു സോരം. പുലർകോല

ത്തോണ�ല്ലോ, അഗ്നി�യ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കൽ.

3. �ദവന്നു �പോഴിയ്ക്ക�പ്പടുകയോയി–അഗ്നിയ്ക്കു ഹവിസ്സു �ഹോമിച്ചു തുടങ്ങും.

4. വക�വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–മോനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
5. പരി�തോഗന്തോവ്–എങ്ങും ഗമിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ. ഇടി�വട്ടുന്നവൻ–പർജ്ജന്യൻ.

6. കൂടുകൾ–പോർപ്പിടങ്ങൾ. ആ �ദവന്മോർ–മരുത്തുക്കൾ. തൃക്കൺപോർക്കുന്നതു്–

�ലോക�ത്തവീക്ഷിയ്ക്കുന്നതു്.

7. അ�ദ്ദഹ�ത്ത–ഇന്ദ്ര�ന.

8. ഇന്ദ്ര�� ആജ്ഞയോലോണു്, സൂര്യൻത�ന്നയും കുതിരക�ള ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്നത്–

കുതിരക�ള �തളിച്ചു സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നത്. സഹനശീലൻ–പർജ്ജന്യൻ.

9. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: എഴുന്നള്ളുന്നതു്–യജ്ഞങ്ങളി�ലയ്ക്കു വരുന്നതു്. നിയതോഭിലോഷർ–

നിയ�മന യജ്ഞ�ത്തഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന മരുത്തുക്കൾ.

10. �സോമബന്ധുക്കൾ–�ദവന്മോർ. വിശസനം=പശുവധം.

11. �രോദസി–രുദ്രപത്നി. നോലോംഗങ്ങൾ–നോലഗ്നികൾ. നരോശംസം–ഒരു യജ്ഞത്തി

�� �പര്.

12. കർമ്മവതി–ഭൂമി. ഇതു്–സ്തുതി.
13. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: ജംഗമ�ത്ത–ഗവോശ്വദിക�ള. എഴുന്നള്ളുന്ന–യജ്ഞത്തി�ലയ്ക്കു

വരുന്ന. ഇതു–സ്തുതി.

14. നിർഭയൻ–സംസോരഭയം വിട്ടവർ. സ്വയംപ്രഖ്യോതൻ–അഗ്നി. രോത്രിയു�ട യുവോവു്–
ചന്ദ്രൻ. നര�സ്നഹി–സൂര്യൻ. തമ്പുരോൻ–ഇന്ദ്രൻ.
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15. സ്തുതിയ്ക്കുന്നു–�ദവന്മോ�ര. യജ്ഞ�ത്ത–യജ്ഞസോധനമോയ �സോമ�ത്ത. വിചക്ഷ

ണൻ–ഇന്ദ്രൻ. വിപുലൻ– ഹർഷത്തോൽ തടിച്ചവൻ. ത��–ഇന്ദ്ര��. തണ്ണീർവ

ഴിയിൽ–അന്തരിക്ഷത്തിൽ. അന്നസോധനം–�വള്ളം.
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സൂക്തം 93.

പൃഥുപുത്രൻ തോന്വൻ ഋഷി; പ്രസ്തോരപംക്തിയും അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ന്യങ്കസോരി

ണിയും പുരസ്തോൽബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

വോനൂഴിക�ള, നിങ്ങൾ തു�ലോം വിസ്തോര�പ്പടുവിൻ. വലിയ ദ്യോവോപൃഥിവിക

�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു സദോ രണ്ടു വനിതമോരോകുവിൻ. എതിർപ്പിൽ ഞങ്ങ

�ള നിങ്ങൾ ഇവ�കോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ–വല്ലോ�ത കീഴമർത്തുന്നവങ്കൽനിന്നു�പോ

ലും ഞങ്ങ�ള നിങ്ങൾ ഇവ�കോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ! (1)
നീണ്ടപഠിപ്പുള്ളയോ�തോരുവൻസുഖകരങ്ങൾ�കോണ്ടു �ദവന്മോ�ര പരിചരിയ്ക്കു

�മോ, ആ മനുഷ്യൻ യജ്ഞത്തിൽ യജ്ഞത്തിൽഅവ�ര പൂജിയ്ക്കും! (3)
�ദവന്മോ�ര, എവർക്കും ഉടയവരോയ നിങ്ങളു�ട പക്കൽ വള�രയുണ്ടു്, വരണീ

യം! നിങ്ങ�ളല്ലോവരും വിശോല�തജസ്കരോണു്; നിങ്ങ�ളല്ലോവരും യജ്ഞങ്ങളിൽ

യജനീയരോണു്. (3)
അര്യമോവ്, മിത്രൻ, നീ�ള നടക്കുന്നവരുണൻ, പുകഴത്ത�പ്പട്ട രുദ്രൻ, �പോഷ

കരോയ മരുത്തുക്കൾ, ഭഗൻ, എന്നീ സ്തുത്യന്മോർ മനുഷ്യർക്കു സുഖമരുള�ട്ട: അമൃതി

��അരചന്മോരോണ�ല്ലോ, അവർ! (4)
വർഷണധനന്മോ�ര, ജലപതികളോയ നിങ്ങളിരുവരും, ഒ�രമട്ടിൽ �പോറുപ്പുമു

തലുള്ളവരോയസൂര്യോചന്ദ്രമനസ്സുക�ളോടും, അന്തരിക്ഷസ്ഥനോയഅഹിർബുധ്ന്യ�നോ

ടുംകൂടി, ഞങ്ങ�ള രക്ഷിച്ചോലും! (5)
അംഭഃപതികളോയ അശ്വി�ദവന്മോരും മിത്രോവരുണന്മോരും ഞങ്ങ�ള തിരുവു

ടൽ�കോണ്ടു രക്ഷിയ്ക്കുമോറോകണം: (ഇവരോൽ രക്ഷിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ)വമ്പിച്ച സമ്പത്തു

�നടും; ദുരിതങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ�പോ�ല കടക്കും! (6)
രുദ്രപുത്രരോയ അശ്വികൾ, രഥപതി, ഭഗൻ, ഋജു, വോജൻ, സദോഗതി എന്നീ

വിശ്വ�വദസ്സുകളോയ വലിയ �ദവന്മോ�രല്ലോം ന�മ്മസുഖിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട! (7)
ഋഭുക്ഷോവു �ശോഭിയ്ക്കുന്നു; പരിചരിയ്ക്കുന്നവ�� ഇമ്പവും �ശോഭിയ്ക്കുന്നു. ഇ�ങ്ങോട്ടു

�വക്ക�മഴുന്നള്ളുന്ന നിന്തിരുവടിയു�ട ഇരുഹരികൾ ബലിഷ്ഠങ്ങളോണ�ല്ലോ. തനി

യ്ക്കുള്ള സോമവും ദുഷ്പ്രോപമോകുന്നു. �വ�റ�യോന്നോണു്, മനുഷ്യസോധോരണമല്ല, ഈ

യജ്ഞം! (8)
�ദവ, സവിതോ�വ, ഹവിർദ്ധന്മോരോൽസ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന നിന്തിരുവടി ഞങ്ങ�ള

മുഖം കുനി�യ്ക്കണ്ടോത്തവരോക്കിയോലും. മരുത്സ�മതനോയ ഇന്ദ്രൻഈ മനുഷ്യരോയ

ഞങ്ങളിൽ, ചക്രം കടിഞ്ഞോ�ണന്ന�പോ�ല ബലം തു�ലോം �ചർക്ക�ട്ട! (9)
ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളു�ട ഈ മക്കൾക്ക് എല്ലോ ആൾക്കോ�ര

യും, വലിയയശസ്സും �കോടുക്കുവിൻ; ബലമുണ്ടോകോൻഅന്നവും–ശത്രുക്ക�ളപിന്നി

ടോൻ ധനസ�മതമോയഅന്നവും–�കോടുക്കുവിൻ! (10)
വ�സോ, ബലവോ�ന, ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങളിൽ തോൽപര്യമുള്ള ഭവോൻ എങ്ങോനുമിരി

യ്ക്കുന്നഈ �സ്തോതോവി�ന ഇഷ്ടസിദ്ധിയ്ക്കു–യോഗത്തിന്നു–സദോ രക്ഷിച്ചോലും;ജ്ഞോ

നം�കോണ്ടു് അറിയുകയും �ചയ്തോലും! (11)
തലവന്മോർക്കു �കോല�പോ�ലയുള്ളതോയഎ��ഈ�സ്തോത്ര�ത്ത (ഋത്വിക്കു

കൾ), ദീപ്തഗമനം സൂര്യങ്കൽ രശ്മി�യ�യന്ന�പോ�ല വളർത്ത�ട്ട; ഉറപ്പു വരുത്തിയ

രഥ�ത്തതച്ചൻ�പോ�ല പുറത്തിറക്ക�ട്ട! (12)
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ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്നഈസ്തുതി �ദവന്മോർക്ക് ഒരു �പോൻപണ്ടമോയി, യുദ്ധത്തിൽ

ബലം�പോ�ലയും മുഴുമിച്ച �തകൽ�പോ�ലയുംആവർത്തിയ്ക്കുന്നു! (13)
യോവചിലർ അഞ്ഞുറു�തരുകൾ പൂട്ടി ഞങ്ങളു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്കു വരു�മോ, ആ

�ദവന്മോ�ര �കൾപ്പിയ്ക്കുന്നഈ �സ്തോത്രം ഞോൻ ദുശ്ശീമങ്കലും പൃഥിയിങ്കലും �വനങ്ക

ലും ബലവോനോയ രോമങ്കലും, മറ്റു ധനികന്മോരിലും �ചോല്ലും. (14)
ഇവരു�ടഅടുക്കൽതോന്വൻഎഴുപ�ത്തഴു (�ഗോക്ക�ള)അ�പ്പോൾത്ത�ന്നയോ

ചിച്ചു: അ�പ്പോൾത്ത�ന്ന പൃഥുപുത്രൻ തന്നു; അ�പ്പോൾത്ത�ന്ന മോയുക്കളും തന്നു!

(15)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 93.
1. വനിതമോർ–പ്രിയമോ�രന്നർത്ഥം. ഇവ–ഈ രക്ഷകൾ.

2. പഠിപ്പ്–ശോസ്ത്രോധ്യയനം. സുഖകരങ്ങൾ–സുഖമുളവോക്കുന്ന ഹവിസ്സുകൾ. യജ്ഞ

ത്തിൽ യജ്ഞത്തിൽ പൂജിയ്ക്കും–സുഖകരങ്ങളോയ ഹവിസ്സുകൾ �കോ�ണ്ട ഓ�രോ

യജ്ഞവുംസഫലമോകൂഎന്നുസോരം.

3. വരണീയം–ധനം.
4. നീ�ള നടക്കുന്ന–ഗതിയ്ക്ക് ഒ�രടത്തും തടവില്ലോത്ത. അമൃതി��–സുധോസദൃശമോയ

ഹവിസ്സി��.

5. അശ്വിക�ളോട്:
7. രഥപതി–പൂഷോവു്. സദോഗതി=വോയു.
8. ഋഭുക്ഷോവ്=ഇന്ദ്രൻ. പരിചരിയ്ക്കുന്നവൻ–യ്ഷ്ടോവ്. തനിയ്ക്ക്–ഇന്ദ്രന്ന്. ദുഷ്പ്രോപമോകുന്നു–
രക്ഷസ്സുകൾക്കടുക്കോവുന്നതല്ല. മനുഷ്യസോധോരണമല്ല–ദിവ്യമോണു്.

9. ഹവിർദ്ധനന്മോർ–ഋത്വിക്കുകൾ. മുഖം കുനി�യ്ക്കണ്ടോത്തവർ–ലജ്ജോകരമോയ കർമ്മം

�ചയ്യോത്തവർ.

12. തലവന്മോർ–�ദവശത്രുക്കൾ. ഉറപ്പുവരുത്തിയ (�കടുതീർത്ത) രഥ�ത്ത, ഉടമസ്ഥന്മോർ

വന്നോൽ, ആശോരി പുറത്തിറക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോ�ലഈ �സ്തോത്ര�ത്ത ഋത്വിക്കുകൾ

�വളി�പ്പടുത്ത�ട്ട.

13. മുഴുമിച്ച–�കോരി�യടുത്ത �വള്ളം ഒഴിച്ചുകഴിഞ്ഞോൽ, �തകൽ വീണ്ടും ആവർത്തിയ്ക്കുമ

�ല്ലോ.

14. ദുശ്ശിമൻ, പൃഥി, �വനൻ, രോമൻഎന്നിവർ രോജോക്കന്മോര�ത്ര.
15. ഇവർ–രോജോക്കന്മോർ. പൃഥുപുത്രൻ–പൃഥുവി�� മകനോയ ഒരു രോജോവു്. മോയുക്കൾ–

(?)
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കദ്രുവി�� പുത്രൻ അർബുദൻ എന്ന സർപ്പം ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സു

കൾ: അമ്മിക്കുഴകൾ �ദവത.

ഇവ ശബ്ദിയ്ക്ക�ട്ട; നോം സ്തുതി �ചോല്ലുക. നിങ്ങൾ ശബ്ദിയ്ക്കുന്ന അമ്മിക്കുഴക�ള

സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ. ആദരണീയങ്ങളും ആശുകോരികളുമോയ കല്ലുക�ള, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്ര�ന

പ്പറ്റി �ശ്രോതവ്യമോയ �ഘോഷം മുഴക്കി, �സോമലിപ്തങ്ങളോകുവിൻ! (1)
ഈഅമ്മിക്കുഴകൾ, നൂറുമോയിരംആളുകൾ�പോ�ല ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു; പച്ചനിറം പൂ

ണ്ട വോയകൾ�കോണ്ടു വിളിയ്ക്കുന്നു. ഈസുകർമ്മോക്കൾ (യോഗത്തിൽ) വന്നു, സൽ

ക്കർമ്മംമൂലം, �ഹോതോവി�നക്കോൾ മു�മ്പത�ന്നഹവിസ്സുണ്ണുന്നു! (2)
ഇതോ, തുടുത്തമര�ക്കോമ്പുതിന്ന, നല്ലതീറ്റകിട്ടിയ, കോളകൾഉറ�ക്കമുക്രയിടു

ന്നു: പച്ചിച്ച മോംസത്തിന്നോയി (മോംസോശികൾ) മുരളുന്നതു�പോ�ല, ഇവശബ്ദിയ്ക്കുന്നു;

മധു വോയിലക്കുകയും �ചയ്യുന്നു! (3)
ഇവ മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോമം�കോണ്ട് ഇന്ദ്ര�ന വിളിച്ചു, �പരി�കശ്ശബ്ദിയ്ക്കുന്നു;

മധു വോയിലോക്കുന്നു; ചുണപൂണ്ടു, കൂസലില്ലോ�ത, ഒച്ചകളോൽ ഭൂമി�യ മോ�റ്റോലി

�ക്കോള്ളിച്ചു, �കവിരലുക�ളോടുകൂടി നൃത്തംചവുട്ടുന്നു! (4)
ഇവ അഴകിൽ നിപതിച്ച്, അരി�ക അന്തരിക്ഷത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടോക്കുന്നു. സൂ

ര്യ�ന്നോപ്പം �വളുത്ത (നീർത്തുള്ളികൾ), മോൻകൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കൃഷ്ണമൃഗങ്ങൾ

�പോ�ല തുള്ളിക്കളിയ്ക്കുന്നു; ചതയ്ക്കു�മ്പോൾ അമ്മിയു�ട ചുവട്ടി�ലയ്ക്കു �പോകുന്ന നീരി

�ന ഒതുക്കുന്നു; വള�ര നീരി�ന വഹിയ്ക്കുന്നു! (5)
ഈയജ്ഞഭോരവോഹികൾ (�സോമ�ത്തോടു)കൂടി, പൂട്ട�പ്പട്ടു വലിയ്ക്കുന്നബലിഷ്ഠ

ങ്ങൾ�പോ�ല നീളുന്നു. ഇവകിതച്ചും�കോണ്ടുകുടി�ച്ചോലികൂട്ടുന്നതു, കുതിരകളു�ട ചി

ന�പോ�ല �കൾക്കുന്നു! (6)
പത്തു�ജോലിക്കോർ, പത്തുപ്രകോശകർ, പത്തുകയറുകൾ, പത്തു�യോജകർ,

പത്തു ചൂ�ഴപ്പണിക്കോർ, പത്തുചതക്കോർ എന്നിവ�രോടുകൂടി തളർച്ച�യന്നി�യ �പ

രുമോറുന്നവ�യ നിങ്ങൾസ്തുതിയ്ക്കുവിൻ! (7)
പത്തുപിടുത്തങ്ങൾ �ചർന്നഈആദരണീയങ്ങളോയ ആശുകോരികളു�ട സ്പൃ

ഹണീയമോയ പ്രവർത്തനം ചൂ�ഴ നടക്കുന്നു: അവർക്കുത�ന്നയോണു്, പിഴിഞ്ഞ

�സോമലതയോകുന്നഅന്നത്തി��അമൃത് ആദ്യം കിട്ടിയതു്  ! (8)
ആ �സോമ�ഭോജികൾ ഇന്ദ്ര�� ഹരിക�ള ചുംബിയ്ക്കുന്നു; മൂരി�ത്തോലി�ലയ്ക്കു

�സോമംകറക്കുന്നു. അവകറന്ന�സോമമധുകുടിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രൻതഴയ്ക്കുന്നു,തടിയ്ക്കുന്നു,‘കൂ

റ്റൻകുത്തു’ന്നു! (9)
അമ്മിക്കുഴക�ള, നിങ്ങൾ �ചന്നു�ചർന്ന യോഗത്തിൽ �സോമം നിങ്ങൾക്കു്

അഭീഷ്ടം വർഷിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു് ഉടവു വരില്ല. നിങ്ങൾ, അന്നവോന്മോർ�പോ�ല

നിത്യം ഊൺകഴിയ്ക്കുന്നു; ധനവോന്മോർ�പോ�ല �തജസ്സും �ശ്രയസ്സും �നടുന്നു. (10)
�പോങ്ങുകയും തോഴുകയും �ചയ്യുന്ന അമ്മിക്കുഴക�ള, ബലിഷ്ഠ�ര, നിങ്ങൾ പി

ളർത്തും, പിളർത്ത�പ്പടില്ല. നിങ്ങൾക്കു തളർച്ചയില്ല, തളർത്ത�പ്പടലില്ല; �രോഗമി

ല്ല, വോർദ്ധക്യമില്ല, മരണമില്ല; തൃഷ്ണയില്ല, �കോതിയില്ല! (11)
നിങ്ങളു�ട അച്ഛന്മോർക്ക് ഒരു യുഗത്തിലുമില്ല, ഇളക്കം: �ക്ഷമകോംക്ഷികളോയ

അവർ സദസ്സുകളിൽ �ചരോറില്ല. നിർജ്ജരരോയ നിങ്ങ�ളോ, �സോമസമ്പർക്ക

ത്തോൽ പച്ചനിറം പൂണ്ടു �ദ്യോവിലും ഭൂവിലും ഒച്ച �കൾപ്പിയ്ക്കുന്നു. (12)
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നീർ നിർഗ്ഗളിയ്ക്കു�മ്പോൾഅമ്മിക്കുഴകൾ, വഴിയിൽപോയുന്നരഥങ്ങൾ�ക്കോത്ത

ശബ്ദങ്ങൾ�കോണ്ടു് അതുത�ന്ന വിളിച്ചുപറയുന്നു; ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന അവ, വിതയ്ക്കുന്ന കൃ

ഷിക്കോർ വിത്തി�ന�യന്ന�പോ�ല, �സോമ�ത്ത ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുന്നു; ക്ഷയിപ്പിയ്ക്കുന്നില്ല.

(13)
പൂജിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന അമ്മിക്കുഴകൾ യോഗത്തിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട്, അമ്മ�യ പിച്ചുന്ന

കളിക്കിടോങ്ങൾ�പോ�ലഒച്ചകൂട്ടുന്നു. വഴി�പോ�ലപിഴിഞ്ഞഅവ�യക്കുറിച്ചു ഭവോൻ

�സ്തോത്രം �ചോല്ലുക; അവ ഒലി മുഴക്ക�ട്ട! (14)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 94.
1. ഇവ–അമ്മിക്കുഴകൾ. നിങ്ങൾ–�സ്തോതോക്കൾ. �സോമലിപ്തങ്ങൾ=�സോമം പുരണ്ടവ.
2. പച്ചനിറം–�സോമത്തി��. വിളിയ്ക്കുന്നു–�ദവന്മോ�ര. ഈ സുകർമ്മോക്കൾ–

അമ്മിക്കുഴകൾ. �ഹോതോവ്–അഗ്നി. ഹവിസ്സ്–�സോമം.

3. മര�ക്കോമ്പ്–�സോമശോഖ. കോളകൾ–അമ്മിക്കുഴകൾ. മധു–മത്തുണ്ടോക്കുന്ന �സോ

മം.

4. �കവിരലുകൾ–പിഴിയുന്നവ��.
5. നിപതിച്ച്–അമ്മി�മൽ. നീരി�ന–�സോമരസ�ത്ത.

6. യജ്ഞഭോരവോഹികൾ–അമ്മിക്കുഴകൾ. ബലിഷ്ഠങ്ങൾ–കരുത്തുറ്റ കുതിരകൾ. കി

തച്ചു�കോണ്ടു–പത�നോൽപതനങ്ങളി�ല കോറ്റി�ന കിതപ്പോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. കുടിച്ച്–

�സോമനീര്.

7. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: പത്തു�ജോലിക്കോരും മറ്റും, �സോമം പിഴിയുന്നവരു�ട പത്തു�കവിര

ലുകൾത�ന്ന. പ്രകോശകർ=�വളി�പ്പടുത്തുന്നവർ. �യോജകർ–�ചർക്കുന്നവർ. ചത

ക്കോർ–ചതയ്ക്കുന്നവർ. �പരുമോറുന്നവ�യ–അമ്മിക്കുഴക�ള.

8. പത്തുപിടുത്തങ്ങൾ–വിരലുകളു�ട, ആശുകോരികൾ–അമ്മിക്കുഴകൾ. പ്രവർത്തനം–

�സോമലത ചതയ്ക്കൽ. അമൃത്–മോധുര്യോനുഭൂതി.

9. ആ �സോമ�ഭോജികൾ–അമ്മിക്കല്ലുകൾ. തഴയ്ക്കുന്നു–നീണ്ടുയരുന്നു.

10. ഊൺകഴിയ്ക്കുന്നു–�സോമമോകുന്നഅന്നം ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു.

12. അമ്മിക്കുഴകളു�ട അച്ഛന്മോർ (മലകൾ) എ�ന്നന്നും അനങ്ങോറില്ല: അവർ സദസ്സുക
ളിൽ (യോഗശോലകളിൽ)�പോകോ�ത �ക്ഷമം (വിശ്രമം) �കോള്ളുന്നു. നിർജ്ജരരോയ

(തളർച്ചയില്ലോത്ത)അമ്മിക്കുഴകളു�ട മട്ടു �ന�ര മറിച്ചോണു്.

13. അതുത�ന്ന–നീർ നിർഗ്ഗളിച്ചു എന്നതുത�ന്ന. ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന–�സോമ�ഭോജികളോയ.
14. �സ്തോതോവി�നോടു്:

നോലോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 95.

പുരൂരവസ്സും ഉർവശിയും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അ�പക്ഷയും നി�ഷധവും �ദ

വതകൾ.

‘�ഹ കടും�ക �ചയത ഭോ�ര്യ, ഭവതി കനിഞ്ഞുനിന്നോലും: ഇ�പ്പോൾ നമുക്കു

തമ്മിൽകു�റസംസോരിയ്ക്കോം; നമ്മു�ടഈഗൂഢകോര്യങ്ങൾപറയോതിരുന്നോൽ, ചര

മദിവസത്തിൽ�പ്പോലും സുഖമുണ്ടോകില്ല!’ (1)
‘ഈ സംഭോഷണം�കോണ്ടു നോം എന്തു �ചയ്യും? ഞോൻ ഭവോങ്കൽനിന്ന്, ഉഷ

സ്സുകളിൽ�വച്ചു മു�മ്പത്ത�തന്ന�പോ�ല �പോന്നുകഴിഞ്ഞു. പുരൂരവ�സ്സ, അങ്ങ്

ഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കു മടങ്ങി�പ്പോ�യ്ക്കോൾക: കോറ്റു�പോ�ല പിടിയിൽ�പ്പടോത്തവളോണു്,

ഞോൻ!’ (2)
‘ഞോൻ വിജയത്തിന്ന്ആവനോഴിയിൽനിന്ന്അ�മ്പടുത്ത്എയ്യോറില്ല; പോഞ്ഞ

ണഞ്ഞു �ഗോക്ക�ളയും നൂറുകണക്കിൽ ധനവും �നടോറില്ല. വീരരില്ലോത്ത �ജോലി

യിൽ �ശോഭിയ്ക്കോറില്ല. ഭടന്മോർ �പരുംപടയിൽഅലറോറില്ല!’ (3)
‘ഉഷ�സ്സ,ഈഉർവശിശ്വോശുരന്നുണ്ണോൻ �ചോറു �കോണ്ടു�കോടുക്കും; �വണ�മ

ന്നു �തോന്നിയോല�പ്പോൾ,ഊൺമുറിയിൽനിന്നു കിടപ്പറയി�ലയ്ക്കു �പോരും. അവി�ട

ആ കോമിനി ഇരവുപകൽ �മഢ്റത്തി�� �മട്ട�മറ്റിരുന്നു! (4)
പുരൂരവ�സ്സ,അങ്ങ്എ�ന്നനോ�ളോന്നിൽ മൂന്നുപ്രോവശ്യം �മഢ്റം�കോണ്ടു�മ

ടിയിരുന്നുവ�ല്ലോ: എ�ന്ന ഒരൂഴക്കോയോക്കോ�ത പൂർണ്ണയോക്കു�മന്നുകരുതിയോണ്,

ഞോൻഅങ്ങയു�ടഅരമനയി�ലയ്ക്കു �പോന്നതു്; വീര, രോജോവോയ ഭവോൻഅ�ന്നനി

യ്ക്കു �ദഹസുഖം വരുത്തുകയും �ചയ്തിരുന്നു.’ (5)
‘സുജ്ജുർണി, �ശ്രണി, സുമ്നആപി, പ്ര�ദചക്ഷുസ്സ്, ഗ്രന്ഥിനി എന്നിവ�രോ�ടോ

ത്തുലോത്തുകയോയിരുന്നു,തത്രഭവതി: ആപണ്ടമണിഞ്ഞപോടലോംഗികൾവിട്ടു�പോ

യില്ല; �തോഴുത്തിൽ�ക്കറോൻ, പുതുതോയി�പ്പറ്റ �പക്ക�ളന്ന�പോ�ല നിലവിളിച്ചി

രുന്നില്ല!’ (6)
‘ഇ�ദ്ദഹം പിറക്കു�മ്പോൾ �ദവ�വശ്യമോർ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു: സ്വയ�മോഴുകുന്ന

നദികൾ ഇ�ദ്ദഹ�ത്ത വളർത്തി. പുരൂരവ�സ്സ, വലിയ യുദ്ധത്തിന്നും ദസ്യുക്ക�ള

�കോല്ലോനുമോണ�ല്ലോ, അങ്ങ�യ �ദവന്മോർ വളർത്തിയത്.’ (7)
‘സ്വന്തം രൂപമു�പക്ഷിച്ച അമോനുഷിക�ള സഹോയിപ്പോൻ ഒരു മനുഷ്യൻ �ച

ന്ന�പ്പോൾ, അവർഎങ്കൽനിന്നു തരസൽ�പ്പടകൾ �പോ�ലയും �തരിന്നു പൂട്ടിയ കു

തിരകൾ�പോ�ലയും ഓടി�പ്പോവുകയോണുണ്ടോയതു്. (8)
ഒരു മർത്ത്യൻഈഅമർത്ത്യസ്ത്രീകളിൽ �തോട്ടും പിടിച്ചും സംസോരിച്ചും �പരു

മോറോൻ തുടങ്ങി. അ�പ്പോൾ അവർ �പോന്മകളോയിത്തീർന്നു, നോക്കോൽ കീറി നക്കി

ക്കളിയോടുന്ന കുതിരകൾ�പോ�ല, �ദഹം �വളി�പ്പടുത്തോതോയി! (9)
ഉർവശി, ഒരു മിന്നൽ�ക്കോടി വീഴുന്നതു�പോ�ല വിളങ്ങി; എനിയ്ക്ക് അന്തരിക്ഷ

ത്തി�ല കോമ്യവസ്തുക്കളും ഒരുക്കിത്തന്നു. എന്നോൽ, കർമ്മവോനും മനുഷ്യഹിതനു

മോയ ഒരുസുജോതൻ പിറന്നോ�ല, അവൾ (എനിയ്ക്കു)ദീർഗ്ഘോയുസ്സു വളർത്തൂ!’ (10)
‘ഇങ്ങ�ന ഭൂപോലനത്തിന്നു ഭവോൻ ജനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവ�ല്ലോ– പുരൂരവ�സ്സ,

അങ്ങ് എന്നിൽ വീര്യോധോനം �ചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു; അതങ്ങ�നയോക�ട്ട. വിദുഷിയോയ

ഞോൻ നിത്യം ഉപ�ദശിച്ചിരുന്നു; അതു ഭവോൻ �കട്ടില്ല. എന്തിനോണു്, �ചയ്യോത്ത

ഭവോൻ പുലമ്പുന്നതു്?’ (11)
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‘പിറന്ന മകൻ എ�പ്പോൾ അച്ഛ�ന �തടും? എ�പ്പോൾ ക�ണ്ടത്തി, കരഞ്ഞു

കണ്ണീരുവോർക്കുകയും �ചയ്യും? ആർ മനസ്സിണങ്ങിയ ദമ്പതിമോ�ര �വർ�പടുത്തും?

എന്നോയിരിയ്ക്കും, അഗ്നി ശ്വശുന്മോരു�ട അടുക്കൽ വിളങ്ങുക?’ (12)
‘ഞോൻ മറുപടി പറയോം: ഉ�ദ്ദശിച്ച നന്മ വരു�മ്പോൾ കരയും, കണ്ണീരും വോർ

ക്കും; ഭവോൻ എന്നിൽ �വച്ചിട്ടുള്ളതി�ന ഞോൻ ഭവോന്നയച്ചുതരോം. തിരി�യ �പോ

�യ്ക്കോൾക: വിഡ്ഢി, ഭവോന്ന് എ�ന്ന കിട്ടില്ല!’ (13)
‘നന്നോയി കളിയോടിയവൻ ഇവി�ടത്ത�ന്ന വീഴ�ട്ട; അ�ല്ലങ്കിൽ, മടങ്ങോ�ത

അതിദൂര�ത്തയ്ക്കു നട�കോള്ള�ട്ട; അ�ല്ലങ്കിൽ മണ്ണിൽ കിടക്ക�ട്ട; അതുമ�ല്ലങ്കിൽ,

ഇവ�ന �ചന്നോയ്ക്കൾ പോ�ഞ്ഞത്തി തിന്നു�കോള്ള�ട്ട!’ (14)
‘പുരൂരവ�സ്സ, അങ്ങ് മരി�യ്ക്കണ്ടോ, വീ�ഴണ്ടോ, അങ്ങ�യ �കടു�ചന്നോയ്ക്കൾ തി

�ന്നണ്ടോ. �പണ്ണുങ്ങൾക്കു�സ്നഹിയ്ക്കലില്ല: �ചന്നോയ്ക്കളു�ടതോണു്,അവരു�ടഹൃദയം!

(15)
ഞോൻപലവടി�വോ�ട മനുഷ്യരിൽ �പരുമോറി: നോലുവർഷം മുഴുവൻവിളയോടി

പ്പോർത്തു. അന്നുഞോൻ ദിവസത്തി�ലോരിയ്ക്കൽ ഒരിത്തിരി �നയ്യുകഴിച്ചിരുന്നു;അതു

�കോണ്ടുത�ന്ന ഇന്നും വിശപ്പില്ലോ�ത നടക്കുന്നു!’ (16)
‘അന്തരിക്ഷ�ത്തനിറയ്ക്കുന്ന,അംഭസ്സി�നനിർമ്മിയ്ക്കുന്നഉർവശി�യവലിയവോ

സയിതോവോയ ഞോൻ വശത്തോക്കുന്നു: സുകർമ്മപ്രദൻ ഭവതി�യ ഉപോസിയ്ക്ക�ട്ട;

ഭവതി മടങ്ങി�പ്പോന്നോലും. എ��ഹൃദയം �വവുന്നു!’ (17)
‘ഇളോത്മജ, ഭവോ�നോടു �ദവന്മോർ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:‘ഇതിന്നു ഭവോൻ മൃത്യു

വശനോകോതിരിയ്ക്കണം: അങ്ങയു�ട മകൻ �ദവന്മോ�ര ഹവിസ്സു�കോണ്ടു പൂജിയ്ക്കും;

അങ്ങും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മത്തോടും!’ (18)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 95.
1. ഉർവശിയോൽ തൃക്തനോയ പുരൂരവസ്സുരോജോവ് പ്രിയോവിരഹത്തോൽ ഒരു ഭ്രോന്ത

�ന�പ്പോലോയിത്തീർന്ന് അവ�ള തിരഞ്ഞു നടന്ന്, ഒടുവിൽ മോനസസരസ്തീരത്തു

ക�ണ്ടത്തി: അവൾ സഖിമോരോയ അപ്സരസ്ത്രീക�ളോ�ടോന്നിച്ചു വിഹരിയ്ക്കുകയോയിരുന്നു.

അ�പ്പോൾ രോജോവ് അവ�ളോട�പക്ഷിച്ചതും അവൾ നി�ഷധിച്ചതുമോണു്, ഈ സൂക്ത

ത്തി�ല വിഷയം. നിന്നോലും–ഇത്തിരി�നരം നില്ക്കുക. കടും�ക–�പ്രമഭരിതനോയ

ഭർത്തോവി�ന (എ�ന്ന) പരിത്യജിയ്ക്കൽ.

2. ഉർവശിയു�ട മറുപടി: �പോയ ഉഷസ്സുതിരി�യ വരോറില്ല�ല്ലോ.

3. പുരൂരവസ്സ്: എയ്യോറില്ല–ഭവതി�യോടു �വർ�പട്ടതിനോൽ ശത്രുക്ക�ളോടു �പോരുതുക

�യോ, അവരു�ട ധനം കീഴടക്കുക�യോ �ചയ്യോറില്ല. വീരരില്ലോത്ത–മറ്റു വീരർക്കസോ

ധ്യമോയ കോര്യം ഞോൻ സോധിയ്ക്കോറുണ്ടോയിരുന്നു; ഇ�പ്പോൾഞോൻഅതിന്നു ശക്തനല്ല.

ഭടന്മോർ–എ�� പടയോളികൾ.

4. ഉർവശി, തോൻ രോജധോനിയിൽ �ചയ്തിരുന്നതു് ഉഷസ്സി�നോടോയി പറയുന്നു: ഊൺ

മുറി–ശ്വശുര�� ഭക്ഷണമുറി. കിടപ്പറ–ഭർത്തോവി��. �മഢ്റത്തി�� �മട്ടം–

ഭർത്തൃസം�ഭോഗം.

5. ഊഴക്കോരിയോക്കോ�ത–സോധോരണപത്നിമോരി�ലോരുത്തി എ�ന്നണ്ണോ�ത.

6. പുരൂരവസ്സ്: സുർജ്ജുർണ്ണിമുതൽ അഞ്ചു�പർ സഖിമോരോയ അപ്സരസ്സുകള�ത്ര. �പ

ക്കൾ നിലവിളിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോ�ല, ആസഖിമോർ ഒച്ചകൂട്ടിയിരുന്നില്ല.
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7. ആസഖിമോ�ര പുരൂരവസ്സു പുണർന്നിരുന്നുഎന്ന്, ഉർവശി സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു:

8. പുരൂരവസ്സ്: അമോനുഷികൾ–�ദവസ്ത്രീകൾ. മനുഷ്യൻ–ഞോൻ. തരസൽ�പ്പടകൾ–
തരസത്ത് എന്ന മോൻവർഗ്ഗത്തി�ല സ്ത്രീകൾ. അവ �വട�ന�പ്പടിച്ചു പോയുന്ന�പോ�ല

യും. ഓടി�പ്പോകയോണുണ്ടോയതു്– ആഅപ്സരസ്സുക�ളഞോൻ പുണർന്നില്ല.

9. അതുത�ന്നഎടുത്തുപറയുന്നു: �പോന്മ–ഒരുതരം പക്ഷി. ചോടിക്കളി�ച്ചോടുന്ന കുതിരക

ളു�ട �ദഹം �തരോളി ശരിയ്ക്കു കോണില്ല�ല്ലോ.

10. സുജോതൻ നല്ല മകൻ. വളർത്തൂ–ഞോൻ ചിരംജീവിയോകണ�മങ്കിൽ, എനിയ്ക്ക് ഇവ

ളിൽ പുത്രൻ ജനിയ്ക്കണം: ‘ആത്മോ�വ പുത്രനോമോ.’

11. ‘അങ്ങയ്ക്ക് എന്നിൽ പുത്രൻ പിറന്നിരിയ്ക്കുന്നു’ എന്ന് ഉർവശി അറിയിയ്ക്കുന്നു: വിദൂഷി–

ഭോവികോര്യജ്ഞ. �ചയ്യോത്ത–പ്രതിജ്ഞരക്ഷിയ്ക്കോത്ത.‘ഒരുകുട്ടിയുണ്ടോകുന്നതുവ�ര�യ്ക്ക

ഞോൻഅങ്ങയു�ട ഭോര്യയോകയുള്ളൂ’എന്നും മറ്റും കരോറുപറഞ്ഞോണു്, ഉർവശി പുരൂരവ

സ്സി�ന സ്വീകരിച്ചതു്.

12. പുരൂരവസ്സ്, പുത്ര�ന എ�പ്പോൾ കിട്ടു�മന്നു �ചോദിയ്ക്കുന്നു: ദംപതിമോ�ര–ഭവതി�യയും

എ�ന്നയും. അഗ്നി–ഭവതിയു�ട വയറ്റിലിരിയ്ക്കുന്ന �തജസ്സ്, ശിശു. ശ്വശുരന്മോർ–

ഭവതിയു�ട ശ്വശൂരന്മോർ; എ��അമ്മയച്ഛന്മോർ.

13. ഉർവശിയു�ട മറുപടി: നന്മ വരു�മ്പോൾ–ഭോഗ്യം വരു�മ്പോൾ. കരയും–ഭവോ�� അടു
ക്കൽ വരും എന്നർത്ഥം �വച്ചിട്ടുള്ളതി�ന–സന്തോന�ത്ത.

14. പുരൂരവസ്സ് സങ്കട�പ്പടുന്നു: കളിയോടിയവൻ–ഭവതിയുമോയി രമിച്ച ഞോൻ. വീഴ�ട്ട–
മരിച്ചുവീഴ�ട്ട. നട�കോള്ള�ട്ട–‘മഹോപ്രസ്ഥോന’മനുഷ്ഠിയ്ക്ക�ട്ട.

15. ഉർവശി:
16. പലവടി�വോ�ട–ഭർത്തോവോയ ഭവോ��ആനുകൂല്യത്തോൽനോനോരൂപയോയി. ഒരിത്തി

രി�നയ്യ്–ഭൂമിയി�ല സുഖ�മന്നർത്ഥം. വിശപ്പില്ലോ�ത–സംതൃപ്തയോയി.

17. പുരൂരവസ്സ്: നിറയ്ക്കുന്ന–ത�� �തജസ്സു�കോണ്ടു്. വോസയിതോവ്=വസിപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ;
ആളുക�ള രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ. ഉപോസിയ്ക്കുക–�സവിയ്ക്കുക

18. ഉർവശി: ഇളോത്മജ–പുരൂരവസ്സി��അച്ഛ�� �പർ ഇള�നന്നോകുന്നു.
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സൂക്തം 96.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ വരു�വോ ഇന്ദ്രപുത്രൻസർവഹരി�യോ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടു

പ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഹരികൾ �ദവത. (�കക.)

വോഴ്ത്തി�നൻ, വൻയജ്ഞത്തിൽ നിന്നിരുഹരിക�ള;

പ്രോർത്ഥിപ്പു, ഹന്തോവോം നിൻ കോമ്യമോം മ�ത്തോടുഞോൻ.

ഹരിമോ�നവൻ തൂകും, സ്വോദു�ന�പോലു�ള്ളോന്നോ,

ഹരിദംഗനോം നിങ്ക�ലത്ത�ട്ട, സ്തവനങ്ങൾ! (1)

സ്തുതിച്ചോര�ല്ലോ, യോനഹരി�യ�ദ്ദവന്മോർതൻ

സദസ്സി�ലയ്ക്കു �തളിച്ചോ ഹരിക�ളപ്പൂർവർ;

പച്ചയോൽ�പ്പ�പോ�ലകി, തൃപ്തിയുമിന്ദ്ര;–ന്നമ്മ-

ട്ടർച്ചനം�ചയ്  വിൻ, പച്ചക്കുതിരക്കരുത്തി�ന! (2)

ഹരിത, മിന്ദ്രനു�ടയിരിമ്പുവജ്രം, കമ്രം:

ഹരിയ്ക്കും ഹരിയതു തൃക്കയ്യിലിരിയ്ക്കുന്നു.

അമ്പോലും ക്രുധയോലു�മതിർക്കും സുഹനുവോം

സമ്പന്നനവങ്ക�ല �പോഴിച്ചൂ, പച്ചദ്രവ്യം! (3)

അരുണൻ�പോ�ല വോനത്തരുളുമവനു�ട-

യഹി�യപ്പിളർത്തോതോമിരിമ്പുവജ്രം, കോമ്യം

പച്ചവോജികൾ�പോ�ല പോ�ഞ്ഞത്തു�മങ്ങു;–മണ

പച്ചച്ചോ ഹരീശ്വരനോയിരം കതിർ വീശും! (4)

ഇച്ഛിച്ചു�പോന്നൂ, പച്ചത്തുര�ഗശനോമിന്ദ്ര,

യജ്വോക്കൾ പുരോതനർ വോഴ്ത്തിയ നീതോൻ, നീതോൻ:

പചവർണ്ണത്തിൽ �വളി�പ്പ�ട്ടോ�ന, ഭവോനിന്നു-

മിച്ഛിപ്പൂ, കോമ്യം സ്തുത്യം നിൻനോനോഹവി�സ്സല്ലോം! (5)

സപ്ര�മോദനോം സ്തുത്യനിന്ദ്ര�ന�ത്തരിൽ�ച്ചലു-

റ്റപ്പച്ചക്കുതിരകൾ മത്തിനി�ങ്ങത്തിയ്ക്ക�ട്ട:

ഈ മ�നോജ്ഞനോം വജ്ര�മന്തുമിന്ദ്രനു പച്ച-

�സ്സോമങ്ങൾ �വച്ചിട്ടുണ്ടു, വള�രസ്സവന�ത്ത! (6)

പച്ച �വ�ണ്ടോളം �വച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലോ, �കോതിപ്പിയ്ക്കോൻ:

പച്ചയിത�ക്ഷോഭ്യന്നോയ്പ്പോയിയ്ക്കും, ഹരിക�ള;

കല്യവജികളുമോയ്�പ്പോർ പൂകും രഥമിവ-

ന്നുള്ളതോം കമനീയപ്പച്ചയു�ള്ളട�ത്തത്തും! (7)

ഇരിമ്പൻ പച്ച�ക്കശമീശയുള്ളവൻ �പോന്തി,

വിരവിൽക്കുടി�യ്ക്കണ്ടും പച്ചനീർ കുടി�ച്ചവൻ;

ചരിയ്ക്കും പച്ചച്ചോറോം ഹവിസ്സു�ണ്മോനോമവൻ

ദുരിത�മല്ലോം കടത്തീട�ട്ട, ഹരികളോൽ! (8)
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അവ�� പച്ചത്തൃക്കൺപതിയും, സ്രുക്കി�ന്നോപ്പ;-

മവ�� പച്ചയണചലിയ്ക്കും, ഹവിസ്സിന്നോയ്;

�മോറിയ ചമസത്തിൽ�വച്ച മ�ത്തകും നല്ല

നീരശിച്ചവിടുന്നു ത�ലോടും, ഹരിക�ള! (9)

�ദ്യോവൂഴികളിൽക്കുടി�കോള്ളുമക്കമനീയൻ

�പോവു�മ �പോരിന്നശ്വയുക്തനോയ,ശ്വം�പോ�ല;

കോമിപ്പ, മഹതിയോം സ്തുതിയുമ�ക്കല്പ�ന;-

ക്കോമയമോന�ന്നകുക�ല്ലോ, നീ �പരുതന്നം! (10)

കോമി�പ്പോൻ, മഹത്ത്വത്തോൽ വോനൂഴി നിറ�പ്പോൻ നീ

കോമിപ്പൂ, നവനവമരിമ�പ്പടും �സ്തോത്രം:

പ്രോണവൻ, ഭവോൻ �വള്ളം കവരും കതി�രോ�ന-

കോണിയ്ക്ക, കമനീയം തണ്ണീർതന്നിരിപ്പിടം! (11)

അണകൾപച്ചച്ച നൽപരനോകിയ നി�ന്ന-

യണയ്ക്ക, ജനങ്ങളിൽ�ത്തർക്കുതിരകളിന്ദ്ര:

പത്തു�കവിരലിനോൽ ജതമോം യജ്ഞമധു

യുദ്ധത്തിനോയിബ്ഭവോൻ കുടിയ്ക്ക, �കോതി�യോ�ട! (12)

മുല്പോടു പിഴിഞ്ഞതു കുടിച്ചുവ�ല്ലോ, ഭവോ;-

നിപ്പിഴിഞ്ഞതുഹരിയുക്തനോമങ്ങയ്ക്കുതോൻ.

ഇനി�പ്പറിയ �സോമമിന്ദ്ര, നീ നുകർന്നോലും-

കന�ക്ക വർഷി�പ്പോ�ന, വയറ്റിൽപ്പകർന്നോലും! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 96.
1. ഇന്ദ്ര�നോടു്: പ്രോർത്ഥിപ്പു–അഭിമതം യോചിയ്ക്കുന്നു ഹന്തോവ്–�വരിഘ്നൻ. ഹരിമോൻ

=ഹരിക�ളോടു(രണ്ടശ്വങ്ങ�ളോടു)കൂടിയവൻ; ഹരിക�ളപ്പൂട്ടിയ �തരിൽ എ�� യോഗ

ത്തിൽ വന്ന് എന്നർത്ഥം. സ്വോദു�ന�പോലു�ള്ളോന്ന്–വർഷജലം. ഹരിദംഗൻ–

പച്ചനിറശ്ശരീരൻ. സ്തവനങ്ങൾ–ഞങ്ങളു�ട സ്തുതികൾ.

2. �സ്തോതോക്ക�ളോടു്: യോനഹരി�യ–ഇന്ദ്ര�� വോഹനമോയ രണ്ടശ്വ�ത്ത. �ദവന്മോർ

തൻസദസ്സ്–യോഗശ്ശോല. �തളിച്ച്–സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടോല�പ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ഹരിക�ള �തരി

നുപൂട്ടി യോഗശോലയി�ലയ്ക്കുപുറ�പ്പടു�മന്നുതോൽപര്യം. പൂവർ–പ�ണ്ട�ത്തഋഷിമോർ.

പച്ച–�സോമരസം. �പ�പോ�ല–�പക്കൾ പോലു�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല. അമ്മട്ട്–

പൂർവന്മോർ �ചയ്ത�പോ�ല. അർച്ചനം �ചയ്  വിൻ–പൂജിയ്ക്കുവിൻ, സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ.

3. ഹരിതം–പച്ചനിറത്തിലുള്ളതോകുന്നു. ഹരിയ്ക്കും–ശത്രുക്ക�ള �കോല്ലുന്ന. ഹരിയതു–

ആഹരിതവജ്രം. ക്രുധ=�ക്രോധം. എതിർക്കും–ശത്രുക്ക�ള �നരിടുന്ന. സുഹനു=നല്ല

അണക്കടകളുള്ളവൻ. സമ്പന്നൻ=ധനവോൻ. അവങ്ക�ല– ഇന്ദ്രങ്കൽത്ത�ന്ന. പച്ച

ദ്രവ്യം–�സോമനീര്. �പോഴിച്ചൂ–യഷ്ടോക്കൾ.

4. അരുണൻ=സൂര്യൻ. പച്ചവോജികൾ–സൂര്യോശ്വങ്ങൾ. അണപച്ചച്ച–�സോമപോനത്തോൽ

അണക്കടകൾക്കുപച്ചനിറം വന്ന. ഹരീശ്വരൻ–ഇന്ദ്രൻ.
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5. ഇച്ഛിച്ചു�പോന്നൂ–�സ്തോത്ര�ത്ത�യോ, ഹവിസ്സി�ന�യോ.

6. പച്ച�സ്സോമങ്ങൾ വള�രസ്സവന�ത്ത �വച്ചിട്ടുണ്ടു്–ഇന്ദ്രനു വള�ര സവനങ്ങളിൽ �സോ

മം കുടിയ്ക്കോം.

7. എടുത്തുപറയുന്നു: പച്ച–�സോമനീര്. അ�ക്ഷോഭ്യന്നോയ്–യുദ്ധങ്ങളിൽ സുസ്ഥിരനോയ

ഇന്ദ്ര�ന �കോണ്ടുവരോൻ. കല്യവോജികൾ– നടമിടുക്കുള്ളകുതിരകൾ. പച്ചയു�ള്ളടത്ത്

–�സോമയോഗത്തിൽ.

8. ഇരിമ്പൻ–ഇരിമ്പി�നോത്ത കരൾക്കട്ടിയുള്ളവൻ. വിരവിൽ–�വ�ഗന. പച്ചനീർ–

�സോമരസം. �പോന്തി–വളർന്നു. ചരിയ്ക്കും– �ദഹത്തി�ലങ്ങും വ്യോപിയ്ക്കുന്ന. ഹരിക

ളോൽ–സ്വന്തം കുതിരക�ള�ക്കോണ്ടു, ന�മ്മഎല്ലോദുരിതവും കടത്ത�ട്ട.

9. പതിയും–സ്രുക്കു�പോ�ല �സോമരസത്തിൽപതിയും, ഇന്ദ്രൻ �സോമ�ത്തഉറ്റു�നോക്കും.

ചലിയ്ക്കും–�കോതി�കോണ്ടു്. നീര്–�സോമരസം.

10. നോലോംപോദം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

11. പ്രോണവൻ=ബലവോ�ന.
12. തൽപരൻ–യജ്ഞകോമൻ. ജനങ്ങളിൽ–യഷ്ടോക്കളു�ട അടുക്കൽ. ഭൃതം–

പകർന്നു�വയ്ക്ക�പ്പട്ടതു്. യജ്ഞമധു �സോമം. യുദ്ധത്തിന്നോയി–യുദ്ധത്തിൽശത്രുക്ക�ള

ജയിപ്പോൻ.

13. മുല്പോടു–പ്രഭോതത്തിൽ. ഇപ്പിഴിഞ്ഞതു–ഉച്ചയ്ക്കു പിഴിഞ്ഞ �സോമം. ഇന്ദ്രന്നുമോത്രമ�ത്ര,

മധ്യോഹ്ന�സോമം. ഇനിപ്പ്–മോധുര്യം. വർഷി�പ്പോ�ന–അഭീഷ്ടവർഷിൻ.
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സൂക്തം 97.

അർഥവപുത്രൻ ഭിഷക്ക് ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഓഷധികൾ �ദവത.

പണ്ടു മൂന്നു യുഗങ്ങളിൽ �ദവകളിൽനിന്നുണ്ടോയ പുരോത�നൗഷധികൾ എവ

�യോ, തവിട്ടുനിറമിയന്ന അവയു�ട ഒരുനൂ�റ്റഴുപ്ര�യോഗങ്ങ�ള ഞോനി�പ്പോൾ മതി

യ്ക്കുന്നു. (1)
അമ്മമോ�ര, നിങ്ങൾക്കു നൂറിരിപ്പിടമുണ്ടു്; നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം മുളയുണ്ടു് ഒരു

നൂറു �ജോലികളുള്ള നിങ്ങൾഎ��ഈആ�ള �രോഗമുക്തനോക്കിയോലും. (2)
പൂവും കോയും തഴച്ച, കുതിരകൾ�പോ�ല ഒപ്പം ജയിയ്കുന്ന, മറുകരയിലണയ്ക്കുന്ന,

മുളച്ചു�പോന്തുന്നഓഷധിക�ള, നിങ്ങൾപ്രസോദിച്ചോലും! (3)
ഓഷധിക�ള, മോതോക്ക�ള, �ദവിമോ�ര, നിങ്ങളു�ടആ�ളോടുഞോൻഇപ്രകോരം

പറയുന്നു:–‘�വദ്യ�ര, ഞോൻ തോങ്കൾക്ക് അശ്വം �ഗോവ്, വസ്ത്രം എന്നിവ�യമോത്ര

മല്ല, എ�ന്നത്ത�ന്നയും തരോം!’ (4)
നിങ്ങൾ �പരോലി�ന്മൽ കുടി�കോള്ളുന്നു; നിങ്ങൾ പിലോശി�ന്മൽ വസിയ്ക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ�വദ്യ�നോടു �ചർന്നോൽ �ഗോക്ക�ള �നടുമ�ല്ലോ! (5)
രോജോക്കന്മോർ യുദ്ധത്തി�ലന്ന�പോ�ല ഓഷധികൾ എവി�ട ഒത്തുകൂടു�മോ,

അവി�ട �മധോവി ഭിഷ�ക്കന്നുപറയ�പ്പടുന്നു: അ�ദ്ദഹംഅരക്ക�രഅറുക്കും,ആമ

യങ്ങ�ളഅകറ്റും! (6)
അശ്വോവതി, �സോമോവതി,ഊർജ്ജയന്തി, ഉ�ദോജസ്സ്എന്നീഓഷധിക�ള�യ

ല്ലോം ഞോൻഈ �രോഗം മോറോനോയി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. (7)
�വദ്യ�ര, തോങ്കളു�ടആത്മോവിന്നു ധനം തരോനോയി ഓഷധികളു�ട കരുത്തു

കൾ, �തോഴുത്തിൻനിന്നു �ഗോക്ക�ളന്ന�പോ�ല പുറ�പ്പടുന്നു! (8)
നിഷ്കൃതി�യന്നവളോണ�ല്ലോ, നിങ്ങളു�ടഅമ്മ. അതിനോൽനിങ്ങൾനിഷ്കൃതിക

ളോകുന്നു–നിങ്ങൾ നടക്കും, പറക്കും; �രോഗത്തിൽ�പ്പട്ടവ�ന നിഷ്കരിയ്ക്കും! (9)
എങ്ങും ചുഴന്നുനില്ക്കുന്നഓഷധികൾ, കള്ളൻ �തോഴുത്തി�ലന്ന�പോ�ല �കറും;

ഏതു പോപ�ത്തയും �ദഹത്തിൽനിന്നിറക്കും! (10)
ഈഓഷധിക�ള ഞോൻ �കല്പുണ്ടോക്കോനോയി കയ്യിൽ �വയ്ക്കുന്നു: എന്നോൽ

�രോഗത്തി��ആത്മോവു, �വടനോ�ലന്ന�പോ�ല ചത്തു�പോ�യ്ക്കോള്ളും! (11)
ഓഷധിക�ള, നിങ്ങൾഅംഗത്തിലംഗത്തിൽ, ഏപ്പി�ലപ്പിൽ �ചന്നോൽ, ഒരു

കരുത്തനോയ നടുനോടുവോഴി�പോ�ല �രോഗ�ത്തവലയ്ക്കും! (12)
�രോഗ�മ, നീ കടല്ക്കോക്ക�യോ�ടോപ്പ�മോ, കോട്ടുകോക്ക�യോ�ടോപ്പ�മോ, വീശുന്ന

കോറ്റി�നോ�ടോപ്പ�മോ ഉടു�മ്പോ�ടോപ്പ�മോ പറന്നു തുലഞ്ഞു�പോവുക! (13)
നിങ്ങളിൽ ഒന്നു മ�റ്റോന്നിൽ �ചല്ല�ട്ട: അങ്ങ�ന നിങ്ങൾഅ�ന്യോന്യം �ചരു

വിൻ; എല്ലോവരും ഒ�ത്തോരുമിച്ചിട്ട് എ��ഈപ്രോർത്ഥന രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ! (14)
കോയുള്ളവയും കോയില്ലോത്തവയും, പൂവുള്ളവയും പൂവില്ലോത്തവയുമോയഓഷധി

കൾബൃഹസ്പതിയു�ട അനുജ്ഞയോൽ ന�മ്മ പോപനിർമ്മുക്തരോക്ക�ട്ട! (15)
അവ എ�ന്ന ശപഥപോപത്തിൽനിന്നും, വരുണപോശത്തിൽ നിന്നും, യമ

�� കോൽച്ചങ്ങലയിൽനിന്നും–�ദവന്മോരു�ട എല്ലോ ഉപദ്രവത്തിൽനിന്നും–

�മോചിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട! (16)
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങു�മ്പോൾഓഷധികൾപറകയുണ്ടോയി: ‘ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന

ആരിൽഞങ്ങൾ �ചല്ലു�മോ, ആആൾക്ക് അപോയം വരികയില്ല!’ (17)
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ബഹുദർശനകളോയ വള�ര ഓഷധികളുണ്ട�ല്ലോ, �സോമ�� ഉടമയിൽ: അവ

യിൽ�വച്ചു �ശ്രഷ്ഠയോയ ഭവതി തു�ലോം നല്ലതോയഹൃദയത്തിന്നുസുഖംവരുത്തിയോ

ലും! (18)
�സോമ�� ഉടമയിൽ ഭൂമിയിൽ �മവുന്ന വിവി�ധൗഷധിക�ള, നിങ്ങൾ ബൃഹ

സ്പതിയു�ട അനുമതിയോൽ ഇയ്യോൾക്കു �കല്പുണ്ടോക്കുവിൻ! (19)
കിളയോൽനിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം വരരുതു്: ഇയ്യോൾക്കു �വണ്ടിയോണു്ഞോൻനി

ങ്ങ�ള കിളയ്ക്കുന്നതു്. ഞങ്ങളു�ട ഇരുകോലി–നോല്ക്കോലിക�ളല്ലോംഅ�രോഗരോയിരിയ്ക്ക

�ട്ട! (20)
ലതക�ള, ഇതു �കൾക്കുന്നവരും ദൂരസ്ഥിതികളുമോയ നിങ്ങ�ളല്ലോവരും ഒത്തു

കൂടി, ഇയ്യോൾക്കു �കല്പുണ്ടോക്കുവിൻ! (21)
ഓഷധികൾ �സോമൻതമ്പുരോ�നോടു സംസോരിയ്ക്കോറുണ്ടു്: ‘തമ്പുരോ�ന, അഭി

ജ്ഞൻആ�ര ചികിത്സിയ്ക്കു�മോ അവ�നഞങ്ങൾകടത്തുമോറോകണം!’ (22)
ഓഷ�ധ, ഭവതി �ശ്രഷ്ഠയോകുന്നു: ഭവതിയു�ടകീഴിൽനില്ക്കുന്നവയോണ�ല്ലോ, വൃ

ക്ഷങ്ങൾ; അവയു�ട ചുവട്ടിൽ കിടക്ക�ട്ട, ഞങ്ങ�ള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവൻ! (23)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 97.
2. അമ്മമോ�ര–ഓഷധിക�ള. നൂറ്, ആയിരം എന്നിവ ബഹുത്വ�ത്ത കോണിയ്ക്കുന്നവയോ

ണു്.

3. കുതിരകൾ�പോ�ല–കുതിരകൾ എതിരോളിക�ള ജയിയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല. ഒപ്പം ജയി

യ്ക്കുന്ന–�രോഗങ്ങ�ള ശമിപ്പിയ്ക്കുന്ന. മറുകരയിലണയ്ക്കുന്ന–�രോഗി�യ �രോഗത്തിന്നപ്പുറ

ത്തോക്കുന്ന, �രോഗമുക്തനോക്കുന്നപ്രസോദിച്ചോലും–ഈആതുരങ്കൽ ദയ�ചയ്തോലും.

4. നിങ്ങളു�ടആ�ളോടു–�വദ്യ�നോട്. തരോം–ഈആളുകളു�ട �രോഗം മോറ്റിയോൽ.

5. നിങ്ങൾ–ഓഷധി�ദവതകൾ.
6. ഭിഷക്ക്=�വദ്യൻ. ആമയങ്ങൾ=�രോഗങ്ങൾ.
7. അശ്വോവതിമുതലോയ നോ�ലണ്ണമ�ത്ര, പ്രധോ�നൗഷധികൾ.
8. ആത്മോവിന്നു–പുഷ്ടിയ്ക്ക്. കരുത്തുകൾ–വീര്യങ്ങൾ. പുറ�പ്പടുന്നു– പുറ�ത്തയ്ക്കു വരുന്നു.

മുളച്ചു�പോന്തുന്നഓഷധിക�ളക്കണ്ടിട്ടു പറയുന്നതോണിത്.

9. പറക്കും, നടക്കും–�വഗത്തിലുംപതു�ക്കയുംഫലംകോട്ടും. നിഷ്കരിയ്ക്കും–സംസ്കോര�പ്പടുത്തും,

ആ�രോഗ്യവോനോക്കും. നിഷ്കൃതിശബ്ദത്തിന്നുസംസ്കോരണ�മന്ന�ത്ര, അർത്ഥം.

10. �കറും–�രോഗങ്ങ�ളആക്രമിയ്ക്കും. പോപം–�രോഗം.
11. �കല്പുണ്ടോക്കോനോയി–വ്യോധിതന്നു ബലം വരുത്തോൻ. �വടനോ�ലന്ന�പോ�ല–

�വടനോൽ ജീവജോല�മന്ന�പോ�ല.

12. നടുനോടുവോഴി�പോ�ല–രണ്ടു രോജ്യങ്ങളു�ട ഇടയിൽ വോഴുന്ന പ്രഭുഅടുത്തുള്ളശത്രുക്ക

�ള�യന്ന�പോ�ല. വലയ്ക്കും– പീഡിപ്പിയ്ക്കും; ശമിപ്പിയ്ക്കു�മന്നർത്ഥം.

13. പറന്നു–എ��ആളു�ട �ദഹത്തിൽനിന്നു പറന്നു.

14. രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ–സഫലമോക്കുവിൻ.
18. �സോമലത�യോട്: തു�ലോം നല്ലമോയഹൃദയത്തിന്നു–ഏറ്റവും നല്ലവനോയ മനുഷ്യന്ന്.

19. ഇയ്യോൾക്ക്–ഈ �രോഗിയ്ക്ക്.
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20. കിളയോൽ–പറി�ച്ചടുക്കോൻ കിളയ്ക്കു�മ്പോൾ.
21. ഇതു–ഈ �സ്തോത്രം.

22. കടത്തുക–�രോഗത്തിന്നപ്പുറത്തോക്കുക.

23. �സോമലത�യോട്: കിടക്ക�ട്ട–ചത്തുവീഴ�ട്ട.
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സൂക്തം 98.

ഋഷ്ടി�ഷണപുത്രൻ�ദവോപി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; ബൃഹസ്പതി– മിത്രോദി�ദവന്മോ

�രല്ലോം �ദവത.

ബൃഹസ്പ�ത, അവിടുന്ന് എനിയ്ക്കു�വണ്ടി �ദവതകളിൽ �ചന്നോലും: മിത്ര�നോ,

വരുണ�നോ, പൂഷോ�വോ,ആദിത്യ�രോടും വസുക്ക�ളോടുംകൂടിയ മരുത്ത്വോ�നോആണ

�ല്ലോ,അങ്ങ്;ആഭവോൻശന്തനുവിന്നോയി പർജ്ജന്യ�ന�ക്കോണ്ടുമഴ �പയ്യിച്ചോലും!

(1)
‘�ദവോ�പ, നടത്തക്കോരോയ ജീവസ്സുള്ള ഒരു �ദവൻ നി�� അടുക്കൽനിന്നു ദൂ

തനോയി എ�� അടുക്കൽ വര�ട്ട.’ നിന്തിരുവടി �ന�ര എങ്ക�ലയ്ക്കു വരിക: ഞോൻ

ഒരു തിളങ്ങുന്ന �സ്തോത്രം വോയിൽ �വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (2)
ബൃഹസ്പ�ത, ഇടറോ�തനടക്കുന്നഒരുതിളങ്ങുന്ന�സ്തോത്രം ഭവോൻഞങ്ങളു�ട

വോയിൽ�വച്ചോലും: എന്നോൽ, നമുക്കിരുവർക്കുംകൂടി, വോനത്തുനിന്നുശന്തനുവിന്നോ

യി മഴ �പയ്യിയ്ക്കോം; ആ നീർത്തുള്ളി മോധുര്യ�ത്തോ�ട ഉൾപ്പൂകുമ�ല്ലോ! (3)
നീർത്തുള്ളികൾ മോധുര്യ�ത്തോ�ടഞങ്ങളിൽ ഉൾപ്പൂക�ട്ട! ഇന്ദ്ര,അവിടുന്നു �ത

രിൽ ഒരോയിരം തന്നോലും! �ദവോ�പ, നീ �ഹോത്രത്തിനിരിയ്ക്കുക: കോലം�തോറും യജി

യ്ക്കുക–�ദവന്മോ�ര ഹവിസ്സു�കോണ്ടു പൂജിയ്ക്കുക. (4)
ഋഷിയോയഋഷ്ടി�ഷണപുത്രൻ �ദവോപി �ദവന്മോ�ര നന്നോയിസ്തുതിച്ചു�കോണ്ടു

�ഹോത്രത്തിനിരുന്നു: അവൻ മുകളി�ലസമുദ്രത്തിൽനിന്നുതോഴ�ത്തതി�ലയ്ക്കു ദിവ്യ

മോയ വർഷജലം വീഴ്ത്ത�ട്ട! (5)
ഈസമുദ്രത്തി�ലയ്ക്കുള്ള �വള്ളങ്ങൾ മുകളി�ലതിൽ �ദവകളോൽ തടയ�പ്പ

ട്ടു നില്ക്കുകയോയിരുന്നു; കോംക്ഷിതങ്ങളോയ അവ ഋഷ്ടി�ഷണപുത്രനോയ �ദവോസി

യോൽ വിടുവിയ്ക്ക�പ്പട്ടു, �വടുപ്പു�ള്ളടങ്ങളിൽ ഒഴുകി. (6)
�ദവോപി ശന്തനുവിന്നു പു�രോഹിതനോയി, �ഹോത്രത്തിന്നു വരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു, �ദവ

ന്മോ�രോടു മഴ യോചിയ്ക്കുന്നബൃഹസ്പതി�യ പ്രോർത്ഥിച്ചു ധ്യോനിച്ചു; തന്തിരുവടി പ്രസോ

ദിച്ച്, അവന്ന് ഒരു ശബ്ദം നല്കി. (7)
അ�ഗ്ന, തിളങ്ങുന്ന ഋഷ്ടി�ഷണപുത്രൻ �ദവോപി എന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങ�യ

ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ;അതിനോൽഅങ്ങ്എല്ലോ�ദ്ദവന്മരോലുംഅനു�മോദിയ്ക്ക�പ്പട്ടുപർ

ജ്ജന്യ�ന�ക്കോണ്ടു മഴ �പയ്യിച്ചോലും ! (8)
പുരുഹൂത, പ�ണ്ട�ത്തഋഷിമോർ അങ്ങ�യസ്തുതിച്ചുസമീപിച്ചു;(ഇന്നും) എല്ലോ

വരും അധ്വരങ്ങളിൽ അങ്ങ�യ സമീപിയ്ക്കുന്നു. ആയിരമോയിരവും �തരുകളും

ഞങ്ങൾക്കുകിട്ട�ട്ട: �രോഹിദശ്വ, അങ്ങ്ഞങ്ങളു�ട യോഗത്തിൽഎഴുന്നള്ളിയോലും!

(9)
അ�ഗ്ന, ഇതോ, �തോണ്ണൂ�റ്റോമ്പതിനോയിരം �ഗോക്ക�ളയും �തരുകളും ഭവോന്നു

സമർപ്പിച്ചു: ശൂര, അവ�കോണ്ടു ഭവോൻ വള�രത്തിരു�മയ്യുകൾ തടിപ്പിച്ചോലും; പ്രോർ

ത്ഥിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കുവോനിൽനിന്നു മഴ മതിയോ�വോളം �പയ്തോലും! (10)
അ�ഗ്ന, ഈ �തോണ്ണൂറോയിരം വൃഷോവോയ ഇന്ദ്രന്നു ഭോഗമോയി �കോടുത്തോലും;

�ദവന്മോർ നടക്കുന്ന വഴികളറിയുന്ന ഭവോൻ കോലം �തോറും ശന്തനുപുത്ര�നയും �ദ

വന്മോരിലിരുത്തിയോലും! (11)
അ�ഗ്ന, അങ്ങ് ശത്രുക്ക�ളയും ദുഷ്പ്രോപങ്ങ�ളയും ഉടച്ചോലും; �രോഗ�ത്തയും
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രക്ഷസ്സുക�ളയും തട്ടിനീക്കിയലും;ഈവലിയസമുദ്രമോയഅന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നു,

ഞങ്ങൾക്കു–ഞങ്ങൾക്കു–ധോരോളം–�വള്ളം ഇവി�ട �പോഴിച്ചോലും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 98.
1. ആദിത്യർ–അരുണോദികളോയ പന്തിരണ്ടു�പർ. വസുക്കൾ–ധരോദികളോയ എട്ടു�പർ.
മരുത്ത്വോൻ=മരുത്സഹിതൻ. ശന്തനു–ശന്തനുഎന്ന രോജോവ്.

2. ആദ്യവോക്യം ത�ന്നോട്: ഒരു �ദവൻ–ബൃഹസ്പതി. രണ്ടുമുതൽ വോക്യങ്ങൾ ബൃഹസ്പതി
�യോടു്: വോയിൽ�വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–�ചോല്ലോൻതുടങ്ങുന്നു.

3. ആനീർത്തുള്ളി–അങ്ങയോൽഅയയ്ക്ക�പ്പട്ടജലശീകരം മധുരവുംഹൃദയംഗവുമോയിരിയ്ക്കു

മ�ല്ലോ.

4. ഇന്ദ്ര–�ഹബൃഹസ്പ�ത. ഒരോയിരം–ധനം. �ദവോ�പഎന്നോദിയോയ വോക്യം ത�ന്നോടു
ത�ന്ന പറയുന്നതോണു്.

5. മുകളി�ലസ്സമുദ്രം–അന്തരിക്ഷം. തോഴ�ത്തതി�ലയ്ക്കുഭൂമിയി�ല സമുദ്രത്തി�ലയ്ക്ക്.

6. മുകളി�ലതിൽ–മുകളി�ല സമുദ്രത്തിൽ, അന്തരിക്ഷത്തിൽ. കോംക്ഷിതങ്ങൾ–

ആളുകളോൽആഗ്രഹിയ്ക്ക�പ്പട്ടവ.

7. �ദവോപി–ഞോൻ. അവന്ന്–�ദവോപിയ്ക്ക്. ഒരു ശബ്ദം നല്കി–ഒരഗ്നി�സ്തോത്രം ഉപ�ദശി
ച്ചു. ആ �സ്തോത്രമോണു്, അടുത്ത ഋക്കുകൾ.

8. തിളങ്ങുന്ന–�സ്തോത്രം�കോണ്ടു ജ്വലിയ്ക്കുന്ന.

9. പുരുഹൂത–ബഹുസ്തുത. ആയിരമോയിരവും–വള�ര�ഗ്ഗോക്കളും. കിട്ട�ട്ട–ശന്തനുവിങ്കൽനിന്നു
ദക്ഷിണയോയി ലഭിയ്ക്ക�ട്ട.

10. �ഗോക്കളും �തരുകളും–ശന്തനുവിങ്കൽനിന്നു ദക്ഷിണയോയി കിട്ടിയവ.

11. �തോണ്ണൂറോയിരം–�ഗോക്ക�ള.
12. ദുഷ്പ്രോപങ്ങൾ–കടക്കോൻവയ്യോത്തശത്രുപുരങ്ങൾ.
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സൂക്തം 99.

�വഖോനസൻ വമ്രൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി.)

ഞങ്ങൾക്കു �മന്മയ്ക്കറിഞ്ഞുതരോറുണ്ടു,

തിങ്ങിവരും സ്തുത്യചിത്രസമ്പത്തുനീ.

വൃത്രഹത്യയ്ക്കു നിർമ്മിച്ചു കഴുകിയ

ശക്തവജ്രത്തിന്നു കൂലി�യ�ന്തകിടോം! (1)

�ചല്ലു,�മോളിമിന്നൽ പൂണ്ടവൻസോമത്തിൽ;

നല്ല �കല്പോർന്നുരുയോഗത്തി�ലത്തിടും;

കീഴമർത്തുമവൻ, കൂട്ട�രോ�ടോപ്പ;–മീ-

�യഴോം സഗർഭ്യന്നു യ�ജ്ഞ�പടോ, ചതി! (2)

�പോകു,മടരിനദുഷ്ടവഴിയ്ക്കവൻ:

�പോരിൽ �നട്ടത്തിനോയ്ച്ചുറ്റിനടന്നിടും;

ശിശ്ന�ദവന്മോ�ര മർദ്ദി�ച്ച,തിർ�പടോ-

തശ്ശതദ്വോരസമ്പത്തടക്കും, ബലോൽ! (3)

�ച�ന്നതിർത്തുത്തമസമ്പത്തുകൾക്കുത-

കുന്ന വമ്പിച്ച തണ്ണീരുതിർക്കുമവൻ,

കോല്കളും �തരുമില്ലോ�ത പര�ന്നോടു-

മോർകൾ ജലം�കോണ്ടു മൂടുമിടങ്ങളിൽ! (4)

രുദ്ര�ജോ�പതൻ വര�ട്ട ഗൃഹത്തിൽനി-

ന്ന,സ്ത�ദോഷൻസ്വയം നല്കു�വോനമ്മഹോൻ:

വമ്ര�� ദമ്പതിമോർക്കോറി,യല്ല�ല-

�ന്നന്മതം; �കഴിയ്ക്കു,മന്നം കവർന്നിവൻ! (5)

ഇ�ദ്ദഹമ�ല്ലോ നിറുത്തി�ക്കോല�ചയ്തു,

മുത്തലയോറുക�ണ്ണോത്തോർത്ത ദോസ�ന;

ഇപ്പുരോ��ബലം�കോണ്ടു �പോങ്ങി ത്രിത-

നഭ്രം പിളർത്തോനി,രിമ്പുനഖങ്ങളോൽ! (6)

വധ്യനോം �ദ്രോഹിമർത്ത്യ�� �നർക്കപ്പൂജ്യ-

നുത്തിഷ്ഠമോനനോയ്ശ്ശസ്ത്രമയയ്ക്കു�മ:

മർ�ത്ത്യകനോഥൻ നമുക്കോയ് �വളി�പ്പട്ടു

ശത്രുവധത്തിൽപ്പിളർത്തോൻ, പുരങ്ങ�ള! (7)

പുല്ലിനോയ്ക്കോർ�പോ�ല നീരുതിർക്കുമവ;-

നില്ലത്തു �പോകോൻ നമുക്കു വഴി തരും!

�ചല്ലു�മ, �സോമത്തി;–ലീയിരിമ്പുമട-

മ്പുള്ളപരുന്തു �പോതുക്കും, രിപുക്ക�ള! (8)

സത്സോര�ഹതി ചോട്ട�ട്ട കൂറ്റങ്കലും,

കുത്സൻസ്തുതിയ്ക്കയോൽശ്ശുഷ്ണ�ന�ക്കോന്നവൻ;
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ത�ന്നയും �നതൃഗണ�ത്തയും �സവിച്ച

ധന്യനോം കോവ്യ�ന സ്വീകരിച്ചോനിവൻ. (9)

മർത്ത്യോനുകൂല�രോ�ടോത്തുലോത്തും, രവി-

�യ്ക്കോത്തസന്ദൃശ്യ�തജസ്സു ദോതോവിവൻ;

കോ�ല കുടിയ്ക്കുമീക്കമ്രനോം ബുദ്ധിമോൻ

കോലു നോ�ലോക്കുമരരു�വ വീഴ്ത്തിനോൻ! (10)

തൽപ്രീണനത്തോല ജിശ്വോവുശിക്സ്ത്രനു

പിപ്രുവിൻ കോള�ത്തോഴുത്തുപിളർത്തിനോൻ:

�സ്തോത്രങ്ങൾ �ചോല്ലിപ്പിഴിഞ്ഞു �ച�ന്നറ്റു കീഴ്-

�ചർത്തുവ�ല്ലോ, പുരം യഷ്ടോവിവൻബലോൽ! (11)

ഇത്ഥം ഭവോങ്കലണഞ്ഞൂ,ബലിഷ്ഠ, നീ-

യുത്തമ�മന്തുവോൻ വമ്രൻ പദങ്ങളോൽ:

സ്വസ്തി തരികി,ശ്ശ്രിതന്നു നീ; നല്ല വീ-

�ടത്തിയ്ക്കുകിന്ദ്ര, �പയോന്നവു�മോ�ക്കയും! (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 99.
1. കൂലി മതിയ്ക്കവയ്യോത്ത�വലയോണ്, വൃത്രവധത്തിന്നോയി ത്വഷ്ടോവിനോൽ നിർമ്മിയ്ക്ക�പ്പട്ട

ബലവത്തോയ വജ്രം �ചയ്തത് എന്നർത്ഥം.

2. ഒളിമിന്നൽ–തിളങ്ങുന്ന മിന്ന�ലന്ന ആയുധം. സോമത്തിൽ–സോമം പോടു�ന്നടത്ത്.

ഉരുയോഗം=വിശോലമോയ യജ്ഞം. കീഴമർത്തും–ശത്രുക്ക�ള. കൂട്ടർ–മരുത്തുക്കൾ.

ഏഴോം സഗർഭ്യന്നു–പന്തിരണ്ടോദിത്യന്മോരിൽ ഏഴോമ�ത്ത ഭ്രോതോവോയ ഇന്ദ്രന്ന്. ചതി

–ര�ക്ഷോബോധഎന്നർത്ഥം.

3. അദുഷ്ടവഴിയ്ക്ക്=സോന്മോർ�ഗ്ഗണ. ശിശ്ന�ദവന്മോർ–ചോരിത്രഹീനർ, അസുരന്മോർ. അശ്ശ
തദ്വോരസമ്പത്ത്–അവരു�ട ശതദ്വോര (പുര)ങ്ങളി�ല ധനം.

4. �ച�ന്നതിർത്ത്–�മഘങ്ങ�ള ആക്രമിച്ച്. ആർകൾ ജലം�കോണ്ടു മൂടുമിടങ്ങളിൽ–

നദീപ്ര�ദശങ്ങളിൽ.

5. രുദ്ര�ജോ�പതൻ–മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടി. അസ്ത�ദോഷൻ–നിർ�ദ്ദോഷൻ. സ്വയം–

അയോചിതനോയിത്ത�ന്ന. നല്കു�വോൻ–�സ്തോതോക്കൾക്കു ധനം �കോടുക്കുന്നവൻ.

അമ്മഹോൻ–ഇന്ദ്രൻ. വമ്ര�� ദമ്പതിമോർക്ക്–വമ്ര�നന്ന എ�� അമ്മയച്ഛന്മോർക്ക്.

അല്ലൽആറി (ശമിച്ചു) എ�ന്നന്മതം–എനിയ്ക്കറിയോം. ഇവൻ (വമ്രൻ)അന്നം കവർന്നു,

ശത്രുക്ക�ള കരയിയ്ക്കും; അത്രബലവോനോയിരിയ്ക്കുന്നു.

6. നിറുത്തി–നിയന്ത്രിച്ച്. മുത്തലയോറുകണ്ണ്–മൂന്നു തലയും ആറു കണ്ണും. ദോസ�ന–

നോശകോരിയോയ വൃത്ര�ന. �പോങ്ങി–വളർന്ന്. ത്രിതൻ–ത്രിത�നന്ന ഋഷി. ഇരി

മ്പു(തീക്ഷ്ണ)നഖങ്ങളോൽഅഭ്രം (�മഘ�ത്ത)പിളർത്തോൻ.

7. അപ്പൂജ്യൻ–ഇന്ദ്രൻ. ഉത്തിഷ്ഠമോനനോയ്–�ശൗ�ര്യോന്നതനോയി. ശസ്ത്രം–�കോലയോയുധം.

മർ�ത്ത്യകനോഥൻ–മനുഷ്യർക്ക് ഉറ്റ�നതോവ്, ഇന്ദ്രൻ. ശത്രുവധത്തിൽ–ശത്രുവധ�പ്പോരിൽ.

പൂരങ്ങ�ള–ശത്രുപുരിക�ള.
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8. പുല്ലിനോയ്–�ഗോക്കൾക്കും മറ്റും തീറ്റയോയപുല്ലു മുളയ്ക്കോൻ. ഈയിരിമ്പുമടമ്പുള്ളപരുന്തു

–പരുന്തി�നോത്തഇന്ദ്രൻ.

9. സത്സോര�ഹതി: നല്ല �കല്പുള്ളആയുധം. കൂറ്റങ്കലും–വമ്പിച്ച ശത്രുവിങ്കൽ�പ്പോലും. ശു

ഷ്ണൻ–ശുഷ്ണ�നന്നഅസുരൻ. �നതൃഗണം–മരുദ്ഗണം. കോവ്യൻ–ഉശനസ്സ്.

10. മർത്ത്യോനുകൂലർ–മരുത്തുക്കൾ. സന്ദൃശ്യ�തജസ്സു ദർശനീയമോയ �തജ�സ്സോടുകൂടിയ

വൻ. കുടിയ്ക്കും–�സോമപോനം �ചയ്യുന്ന. അരരു�വ– അരരു എന്നഅസുര�ന. വീഴ്ത്തി

നോൻ–�കോന്നു.

11. തൽപ്രീണനത്തോൽ–അവ�ന (ഇന്ദ്ര�ന) പ്രീതി�പ്പടുത്തിയതിനോൽ. പിപ്രവിൻ കോ

ള�ത്തോഴുത്ത്–പിപ്രുഎന്നഅസുരൻഅപഹരിച്ച �ഗോക്ക�ള നിർത്തിയ, കോളക�ളോ

ടുംകൂടിയ �തോഴുത്ത്. പിഴിഞ്ഞു–�സോമം. പൂരം–ശത്രുപുരികൾ. ഇവൻ–ഋജിശ്വോവ്.

ബലോൽ–ഇന്ദ്രോനുഗ്രഹബലത്തോൽ.

12. ഉത്തമം–�ശ്രഷ്ഠമോയ ഹവിസ്സ്. പദങ്ങളോൽ ഭവോങ്കലണഞ്ഞൂ– ഭവോ�ന സ്തുതിച്ചു.

ഇശ്ശ്രിതന്നു–ആശ്രയിച്ചഎനിയ്ക്ക്.
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സൂക്തം 100.

വന്ദനപുത്രൻ ദുവസ്യ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദ

വത.

ഇന്ദ്ര, മഘവോ�വ, അവിടുന്ന്, അവി�ട�യ്ക്കോത്തവ�ന �നട്ടത്തിന്നോയി �കോ

ന്നോലും; ഇവി�ട സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടു �സോമം കുടിച്ചിട്ടു ഞങ്ങ�ള വളർത്തിയോലും! സവി

തോവു �ദവന്മോ�രോടുകൂടി ഞങ്ങളു�ട യോഗം രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! ഞങ്ങൾ അഖിലവർദ്ധനി

യോയഅദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (1)
�പോറ്റുന്നഇന്ദ്രന്നും, ചീറ്റിവീശുന്ന�സോമപോയിയോയവോയുവിന്നുംനിങ്ങൾഋതു

വി�ലപ്പങ്ക് ഒരുക്കുവിൻ: �വൺപയ്യിൻ പോൽ നുകരുന്നവനോണ�ല്ലോ, ഇ�ദ്ദഹം.

ഞങ്ങൾഅഖിലവർദ്ധനിയോയഅദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (2)
സരളസങ്കല്പനോയി പിഴിയുന്ന ഞങ്ങളു�ട യഷ്ടോവിന്നു സവിതൃ�ദവൻ പരിപ

ക്വമോയ അന്നം ഉളവോക്ക�ട്ട: എന്നോൽ, ഞങ്ങൾക്കു �ദവന്മോ�ര ചമയിയ്ക്കോമ�ല്ലോ.

ഞങ്ങൾഅഖിലവർദ്ധനിയോയഅദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (3)
ഇന്ദ്രന്നു ഞങ്ങളിൽ സദോ തിരുവുള്ളവുമുണ്ടോക�ട്ട! രോജോവോയ �സോമൻ

ഞങ്ങളു�ട �സ്തോത്രംഅറിയ�ട്ട: എന്നോൽഞങ്ങൾക്കുസുഹൃത്തുക്കളു�ട നിധികൾ

കിട്ടുമ�ല്ലോ! ഞങ്ങൾഅഖിലവർദ്ധനിയോയഅദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (4)
ഇന്ദ്രൻസ്തുത്യമോയബലം�കോണ്ടുയോഗ�ത്തഏച്ചുകൂട്ടുന്നു. ബൃഹസ്പ�ത, ഭവോൻ

ആയുസ്സു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു. മികച്ച ബുദ്ധിയുള്ള മനനശീലമോയ യജ്ഞം ഞങ്ങൾക്കു

രക്ഷിതോവോയി സുഖം നല്ക�ട്ട! ഞങ്ങൾ അഖിലവർദ്ധനിയോയ അദിതി�യ വരിയ്ക്കു

ന്നു. (5)
ഇന്ദ്രനുണ്ടോക്കിയതോണ്, �ദവന്മോരു�ട ബലം. അഗ്നി ഗൃഹത്തിൽ �മവുന്നു:

�സ്തോതോവും, ഹവിർവോഹിയും, കവിയും, യോഗത്തിൽ യജനീയനും, കമനീയനും,

ഞങ്ങൾക്കു തു�ലോം അടുത്തവനുമോണ�ദ്ദഹം! ഞങ്ങൾ അഖിലവർദ്ധനിയോയ

അദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (6)
�ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾക്കു വള�ര �ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ഒളിവിൽ �ചയ്തിട്ടില്ല; വസു

ക്ക�ള, �വളിവിലും �ദവ�കോപനം �ചയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അസത്യരൂപം ഉണ്ടോക

രുത് ! ഞങ്ങൾഅഖിലവർദ്ധനിയോയഅദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (7)
എവി�ട മധു പിഴിയുന്നഅമ്മിക്കുഴസ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു�വോ, അവി�ട സവിതോവു

�രോഗ�ത്തഅകറ്റ�ട്ട; വമ്പിച്ച പോപ�ത്തയും പർവതങ്ങൾതട്ടിനീക്ക�ട്ട! ഞങ്ങൾ

അഖിലവർദ്ധനിയോയഅദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (8)
വസുക്ക�ള, പിഴിയുന്നവ��അമ്മിക്കുഴ ഉയര�ട്ട: ഒളിവി�ല �ദ്രോഹിക�ള�യ

ല്ലോം നിങ്ങൾ അകറ്റുവിൻ! ആ സ്തുത്യനോയ സവിതൃ�ദവൻ ഞങ്ങ�ള രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട !

ഞങ്ങൾഅഖിലവർദ്ധനിയോയഅദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (9)
യോഗശോലയിലും ആലയിലും വന്നു�ചരുന്ന�പക്ക�ള, നിങ്ങൾ പുല്പറമ്പിൽ

ധോരോളം തീറ്റ തിന്നു�കോൾവിൻ: പോൽത�ന്ന�ദഹത്തിന്നു മരുന്നോയിത്തീര�ട്ട!

ഞങ്ങൾഅഖിലവർദ്ധനിയോയഅദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു. (10)
കർമ്മം പൂർത്തി�പ്പടുത്തുന്ന, ശ്ലോഘിയ്ക്കുന്ന, സ്തുതിയോൽ പ്രസോദിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ

ത�ന്ന, പിഴിയുന്നവർ�ക്കല്ലോം രക്ഷിതോവ്: അവി�ടയ്ക്കു കുടിപ്പോനോണ�ല്ലോ, ദിവ്യ

കലശത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നതു് ! ഞങ്ങൾ അഖിലവർദ്ധനിയോയ അദിതി�യ വരിയ്ക്കുന്നു.

(11)
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അദ്ഭുതകരമോണു്, അങ്ങയു�ട കർമ്മപൂരകവും കോമ്യവുമോയ �തജസ്സ്; �പോരു

കൾ ധനം നിറയ്ക്കുന്നവയുംഅധൃഷ്യങ്ങളുമോകുന്നു. അതിനോൽ ദുവസ്യു കയർ വലിച്ചു

പിടിച്ചു, �ഗോവോകുന്ന പശുവി�� മുമ്പിൽ �വമ്പി നടക്കുന്നു. (12)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 100.
1. അവി�ട�യ്ക്കോത്തവ�ന–സ്വതുല്യനോയ ബലവോ�ന. �നട്ടത്തിനോയി–ഞങ്ങൾക്കു

ധനം കിട്ടോൻ.

2. ഋത്വിക്കുക�ളോട്: ഋതുവി�ലപ്പങ്ക്–കോലപ്രോപ്തമോയ ഹവിസ്സ്. ഇ�ദ്ദഹം–വോയു.
3. സരളസങ്കല്പൻ–നിഷ്കപടസ്വഭോവൻ. സവിതൃ�ദവൻ=സൂര്യ�ദവൻ, ചമയിയ്ക്കുക=

അണിയിയ്ക്കുക.

4. അറിയ�ട്ട–�ചവി�ക്കോള്ള�ട്ട.
6. ഗൃഹത്തിൽ–ഞങ്ങളു�ട. �സ്തോതോവ്–�ദവന്മോ�ര സ്തുതിയ്ക്കുന്നവൻ.

7. അസത്യരൂപം ഉണ്ടോകരുത്–ഇനി�മൽഞങ്ങൾഅനശ്വരരോയിത്തീരണം.

8. മധു–�സോമം. പർവതങ്ങൾ–പർവതോഭിമോനി�ദവകൾ.
10. �ദഹത്തിന്നു–ഞങ്ങളു�ട ശരീരത്തിന്ന്.

11. ശ്ലോഘിയ്ക്കുന്ന–‘നല്ല �സോമം’ എന്നു യഷ്ടോവി�ന പ്രശംസിയ്ക്കുന്ന. നിറയ്ക്കുന്നതു്–

�സോമനീർ.

12. �പോരുകൾ–അസുര�രോടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ. ദുവസ്യു–ഞോൻ. പശു=ബലിമൃഗം.
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സൂക്തം 101.

�സോമപുത്രൻ ബുധൻ ഋഷി; തിഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ബൃഹതിയും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സു

കൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

സഖോക്ക�ള, നിങ്ങൾ ഒ�രമന�സ്സോ�ട ഉണർ�ന്നഴു�നല്ക്കുവിൻ: ഏകത്ര വസി

യ്ക്കുന്ന അ�നകരോയ നിങ്ങൾ അഗ്നി�യ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുവിൻ. ഞോൻ ദധിക്ര�യയും,

അഗ്നി�യയും, ഉ�ഷോ�ദവി�യയും, ഇന്ദ്രോദിക�ളയും നിങ്ങളു�ട രക്ഷയ്ക്കു വിളിയ്ക്കോം.

(1)
സഖോക്ക�ള, ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്ന (�സ്തോത്രം) ചമയ്ക്കുവിൻ; പണിപര�ക്ക തുടങ്ങു

വിൻ; കടക്കോൻചുക്കോനും �തോണിയുംഏർ�പ്പടുത്തുവിൻ;ആയുധങ്ങൾ�വണ്ടു�വോ

ളം ഉണ്ടോക്കുവിൻ; �വടുപ്പുവരുത്തുവിൻ. മു�മ്പപൂജി�യ്ക്കണ്ടുന്നയജനീയ�ന�കോണ്ടു

വരുവിൻ. (2)
കരിയ്ക്കു �കട്ടോൻ നുകം �വയ്ക്കുവിൻ; ഇവി�ട ചോലുണ്ടോക്കി വിത്തു വിതയ്ക്കുവിൻ.

നമുക്ക്അന്നവും പുകളും വളര�ട്ട: അടുത്തുത�ന്നഅരിവോൾ വിളയിലണയ�ട്ട! (3)
ക്രോന്തദർശികളോയ ബുദ്ധിമോന്മോർ സുഖോർത്ഥം വയലുകളിൽ കരിയിറക്കുന്നു;

നുകങ്ങൾ �വർതിരിയ്ക്കുന്നു. (4)
നിങ്ങൾ �വള്ള�ത്തോട്ടികൾ വൃത്തി�പ്പടുത്തുവിൻ, �തോൽവോറുക�ളടുക്കുവിൻ:

നോം ഉറവുള്ളതും സു�ഖന പകരോവുന്നതും വറ്റോത്തതുമോയ കുഴിയിൽ �വള്ളം പക

രുക. (5)
വൃത്തിവരുത്തിയ �തോട്ടി�യോടും നല്ല �തോൽവോറുക�ളോടും കൂടിയ, സു�ഖന

പകരോവുന്ന, ഉറവുള്ള, വറ്റോത്തകുഴിയിൽഞോൻ �വള്ളം പകരോം. (6)
നിങ്ങൾ കുതിരക�ള ഇമ്പ�പ്പടുത്തുവിൻ; ഹിതം �നടുവിൻ; സുഖകരമോയ �ത

രും നിർമ്മിയ്ക്കുവിൻ. �നതോക്കൾക്കുകുടിപ്പോൻ, മര�ത്തോട്ടിയും കൽച്ചക്രങ്ങളും അടു

ക്കൽപോനപോത്രവുമുള്ള കുഴിയിൽ �വള്ളം പകരുവിൻ! (7)
നിങ്ങൾ �തോഴുത്തുണ്ടോക്കുവിൻ: അതോണ�ല്ലോ, നിങ്ങളൂ�ട �നതോക്കൾക്കുകു

ടിപ്പോൻ. വിശോലങ്ങളോയ കവചങ്ങൾ വള�ര�യണ്ണം തുന്നുവിൻ. ഉടയ്ക്കോൻ വയ്യോ

ത്തഇരിമ്പുപോത്രങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങളു�ട ചമസങ്ങൾ, �ചോർച്ചവരോത്തവി

ധത്തിൽ ഉറപ്പിയ്ക്കുവിൻ. (8)
�ദവന്മോ�ര, യജ്ഞോർഹയും ഉജ്ജ്വലയും പൂജനീയയുമോയ നിങ്ങളു�ട ബുദ്ധി

�യ ഞോൻ രക്ഷയ്ക്കോയി ഇ�ങ്ങോട്ടോകർഷിയ്ക്കുന്നു: അതു ഞങ്ങൾക്കു, പുല്ലു തിന്നു തി

രി�ച്ചത്തിയ ധോരോളം പോലുള്ള ഒരു വലിയ പയ്യു�പോ�ല ചുരത്തുമോറോകണം! (9)
ഭവോൻ പച്ചനീര് മരപ്പോത്രങ്ങളിൽ പകരുക: നിങ്ങൾ ഇരിമ്പുളികൾ�കോണ്ടു

�ചത്തിയുണ്ടോക്കുവിൻ. അവ പത്തു കയർ�കോണ്ടു �കട്ടുവിൻ; വലിപ്പോൻ, രണ്ടുകോ

ളക�ളയും പൂട്ടുവിൻ. (10)
രണ്ടു ഭോര്യമോരുള്ള ഒരുവൻ ഗൃഹോന്തർഭോഗ�ത്തന്ന�പോ�ല, കോള നുകത്തി

�� രണ്ടറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ മുറുമുറുത്തു�കോണ്ടു നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മരം വയലിൽ

�വച്ചു�കോൾവിൻ–നന�ഞ്ഞടം കുഴിയ്ക്കോ�ത, സൂക്ഷിച്ചു�വച്ചു�കോൾവിൻ. (11)
�നതോക്ക�ള, സുഖം നിറയ്ക്കുന്നവനോണ്, ഇന്ദ്രൻ: ആ സുഖപൂരക�ന നിങ്ങൾ

(�സോമം) പകർന്നു�വച്ചു പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുവിൻ; അന്നം കിട്ടോൻ ഇമ്പ�പ്പടുത്തുവിൻ.

പരിക്ലോന്ത�ര, നിങ്ങൾ അദിതിപുത്ര�ന രക്ഷയ്ക്കും �സോമപോനത്തിന്നും ഇ�ങ്ങോട്ടു

വരുത്തുവിൻ! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 101.
1. ഋത്വിക്കുകൾ സഹപ്രവർത്തക�രോടു പറയുന്നു: ഏകത്ര–ഒ�ര യോഗശോലയിൽ. ദധി

ക്ര–ഒരു �ദവത.

2. യജനീയൻ–അഗ്നി.
3. �കട്ടോൻ–മൂരിക�ള.
4. സുഖോർത്ഥം=സുഖത്തിന്നു (ആഹോരത്തിന്നു)�വണ്ടി.

5. കൂട്ടുകോ�രോട്: �തോൽവോറുകൾ–നുകം �കട്ടോൻ.
6. അത് ഒരോൾഅനുസരിയ്ക്കുന്നു:
7. ഇമ്പ�പ്പടുത്തുവിൻ–ഉഴുവോൻ. ഹിതം–ഉഴുതൽ. ഈ ഋക്കിന്നു യുദ്ധപരമോയ വ്യോഖ്യോ

നവുമുണ്ടു്.

8. അത്–�പ�ത്തോഴുത്തിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന പോൽ. �നതോക്കൾ–തലവന്മോർ, �ദവന്മോർ.

9. അതു–ബുദ്ധി, മനസ്സ്. പയ്യു�പോ�ല–പയ്യുപോൽചുരത്തുന്നതു�പോ�ല. ചുരത്തുമോറോക

ണം–അഭീഷ്ടങ്ങ�ള തരുമോറോകണം.

10. അധ്വര്യുവി�നോട്. പച്ചനീര്–�സോമരസം. രണ്ടോംവോക്യംമുതൽ പോത്രനിർമ്മോതോക്ക

�ളോടു്: ഉണ്ടോക്കുവിൻ–പോത്രങ്ങൾ. �കട്ടുവിൻ–ഹവിർദ്ധോനശകടത്തിൽ എടുത്തു�വ

ച്ച്. വലിപ്പോൻ–വണ്ടി.

11. മരം–കലപ്പ.
12. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: സുഖം നിറയ്ക്കുന്നവൻ–�സ്തോതോക്ക�ള സുഖപൂർണ്ണരോക്കുന്നവൻ. പുറ

�പ്പടുവിയ്ക്കുവിൻ–ഇ�ങ്ങോട്ട്. പരിക്ലോന്ത�ര–കർമ്മങ്ങൾ�കോണ്ടു ക്ഷീണിച്ചവ�ര. എടു

ർത്തുപറയോലോണു്ഈ വോക്യം: അദിതിപുത്രൻ–ഇന്ദ്രൻ. രക്ഷയ്ക്കും–ന�മ്മ രക്ഷിപ്പോ

നും.
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ഭർമ്മ്യശ്വപുത്രൻമുദ്ഗലൻഋഷി; ബൃഹതിയുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ�ദവത.

നി�� �തർനിസ്സഹോയമോക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു; ധർഷകനോയഇന്ദ്രൻകോത്തരുള

�ട്ട. പുരുഹൂത, �ഗോഭുക്കുക�ളോടുള്ളഈ�കൾവി�പ്പട്ട യുദ്ധത്തിൽഞങ്ങ�ളഅവി

ടുന്നു രക്ഷിയ്ക്കണം! (1)
�ഗോക്ക�ളത്തിരയോൻ മുദ്ഗല�� ഭോര്യയോയ ഇന്ദ്ര�സനയോണു്, �തർ �തളി

ച്ചതു്: അവൾ �തരിൽ�ക്കറി �പോരുതി, ആയിര�മണ്ണ�ത്തവീ�ണ്ടടുത്തു �വർ�പടു

ത്തി; അവളു�ട വസ്ത്രം കോറ്റിൽപ്പറന്നു! (2)
ഇന്ദ്ര, �കോല്ലോൻ �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവ���നർക്കുഭവോൻവജ്രംഒളിവിൽവിട്ടോലും–

മഘവോ�വ, എളിയവ���യോ വലിയവ���യോ �നർക്കു കുലിശം മറവിൽ പ്ര�യോ

ഗിച്ചോലും! (3)
കോള കയത്തിൽ �വള്ളം കുടിച്ച് ഇമ്പം പൂണ്ടു, �കോടുമുടി കുത്തിയുടച്ച്, എതി

രോളി�യസമീപിച്ചു: വീർത്തവൃഷണ�ത്തോ�ടഅവൻയശസ്സിച്ഛിച്ചു, ചി�ക്കന്നുചവു

ട്ടോൻ മുൻകോൽ നീട്ടി. (4)
അടരിന്നിടയിൽ ഈ വൃഷഭ�ത്ത സമീപസ്ഥർ മുക്രയിടുവിച്ചു; മൂത്രം വീഴ്ത്തിച്ചു;

നല്ലവണ്ണം തീറ്റുകയും �ചയ്തു. എന്നിട്ട് അവ�ന�ക്കോണ്ടു മുദ്ഗലൻ യുദ്ധത്തിൽ

ആയിര�ത്തോരുന്നൂറു �ഗോക്ക�ള വീ�ണ്ടടുത്തു. (5)
�പോരുതോൻ പൂട്ടിയ കോള�യ കടിഞോൺപിടിച്ച സോരഥി മുക്രയിടുവിച്ചു: പൂ

ട്ട�പ്പട്ട ദുർദ്ധരൻ വണ്ടി വലി�ച്ചോടിത്തുടങ്ങിയ�പ്പോൾ, �യോദ്ധോക്കൾ മുദ്ഗലപത്നി

�യോടടുത്തു. (6)
അഭിജ്ഞൻ അതി�� അച്ചുതണ്ടു�കോൽ �പോക്കി�വച്ചു, വൃഷഭ�ത്ത മുമ്പിൽ

നിർത്തി �കട്ടി. അ�പ്പോൾഇന്ദ്രൻ �ഗോക്കളു�ട ഉടമസ്ഥ�നകോത്തരുളി. കോള വഴി

കളിലൂ�ട പോഞ്ഞു. (7)
കപർദ്ദി ഇരുപ്പടി�മൽ �തോൽവോറു മുറു�ക�ക്കട്ടി, ചമ്മട്ടിയുമോയി സു�ഖന

സഞ്ചരിച്ചു; വള�രയോളുകൾക്കു ധനമുണ്ടോക്കോൻ �ഗോക്ക�ള പിടിച്ചു, �ക�ല്പടുത്തു.

(8)
‘�നോക്കു, ഇതോ കോളയ്ക്കു തുണനിന്ന മുൾത്തടി പടക്കളത്തിൽകിടക്കുന്നു: ഇതു

�കോണ്ടോണ്, മുദ്ഗലൻയുദ്ധത്തിൽആയിര�ത്തോരുനൂറു �ഗോക്ക�ളവീ�ണ്ടടുത്തതു്.

(9)
അരികിൽത്ത�ന്നഅഴൽ�പടുത്തുന്നവ�നആർഇങ്ങ�നകോണും? ഇതു �ത

രിന്നു �വയ്ക്കോം, ആയുധവുമോക്കോം. ഇതിന്നു പുല്ലു�കോണ്ടുവ�രണ്ടോ, �വള്ളം �കോണ്ടു

വ�രണ്ടോ; കൂടുതലോയി ജയം വരുത്തി�ക്കോണ്ടു രഥഭോരം വഹിച്ചു�കോള്ളും! (10)
ഇവൾ, ത്യജിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൾ ഭർത്തോവി�ന കിട്ടോ�നന്ന�പോ�ല, വന്നു�ചർന്നു;

മഴക്കോറു�പോ�ല വളർന്നു. ഈ �ഗോകോംക്ഷിണിയോയ സോരഥി�യ�ക്കോണ്ടോണു്,

ഞോൻ ജയിച്ചതു്. ഇവൾക്കുസുമംഗളവും അന്നവും�കവര�ട്ട!’ (11)
ഇന്ദ്ര, ജഗത്തി���യല്ലോം കണ്ണിന്നും കണ്ണോണ്, നിന്തിരുവടി: വൃഷോവോയ

ഭവോൻ രണ്ടു വൃഷോക്ക�ള �തോൽവോറു�കോണ്ടു �കട്ടി �തളിച്ചു യുദ്ധത്തി�ലഴുന്നള്ളി

യ�ല്ലോ! (12)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 102.
1. ത�ന്നോടുത�ന്ന പറയുന്നു: നി��–മുദ്ഗല��, എ��. പുരുഹൂത എന്നോദിയോയ വോ

ക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �ഗോഭുക്കുകൾ–�ഗോക്ക�ള കട്ടു തിന്നുന്നവർ, �ചോരന്മോർ.

2. ആയിര�മണ്ണ�ത്ത–�ഗോസഹസ്ര�ത്ത. �വർ�പടുത്തി– ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന്.

3. എളിയവ���യോ, വലിയവ���യോ–അവൻ അല്പനോയോലും ശരി, മഹോനോയോലും

ശരി.

4. �പോരുതിയഒരുവൃഷഭ�ത്തവർണ്ണിയ്ക്കുന്നു: �കോടുമുടി–�ചോരന്മോർ �ഗോക്ക�ളമറയ്ക്കോൻ

�വച്ചിരുന്ന ഗിരിശൃംഗം.

5. അവൻ–വൃഷഭം.
6. പൂട്ടിയ–�തരിൽ �കട്ടിയ. സോരഥി–ഇന്ദ്ര�സന. �യോദ്ധോക്കൾ–ശത്രുഭടന്മോർ.
7. അഭിജ്ഞൻ–മുദ്ഗലൻ. അതി��–വണ്ടിയു�ട. �പോക്കി�വച്ചു–രഥ�ത്ത സജ്ജമോ

ക്കി എന്നർത്ഥം. �ഗോക്കളു�ട ഉടമസ്ഥ�ന–മുദ്ഗല�ന.

8. കപർദ്ദി=ജടോയുക്തൻ, മുദ്ഗലൻ, വള�രയോളുകൾക്കു–പുത്രോദികൾക്ക്. �ക�ല്പടുത്തു

–ജയം �നടി എന്നർത്ഥം.

9. ‘�സനയും മറ്റുമില്ലോ�ത�യോ, വിജയം?’ എന്നപഹസിച്ച ഒരുസഖോവി�നോടു പറയുന്നു:
10. ആർഇങ്ങ�നകോണും–ഉപദ്രവകോരി�യകണ്ടുനീക്കം �ചയ്  വോൻഈമുൾത്തടി�യ

ഉതകൂ(?). കോളയ്ക്കു പുല്ലും �വള്ളവും �കോടുക്കണമ�ല്ലോ; എന്നോൽ മുൾത്തടിയ്ക്ക് അ�തോ

ന്നും �വണ്ടോ.

11. �തർ �തളിച്ച പത്നി�യ പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു: ഇവൾ–എ�� പത്നി. വന്നു�ചർന്നു–എ��
അടുക്കൽ.

12. രണ്ടു വൃഷോക്ക�ള–രണ്ടുഹരിക�ള. �കട്ടി–�തരിന്നു പൂട്ടി. യുദ്ധത്തിൽ–�പോരുതുന്ന

എ�ന്നസഹോയിപ്പോൻ.
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ഇന്ദ്രപുത്രൻ അപ്രതിരഥൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രനും ബൃ

ഹസ്പതിയും അപ്വയും മരുത്തുക്കളും �ദവതകൾ.

ശീഘ്രകോരി, ഒരു �കോടുംകോള�പോ�ല തീക്ഷ്ണൻ, നിഹന്തോവ്, വി�ദ്വഷിക�ള

വിറപ്പിയ്ക്കുന്നവൻ, സംക്രന്ദനൻ, കണ്ണിമ�വട്ടോത്തവൻ–ഇങ്ങ�നയുള്ള ഏകവീര

നോയ ഇന്ദ്രൻ ഒരുനൂറുപടക�ള ഒപ്പം ജയിയ്ക്കും! (1)
സംക്രന്ദനനും, കണ്ണിമ�വട്ടോത്തവനും, ജിഷ്ണുവും, �പോരോളിയും, ദുശ്ച്യവനനും,

ധർഷകനും, അ�മ്പടുത്തവനും, വൃഷോവുമോയ ഇന്ദ്ര�ന�ക്കോണ്ടു നിങ്ങൾ അതിൽ

ജയിക്കുവിൻ; �പോരുതുന്ന �നതോക്ക�ള, അതി�നഅമർത്തുവിൻ! (2)
ആ ഇന്ദ്രന്ന് അമ്പുകോരുണ്ടു്, വോൾകോരുണ്ടു്, കീഴിൽ; അവിടുന്നു �പോരുതി

�ക്കോണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ �ചന്നു�ചരും; ഒത്തുകൂടിയവ�ര ജയിയ്ക്കും; �സോമം കുടിയ്ക്കും.

�കക്കരുത്തിനോൽ വില്ലുയർത്തി ശരി�യ്ക്കയ്തു �കോല്ലും! (3)
ബൃഹസ്പ�ത, ഭവോൻ �തരിൽ വന്നു, രക്ഷസ്സുക�ള ഹനിച്ച്, അമിത്ര�ര അമർ

ത്തോലും; പടക�ള ഉട�ച്ചോടുക്കി, അടരിൽ ജയിച്ചു, ഞങ്ങളു�ട �തരുകൾ കോത്തോ

ലും! (4)
ഇന്ദ്ര, �ക�ല്പന്നു ഗണിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവനും, തടിച്ചവനും, അതിവീരനും, പരോക്ര

മിയും, കീഴമർത്തുന്ന കരുത്തനും, അന്നവോനും, വീരോനുചരനും, സത്ത്വശോലിയും,

ബലജോതനും, �ഗോക്ക�ള �നടുന്നവനുമോയ നിന്തിരുവടി �വറ്റി�ത്തരിൽ �കറിയോ

ലും! (5)
ഒത്തുകൂടിയവ�ര, നിങ്ങൾ �ഗോത്ര�ത്തപ്പിളർത്ത, �ഗോക്ക�ള �നടിയ, വജ്രപോ

ണിയോയ, ബലത്തോൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചുടയ്ക്കുന്നഈ ഇന്ദ്ര�ന മുൻനിർത്തി�പ്പോ

രോടുവിൻ–സഖോക്ക�ള, നിങ്ങൾ പിന്നിൽനിന്നു �പോരുതുവിൻ! (6)
കരുത്തോൽ �മഘങ്ങളിൽ കടന്ന, കനിവറ്റ വീരനോയ, ശതമന്യുവോയ, ദുശ്ച്യ

വനനോയ, �സന്യങ്ങ�ള കീഴമർത്തുന്ന, �പോരുതോവല്ലോത്തഇന്ദ്രൻയുദ്ധങ്ങളിൽ

നമ്മു�ട പടക�ള കോത്തരുള�ട്ട! (7)
ഇന്ദ്രൻഈ �ദവ�സനക�ള നയിയ്ക്ക�ട്ട; ബൃഹസ്പതിയും ദക്ഷിണയും യജ്ഞ

വും �സോമവും മുന്നിൽ നടക്ക�ട്ട; മരുത്തുക്കൾഎതിർത്തുടച്ചു ജയിയ്ക്കുന്ന ഇവയു�ട

മുന്നണിയിലണയ�ട്ട! (8)
വൃഷോവോയ ഇന്ദ്ര��യും, വരുണരോജോവി��യുംആദിത്യന്മോരു�ടയും, മരുത്തു

ക്കളു�ടയും കടുത്തബലം (നമുക്കു കിട്ട�ട്ട;) മഴ�പോഴിയ്ക്കുന്ന മഹോമനസ്കരോയ �ദവ

ന്മോരു�ട ജയ�ഘോഷം ഉയരുന്നു! (9)
മഘവോ�വ, അങ്ങ് ആയുധങ്ങ�ളയും എ�� ആളുകളു�ട ഹൃദയങ്ങ�ളയും

ഇമ്പ�പ്പടുത്തിയോലും; വൃത്രഹന്തോ�വ, കുതിരകളു�ട ഓട്ടം മുതിര�ട്ട; �തരുകളു�ട

ജയ�ഘോഷം ഉയര�ട്ട! (10)
ഞങ്ങളു�ട �പോരുതുന്ന പടയോളിക�ള ഇന്ദ്രൻ (കോക്ക�ട്ട;) ഞങ്ങളു�ട ശര

ങ്ങൾ ജയിയ്ക്ക�ട്ട; ഞങ്ങളു�ട വീരന്മോർ മീ�തയോക�ട്ട; �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾത�ന്ന

യുദ്ധങ്ങളിൽഞങ്ങ�ള രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ! (11)
അ�പ്വ, വരിക: നീ ഇവരു�ട മനം മയക്കി. അവയവങ്ങൾ എടുക്കുക. നീ

ഇ�ങ്ങോട്ടു വരിക: ഇവരു�ട ഹൃദയങ്ങ�ള ദുഃഖം�കോണ്ടു നീറ്റുക. ഈ ശത്രുക്കൾ കൂ

രിരുട്ടിൽ �പട�ട്ട! (12)



[മ. 10: അ. 9: സൂ. 103] എട്ടോം അഷ്ടകം 435

�നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾ �കറി�ച്ചന്നു ജയിയ്ക്കുവിൻ: ഇന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്കുസുഖമരു

ള�ട്ട; അധൃഷ്യരോയിത്തീരുമോറു നിങ്ങളു�ട �കകൾക്കുകരുത്തുകൂട�ട്ട! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 103.
1. നിഹന്തോവ്–ശത്രുഘോതി. കണ്ണിമ�വട്ടോത്തവൻ–സദോയജ്ഞഗമന–യുദ്ധോദികളിൽ

ജോഗരൂകൻ.

2. അതിൽ–യുദ്ധത്തിൽ. അതി�ന–ശത്രുബല�ത്ത.

3. ഒത്തുക്കൂടിയവ�ര–�പോരുതോ�നത്തിയവ�ര.

5. �ക�ല്പന്നു ഗണിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവനും–ഓ�രോരുത്തനും കരുതുന്നു, ഇന്ദ്രനോണ് തനിയ്ക്കു

ബല�മന്ന്. വീരോനുചരൻ–വീരരോയ അനുചരന്മോ�രോടുകൂടിയവൻ. �ഗോക്കൾ=

ജലങ്ങൾ; അ�ല്ലങ്കിൽ വോക്കുകൾ, സ്തുതികൾ.

6. ഒത്തുകൂടിയവ�ര–�യോദ്ധോക്ക�ള, �ഗോത്രം=�മഘം, അഥവോ പർവതം. �ഗോക്കൾ=

ജലങ്ങൾ. ഉടയ്ക്കുന്ന–പറ്റലർപ്പട�യ. പിന്നിൽ–ഇന്ദ്ര�� പിൻവശത്ത്.

7. കനിവറ്റ–ശത്രുക്കളിൽ ദയയില്ലോത്ത. �സന്യങ്ങൾ–ശത്രു�സനകൾ.

8. ഈ–ഞങ്ങ�ളസഹോയിപ്പോൻ വന്ന. മുന്നിൽ–ഇന്ദ്ര��. ഇവ–�ദവ�സനകൾ.

12. അപ്വ–പോപോഭിമോനി�ദവത. ഇവരു�ട–�പോരുതുന്ന ശത്രുക്കളു�ട. അവയവങ്ങൾ

എടുക്കുക–അംഗങ്ങ�ള പോപമയങ്ങളോക്കുകഎന്നോയിരിയ്ക്കോം, അർത്ഥം.

13. �നതോക്കൾ–മുന്നണി�പ്പോരോളികൾ.
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സൂക്തം 104.

വിശ്വോമിത്രപുത്രൻഅഷ്ടകൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

പുരുഹൂത, അങ്ങയ്ക്കു �സോമം പിഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു: ഹരികളിലൂ�ട �വക്കം യോഗ

ത്തി�ലഴുന്നള്ളിയോലും. അങ്ങ�യപ്പറ്റി �മധോവികൾ �ചോല്ലി നടപ്പിൽവന്ന �സ്തോ

ത്രങ്ങൾ (ഞങ്ങൾ) �നടിയിട്ടുണ്ട്; ഇന്ദ്ര, അങ്ങു �സോമം കുടിച്ചോലും! (1)
ഹരിയുക്ത, �വള്ളത്തി�ലോലുമ്പി �നതോക്കന്മോർ പിഴിഞ്ഞതു ഭവോൻ ഇവി�ട

പോനം�ചയ്തോലും, തിരുവയർ നിറച്ചോലും: ഇന്ദ്ര, ഉക്ഥങ്ങളോൽ വഹിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവ

�ന, അങ്ങയ്ക്കോയി അമ്മിക്കുഴകളോൽ ചതയ്ക്ക�പ്പട്ടതു കുടിച്ചു മത്തടിച്ചോലും! (2)
ഹര്യശ്വ,ഞോൻവൃഷോവോയ ഭവോന്നുപുറ�പ്പടോൻ ഒരുയഥോർത്ഥമോയകടുംപോ

നം പിഴിഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു: ഇന്ദ്ര, സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട ശക്തിമോനോയ ഭവോൻ ഇവി�ട സ് തുതി

കൾ�കോണ്ടും എല്ലോക്കർമ്മങ്ങൾ�കോണ്ടും സംതൃപ്തി പൂണ്ടോലും! (3)
ശക്തിയുക്ത, ഇന്ദ്ര, ഭവോ�� രക്ഷയോലും വീര്യത്തോലും അന്നവും സന്തതിയും

�നടിയ കോമയമോനരോയ യജ്ഞോഭിജ്ഞന്മോർ മനുഷ്യഗൃഹത്തിൽ സ്തുതിച്ചും ഒപ്പം

ലഹരിപിടിച്ചും വസിച്ചുവ�ല്ലോ! (4)
ഹര്യശ്വ, ഇന്ദ്ര, നന്നോയി സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവനും, നല്ല ധനവും, വള�രക്കോന്തി

യുമുള്ളവനുമോയ ഭവോ�� �കോണ്ടുനടക്കൽ�കോണ്ടുംതങ്ങളു�ടസ്തുതികൾ�കോണ്ടും,

�സ്തോതോക്കളോയആളുകൾ ദോനത്തിന്നോയി അങ്ങയു�ട മഹനീയരക്ഷ�യ�കവ

രുത്തുന്നു. (5)
ഹരിയുക്ത, പിഴിഞ്ഞ �സോമം കുടിപ്പോൻഅവിടുന്നുഹരികളിലൂ�ട �സ്തോത്രങ്ങ

ളിൽ വന്നു�ചർന്നോലും: ഇന്ദ്ര, യജ്ഞം ത്രോണിയുള്ള ഭവോങ്കൽ അണയുന്നു; ഈ

അധ്വര�ത്തതു�ലോം അറിയുന്ന ഭവോൻ ദോതോവുമോണ�ല്ലോ! (6)
ഒരോയിരം അന്നങ്ങളുള്ളവനും, എതിർക്കുന്നവ�രഅമർക്കുന്നവനും, എതിരറ്റ

വനും �സോമനീരിൽ രസിയ്ക്കുന്നവനും, �ശോഭന�സ്തോത്രനും, മഘവോവുമോയ ഇന്ദ്ര�ന

�ചോല്ലുൾഅലംകരിയ്ക്കുന്നു–�സ്തോതോവി�� ഗോഥകൾ പുകഴ്ത്തുന്നു! (7)
ഇന്ദ്ര, ഭംഗിയിൽ മൂളുന്ന അഹിംസിതകളോയ സപ്തനദീ�ദവിക�ള�ക്കോണ്ടു

ഭവോൻ സമുദ്ര�ത്ത തഴപ്പിച്ചു; പുരന്ദരനോയ അവിടുന്നു �തോണ്ണൂ�റ്റോമ്പതു പുഴക�ള

�ദവന്മോർക്കും മനുഷ്യർക്കും�വണ്ടി ഒഴുകിച്ചു; വഴിയും �വട്ടി! (8)
ഇന്ദ്ര, �ദവനോയ ഭവോൻ ഒറ്റയ്ക്കു തണ്ണീരുക�ള തകരോറുകോരങ്കൽനിന്നു �വർവി

ടുവിച്ച്, അവയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു�പോരുന്നു. അവിടുന്നു വൃത്രവധത്തിൽ എവ�യ ഉളവോ

ക്കി�യോ, അവ�കോണ്ടു ദീർഗ്ഘോയുസ്സോയ ഭവോൻ തിരുവുടൽ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തിയോലും!

(9)
അതിവീരനും, കർമ്മവോനും, �ശോഭന�സ്തോത്രനുമോണു്, ഇന്ദ്രൻ: ആ പുരുഹൂത

�ന �മോഴികൾ പൂജിയ്ക്കുന്നു. ശക്രൻ വൃത്ര�ന മർദ്ദിച്ചു; �വളിച്ചമുണ്ടോക്കി; �നരിട്ടു പട

ക�ള കീഴമർത്തി! (10)
യുദ്ധങ്ങളിൽശത്രുക്ക�ളഹനിച്ചുധനമടക്കുന്നഉഗ്രനുംപ്രവൃദ്ധനുമോയ മഘവോ

വി�ന–(�സ്തോത്രം)ശ്രവിയ്ക്കുന്ന മഹോ�നതോവോയ ഇന്ദ്ര�ന–അന്നം കിട്ടിയ്ക്കുന്നഈ

യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷയ്ക്കോയി നോം വിളിയ്ക്കുക! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 104.
1. ഹരികളിലൂ�ട– ഇരുഹരിക�ള പൂട്ടിയ �തരിലൂ�ട. �നടിയിട്ടുണ്ട്–പഠിച്ചു�വച്ചിട്ടുണ്ടു്.
2. പിഴിഞ്ഞതു–�സോമം.

3. പോനം–�സോമനീർ.
4. യജ്ഞോഭിജ്ഞന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. മനുഷ്യഗൃഹത്തിൽ–യജമോന�� യോഗശോല

യിൽ. സ്തുതിച്ചും–ഭവോ�ന. ലഹരിപിടിച്ചും–�സോമപോനത്തോൽ. വസിച്ചുവ�ല്ലോ–

ഞങ്ങളും അങ്ങ�നയോകണ�മന്നുഹൃദയം.

7. �ചോല്ലുകൾ–സ്തുതികൾ
8. മൂളുന്ന–ശബ്ദിയ്ക്കുന്ന. പുഴകൾ–ഉപനദികൾ.
9. തകരോറുകോരൻ–വൃത്രൻ. അവ–തണ്ണീരുകൾ.
10. �മോഴികൾ–സ്തുതികൾ. പടകൾ–ശത്രു�സന്യങ്ങൾ.
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സൂക്തം 105.

കുത്സൻപുത്രൻ ദുർമ്മിത്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രിയും ഉഷ്ണിയ്ക്കും പിപീലികമധ്യോയം ത്രിഷ്ടു

പ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോ�ല.)

എന്നുതടുത്തുനിർത്തും, �ഹ വ�സോ,

സന്നുതി, �തോടു�പോ�ല�വ,

�ന�ര �കോതിയ്ക്കുമങ്ങ�യ നീണ്ട

നീരിന്നും തണ്ണീരിന്നുമോയ്? (1)

�ശ്രഷ്ഠകർമ്മക്ക�ളോ,ട്ടക്കോർ, �ച�മ്മ

പൂട്ടോവുന്നവർ, സ�ന്മഢ്റർ,

കുഞ്ചി�രോമങ്ങൾ വോയ്ചവരി,മ്പം

തഞ്ചിയ്ക്കുമിരു�പർ�ക്കോ�ത്തോർ-

ആയിരുഹരികൾക്കീശൻ ധന-

ദോയി നീയിച്ഛ�വച്ചോലും! (2)

വോടി�പ്പോയ�ല്ലോ പോപജോത�ന-

�പ്പടിച്ചു, മർത്ത്യൻ�പോലിന്ദ്രൻ;

�മോടിയ്ക്കു പി�ന്ന�ക്ക�ല്പോ�ടോന്നിച്ചു-

കൂടിനോൻ, തള്ളിമോറ്റിനോൻ! (3)

വ�ന്നത്തു,മിന്ദ്രൻ–ശൂരനോമിന്ദ്ര-

നിന്നരന്നിഷ്ട�മകുവോൻ,

രണ്ടുസുവ്രതർ കുറ്റി�ട്ടോടിയ്ക്കും

വണ്ടിയിലർച്ച്യമോനനോയ് ! (4)

ചോരു�കസരരോയ ര�ണ്ടോട്ട-

ക്കോരിലോർ �കറും, പുഷ്ടിയ്ക്കോയ്;

നല്ലണക്കടയു�ള്ളോനോമവൻ

�ചോല്ലി വോങ്ങു�മ, (�സോമനീർ)! (5)

വോഴ്ത്തും, സുഭഗന്മോ�രോത്തു വോനിൽ

വോഴുമസ്സുഭഗൗജസ്കൻ;

കല്പിച്ചുകോട്ടീ, ശൂരൻബുദ്ധിയും

�കല്പുമൃഭുക്കൾ�പോല�വ! (6)

പച്ചയശ്വങ്ങള,ക്ഷതഹനു,

പച്ചമീശയുമുള്ളവൻ

വോ�നതിർമഹോവജ്രം തീർത്ത�ല്ലോ,

വധ്യനോം ദസ്യുവിന്നോയി. (7)

�ചത്തു�കങ്ങൾതൻ പോപം നീ: ഞങ്ങൾ

നുത്യോ �കോല്ലോവൂ, ഹീന�ര!

അസ്തവമോയ മ�റ്റോരു യജ്ഞം
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മുത്തവി�ട�യ്ക്കകില്ല�ല്ലോ. (8)

�നതോക്കൾ യോഗശോലയിങ്കൽ നിൻ-

�ത്രതോഗ്നികർമ്മം വോയ്പി�യ്ക്ക,

മോനുഷ�നോത്തു �കറും, പ്രീത്യോ നീ

തോ�ന പുകഴ്ന്ന �തോണിയിൽ! (9)

പോൽ തൂകീട�ട്ട �ചർക്കോൻ പയ്യങ്ങ-

�യ്ക്ക;–�തോന്നോൽ നീ തൻപോത്രത്തിൽ

�കോരിപ്പകരു,മക്കയിലു�മ

�കോട്ടമില്ലോതിണങ്ങ�ട്ട! (10)

ഏവം സ്തുതിച്ചോൻ, നൂറു�മ�റയും

�കവരുത്തോനദ്ദുർമ്മിത്രൻ-

ഏവം സ്തുതിച്ചോൻ നി�ന്നസ്സുമിത്രൻ:

നീ �വരി�പ്പോരിലൂർജ്ജസ്വിൻ,

കുത്സപുത്ര�നക്കോത്ത�ല്ലോ–കുത്സ-

വത്സ�നത്തു�ലോം കോത്ത�ല്ലോ! (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 105.
1. സന്നുതി–ഞങ്ങളു�ടസ്തുതി. നീണ്ടനീ ര്– മൂന്നുസവനങ്ങളി�ലയും �സോമരസം �സോ

മം കുടിപ്പിയ്ക്കോനും, ഞങ്ങൾക്കു ജലം കിട്ടോനും�വണ്ടി അങ്ങ�യ, ഞങ്ങളു�ട സ്തുതി,

ഒരു �തോടു �വള്ള�ത്ത�യന്ന�പോ�ല തടുത്തുനിർത്തുകഎന്നോയിരിയ്കും– ആ കോലം

എന്നു വരും ?

2. ഇന്ദ്ര�� ഹരിക�ള വർണ്ണിയ്ക്കുന്നതോണ്, ഈ ഋക്ക്. ഓട്ടക്കോർ– ദ്രുതഗോമികൾ. �ച

�മ്മ പൂട്ടുന്നവർ–സുശിക്ഷിതർ എന്നർത്ഥം സ�ന്മഢ്റർ=നല്ല ലിംഗമുള്ളവർ. ഇമ്പം

തഞ്ചിയ്ക്കുമിരു�പർ–ആഹ്ലോദകരരോയ സൂര്യചന്ദ്രന്മോർ. ആ–തോദൃശരോയ. ഇച്ഛ�വച്ചോ

ലും–ഞങ്ങളു�ട �സ്തോത്രങ്ങളിൽ.

3. പോപജോതൻ–വൃത്രൻ. വൃത്ര�നോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രൻക്ഷീണിയ്ക്കയുണ്ടോയി�പോൽ.

�മോടിയ്ക്കു–ജയശ്രീയ്ക്കോയി. �ക�ല്പോട്– മരുൽബല�ത്തോട്. തള്ളിമോറ്റിനോൻ–വൃത്ര�ന.

4. ഇന്നരന്ന്–�സ്തോതവിന്ന്. രണ്ടുസുവ്രതർ –സുകർമ്മോക്കളോയഹരികൾ. വണ്ടി–രഥം.

5. ചോരു�കസരർ–നല്ല കുഞ്ചി�രോമങ്ങളുള്ളവ. ര�ണ്ടോട്ടക്കോരിൽ– ഹരിക�ളപ്പൂട്ടിയ �ത
രിൽ. പുഷ്ടിയ്ക്കോയ്–�സോമം കുടിച്ചു തടിപ്പോൻ. അവൻ–ഇന്ദ്രൻ. �ചോല്ലി–യോചിച്ച്.

6. സുഭഗന്മോർ–അഴകുറ്റവർ, മരുത്തുക്കൾ. വോഴ്ത്തും–�സ്തോതോവി�ന പ്രശംസിയ്ക്കും. കല്പിച്ചു

കോട്ടീ– വൃത്രവോധോദിയോൽ. ഋഭുക്കൾ�പോല�വ–ഋഭുക്കൾഅസോധോരണമോയ രഥച

മോസോദിനിർമ്മോണം�കോണ്ടു തങ്ങളു�ട ബുദ്ധിയും �കല്പും �വളി�പ്പടുത്തിയ�ല്ലോ.

7. അക്ഷതഹനു–�കടുപറ്റോത്തഅണക്കടകൾ. വോ�നതിർമഹോവജ്രം–അന്തരിക്ഷം�പോ�ല

വലുതോയ വജ്രം. വധ്യനോം ദസ്യുവിന്നോയി–ദസ്യുവി�ന �കോല്ലോൻ.

8. �ചത്തുക–നശിപ്പിയ്ക്കുക. നുത്യോ–അങ്ങ�യക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതി�കോണ്ടു്. ഹീന�ര–

സ്തുതിരഹിത�ര, സ്തുതിയ്ക്കോത്തവ�ര. അസ്തവമോയ–സ്തുതിയ്ക്കലില്ലോത്ത. മ�റ്റോരു–

സസ്തവയ�ജ്ഞതരമോയ.
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9. �നതോക്കൾ–ഋത്വിക്കുകൾ. മോനുഷൻ– യജമോനൻ. തോ�നപുകഴ്ന്ന–പരോ�പക്ഷയില്ലോ�ത
യശസ്സു �നടിയ. �തോണി–തരണസോധനം, രഥം; യജമോന�ന ത�� �തരിൽ �കറ്റും.

10. �ചർക്കോൻ–�സോമനീരിൽ. തൻപോത്രത്തിൽ–വോയിൽ. �കോരിപ്പകരും–�സോമനീർ.

കയിൽ–�കോരി�യടുക്കുന്നകരണ്ടി. ഇണങ്ങ�ട്ട– ഉപകരിയ്ക്ക�ട്ട.

11. നൂറു�മ�റയും–ധനം. ദ്ദുർമ്മിത്രന്നുസുമിത്ര�നന്നും �പരുണ്ടു്. കുത്സുപുത്ര�ന–എ�ന്ന.

അഞ്ചോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: എട്ടോംഅഷ്ടകം
ആറോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 10 അനുവോകം 9
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സൂക്തം 106.

കശ്യപപുത്രൻ ഭ്രതോംശൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

നിങ്ങളിരുവരും ഇ�പ്പോൾഅതുത�ന്ന കോംക്ഷിച്ചു, �നയ്ത്തുകോർ വസ്ത്രങ്ങൾ�പോ

�ല കർമ്മങ്ങൾ പരത്തുന്നു. സഹചോരികളോയ നിങ്ങ�ള ഇ�ദ്ദഹം ഇഷ്ടപ്രോപ്തിയ്ക്കോ

യി സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ, സുദിനങ്ങൾ�പോ�ലഅന്നങ്ങ�ളഅലംകരിയ്ക്കുന്നു! (1)
നിങ്ങൾ, പൂട്ടുമൂരികൾ�പോ�ല ഊട്ടുന്നവരിൽ �ചല്ലുന്നു. പടക്കുതിരകൾ�പോ

�ല പോഞ്ഞു �സ്തോത്രത്തി�ലത്തുന്നു. ദൂതന്മോർ�പോ�ല ജനങ്ങളിൽ പുകൾ�പ്പടുന്നു.

�പോത്തുകൾ �കോക്കരണി വിടോത്തതു�പോ�ല, നിങ്ങളും വിട്ടു�പോകോതിരിയ്ക്കണം!

(2)
നിങ്ങൾ പക്ഷിച്ചിറകുകൾ�പോ�ല �ചർന്നു�മവുന്നു. പശുക്കൾ �പോ�ല പൂജ്യ

രോയനിങ്ങൾയജ്ഞത്തിൽവ�ന്നത്തുവിൻ! നിങ്ങൾ, �ദവകോമ��അഗ്നി�പോ�ല

ജ്വലിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾഅധ്വര്യുക്കൾ�പോ�ല വള�രയിടങ്ങളിൽ യജിയ്ക്കുന്നു. (3)
നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്ക്, അച്ഛന്മോർ മക്കൾ�ക്കന്ന�പോ�ലബന്ധുക്കളോകുന്നു. നി

ങ്ങൾ, ഇരു�തജസ്വികൾ�പോ�ല തിളങ്ങുന്നു. �വമ്പൽ�കോള്ളുന്നവർക്കു തമ്പുരോ

ക്കന്മോർ�പോ�ലയോണു്, നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ, അന്നവോന്മോർ�പോ�ല പുഷ്ടി നല്കുന്നു.

ഇരുരശ്മികൾ�പോ�ല ഉപ�ഭോഗത്തിന്നുതകുന്നു. നിങ്ങൾ, കളിമ്പക്കോർ�പോ�ല വി

ളിയി�ലഴുന്നള്ളുവിൻ! (4)
നിങ്ങൾ കോളകൾ�പോ�ല തടിച്ചു�കോഴുത്തവരും, സുഖകരരും, മിത്രോവരു

ണർ�പോ�ല സത്യഭൂതരും, ബഹുധനരും, നിശിത�സ്തോത്രരും, കുതിരകൾ�പോ�ല

ആഹോരത്തോൽ ഉയർന്നവരും, അന്തരിക്ഷസ്ഥരും, ആടുകൾ�പോ�ലഅന്നം�കോ

ണ്ടുശുശ്രുഷിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടവരും, പുഷ്ടിപ്രദരുമോകുന്നു. (5)
മത്തഗജങ്ങൾ�പോ�ല മൂരിനിവുർത്തും; �കോല�പ്പടുത്തും–നിഹന്തോവി��

മക്കൾ�പോ�ല കുത്തും, പിളർത്തും; ജയിയ്ക്കും; മത്തടിയ്ക്കും–ഇങ്ങ�നയുള്ള രത്നതു

ല്യരോയ നിങ്ങൾഎ�� ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞുചത്തടിയുന്ന ശരീര�ത്ത ജരോവർജ്ജിതമോ

ക്കിയോലും! (6)
�തജസ്സുയർന്നവ�ര, വീരന്മോർ�പോ�ലയുള്ളനിങ്ങൾചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞലഞ്ഞുചോ

കുന്നശരീര�ത്ത, �വള്ളത്തി���യന്ന�പോ�ലആപത്തി�� മറുകരയിലണയ്ക്കുന്നു.

യോ�തോന്നുവിശുദ്ധബലരോയനിങ്ങൾക്ക്, ഋഭുക്കൾ�ക്കന്ന�പോ�ല�കവന്നു�വോ,

വോയു�പോ�ല സർവവ്യോപിയും അതി�വഗിയുമോയ (ആ രഥം) ധനങ്ങളു�ട ഉടമയോ

കുന്നു! (7)
മഹോവീരങ്ങൾ�പോ�ല �നയ്യ് ഉള്ളിൽ �ചലുത്തുന്നവരും, ധനപോലകരും, നി

ഹന്തോക്കളും, ആയുധധോരികളും, പക്ഷികൾ�പോ�ല പറക്കുന്നവരും, ചന്ദ്രസമോന

രൂപരുമോയ നിങ്ങൾ മനസോ �കോപ്പണിഞ്ഞു, മോന്യന്മോർ�പോ�ലഎഴുന്നള്ളും! (8)
നിങ്ങൾ, �നടിയവർ�പോ�ല ആഴങ്ങളിൽ നില്ക്കും; നടക്കുന്നവ�� കോലുകൾ

�പോ�ല ആഴമില്ലോ�ത്തടം അറിയും; �ചവികൾ�പോ�ല �സ്തോത്രം �കൾക്കും. ആ

നിങ്ങൾ, രണ്ടവയവങ്ങൾ�പോ�ലഞങ്ങളു�ടപൂജനീയകർമ്മത്തിൽസംബന്ധിച്ചോ

ലും! (9)
നിങ്ങൾ, �മഘങ്ങൾ�പോ�ല, മധു �പോഴിയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾ �തനീച്ചകൾ�പോ�ല,

ദ്വോരം കീ�ഴ്പോട്ടോയ പയ്യി��അകിട്ടിൽ പോൽ �വയ്ക്കുന്നു; നിങ്ങൾ �കടുമനുഷ്യർ�പോ



[മ. 10: അ. 9: സൂ. 106] എട്ടോം അഷ്ടകം 443

�ല, വിയർപ്പിറ്റിയ്ക്കുന്നു; �മലിഞ്ഞപയ്യുനല്ലപുല്ലുതിന്നുന്ന�പോ�ല, ഹവിസ്സു ഭക്ഷിയ്ക്കു

ന്നു. (10)
ഞങ്ങൾ വള�ര �സ്തോത്രം �ചോല്ലോം; ഹവിസ്സു നല്കോം. നിങ്ങൾ ഒ�ര�തരിലൂ�ട

ഇവി�ട ഞങ്ങളു�ട സ്തുതി�യയും, �പക്കളു�ട അകിട്ടി�ല പരിപക്വമോയ മധുരോ

ന്ന�ത്തയും ഉ�ദ്ദശിച്ചു വന്നു�ചർന്നോലും! ഇങ്ങ�ന ഭൂതോംശൻ അശ്വികളിൽ അഭി

ലോഷപൂർത്തി വരുത്തി. (11)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 106.
1. അതു–ഞങ്ങൾ തരുന്നഹവിസ്സ്. ഇ�ദ്ദഹം–യജമോനൻ. സുദിനങ്ങൾ�പോ�ല–നല്ല

ദിവസങ്ങളിൽസദ്യ ഒരുക്കുമ�ല്ലോ.

2. പൂട്ടുമൂരികൾ (ഉഴവുകോളകൾ) തീറ്റ �കോടുക്കുന്നവരു�ട അടുക്കൽ �ചല്ലുമ�ല്ലോ; അതു

�പോ�ല നിങ്ങൾ ഊട്ടുന്നവരിൽ (ഹവിർദ്ദോക്കളിൽ)�ചല്ലുന്നു. ദൂതന്മോർ�പോ�ല–

രോജോവിന്നു പ്രിയ�പ്പട്ട ദൂതന്മോർ യശസ്വികളോയിത്തീരുന്നതു�പോ�ല. വിട്ടു�പോകോ

തിരിയ്ക്കണം–ഞങ്ങളു�ട ഹവിസ്സി�നയും സ്തുതി�യയും.

3. �ദവകോമൻ–യഷ്ടോവ്.
4. ഇരു�തജസ്വികൾ–അഗ്നിസൂര്യന്മോർ. �വമ്പൽ�ക്കോള്ളുന്നവർക്കു–കർമ്മവ്യഗ്രർക്ക്.
തമ്പുരോക്കന്മോർ�പോ�ലയോണു്–യുദ്ധത്തിലുഴറുന്ന �സന്യങ്ങ�ള രോജോക്കന്മോർ�പോ

�ല, നിങ്ങൾ കർമ്മവ്യഗ്ര�ര കോത്തരുളുന്നു. ഇരുരശ്മികൾ–അഗ്നിസൂര്യകിരണങ്ങൾ.

കളിമ്പക്കോർ�പോ�ല–ക്രീഡോശീലർ കളിസ്ഥല�ത്തത്തുന്നതു�പോ�ല. വിളിയിൽ–

ഞങ്ങളു�ടആഹ്വോനത്തിൽ.

5. നിശിത�സ്തോത്രർ–നിശിതമോംവണ്ണം (ബുദ്ധികൂർമ്മ�യോ�ട) സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവർ.

അന്നം–തീറ്റ, ഹവിസ്സ്.

6. �കോല�പ്പടുത്തും–ശത്രുക്ക�ള. നിഹന്തോവി��– ശത്രുഘോതിയോയ ശുര��.

8. നിഹന്തോക്കൾ–ശത്രുസൂദനർ.
9. �നടിയവർ (ദീർഗ്ഘകോയന്മോർ) ആഴങ്ങളിൽ മുഴുകില്ല�ല്ലോ.

10. മധു=�തൻ, ജലം. �തനീച്ചകൾ�പോ�ല–�തനീച്ചകൾ�പോ�ല–�തനീച്ചകൾപൂവിൽ
�തൻ �വയ്ക്കുന്നതു�പോ�ല. �മലിഞ്ഞ–തീറ്റ കിട്ടോഞ്ഞുചടച്ച.

11. മധുരോന്നം–പോൽ. ഭൂതോംശൻ–ഞോൻ.
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സൂക്തം 107.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ ദിവ്യ�നോ പ്രജോപതിപുത്രി ദക്ഷിണ�യോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗ

തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ദക്ഷിണ �ദവത.

മഘവോവി�� മഹസ്സ് ഇവർക്കോയി ഉദിച്ചു; ജഗ�ത്തല്ലോം ഇരുട്ടിൽനി�ന്നോഴി

ഞ്ഞു. �ദവകളോൽ നല്ക�പ്പട്ട മഹോ�ജ്യോതിസ്സ് വ�ന്നത്തി; ദക്ഷിണയു�ട വിശോല

മോയ മോർഗ്ഗം കോണുമോറോയി! (1)
ദക്ഷിണ �കോടുക്കുന്നവർ ഉയരത്തുസ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിയ്ക്കും: അശ്വ�ത്ത നല്കി

യവർ സൂര്യ�നോടു �ചരും; സ്വർണ്ണം നല്കിയവർ �ദവത്വമടയും; �സോമ, വസ്ത്രം നല്കി

യവർ (ഭവോ�നോടുകൂടി വസിയ്ക്കും). ഇവ�രല്ലോം ദീർഗ്ഘോയുസ്സുകളുമോകും! (2)
�ദവന്മോരു�ട രക്ഷയും യോഗോംഗമോയ ദക്ഷിണയും അവ�ര പ്രീതി�പ്പടുത്തോ

ത്ത �കടുനടപ്പുകോർക്കില്ലത�ന്ന; അതിനോൽ വള�ര�പ്പർ പോപഭയത്തോൽ കർ

മ്മം �ചയ്തു ദക്ഷിണ നല്കി (�ദവ്വന്മോ�ര) പ്രീതി�പ്പടുത്തുന്നു. (3)
ശതധോര�നന്ന വോയുവിന്നും, സർവജ്ഞനോയ സൂര്യന്നും, മറ്റു മനുഷ്യദ്രഷ്ടോ

ക്കൾക്കും ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കോൻ അവർക്കറിയോം: യജ്ഞത്തിൽ പ്രീതി�പ്പടുത്തുകയും

അർപ്പിയ്ക്കുകയും�ചയ്യുന്നവർഎവ�രോ, അവർഏഴമ്മമോരുള്ള ദക്ഷിണ�യകറക്കും!

(4)
ദക്ഷിണോന്വിതൻ ക്ഷണിയ്ക്ക�പ്പട്ട് ഒന്നോമനോയി എങ്ങും �ചല്ലും; ദക്ഷിണോന്വി

തൻ ഗ്രോമത്തലവനോയി മുമ്പിൽ നടക്കും. ആർ ഒന്നോമനോയി ദക്ഷിണ �കോടുക്കു

�മോ, എ��അഭിപ്രോയത്തിൽ,ആആൾത�ന്നയോണു്, ജനങ്ങൾക്കരചൻ! (5)
പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു: ആർ ഒന്നോമനോയി ദക്ഷിണ�കോണ്ടോരോധിയ്ക്കു�മോ, അവൻ

ത�ന്ന ഋഷി; അവൻത�ന്ന ബ്രഹ്മോവു്; അവൻത�ന്ന അധ്വര്യുവും സോമഗോയകനും

ഉക്ഥശംസിയും; അവൻഅഗ്നിയു�ട മൂന്നുരൂപവും അറിയും! (6)
നമ്മു�ട ആത്മോവിന്ന് ഒരു കവചമോ�ണന്നറിഞ്ഞു ദക്ഷിണയനുഷ്ഠിച്ചോൽ,

ദക്ഷിണ അശ്വ�ത്ത തരും; ദക്ഷിണ �ഗോവി�ന തരും; ദക്ഷിണ �പോൻ�വള്ളി

ക�ള തരും. ദക്ഷിണഅന്ന�ത്തതരും! (7)
ദോതോക്കൾ മരിയ്ക്കില്ല, നികൃഷ്ടഗതിയടയില്ല, �ദ്രോഹിയ്ക്ക�പ്പടില്ല; ദോതോക്കൾ ദുഖ

മനുഭവിയ്ക്കില്ല. ഈഎല്ലോ �ലോകവും, സ്വർഗ്ഗവും–ഇതി�ന�യോ�ക്ക ദക്ഷിണഅവ

ർക്കു �കോടുക്കും! (8)
ദോതോക്കൾ മുമ്പുത�ന്ന പോൽ �പറുന്ന പയ്യി�ന �നടി; ദോതോക്കൾ നല്ല വസ്ത്ര

മുടുത്ത വധുവി�ന �നടി; ദോതോക്കൾ മദ്യത്തി�� ഉൾസ്സത്തു �നടി; ദോതോക്കൾ വി

ളിയ്ക്കോവല്ലോത്തഎതിരോളിക�ള ജയിച്ചു! (9)
ദോതോവിന്നു, കുതി�ച്ചോടുന്ന കുതിര തിരുമ്മ�പ്പടും; ദോതോവിന്നു കന്യക മി

ന്നിത്തിളങ്ങി നില്ക്കും; ദോതോവിന്നു തോമര�പ്പോയ്ക�പോ�ലയും �ദവയോനം�പോ�ലയും

മ�നോഹരമോയി, അലംകൃതമോയ ഭവനം കിട്ടും! (10)
ദോതവി�ന നല്ല കുതിരകൾ വഹിയ്ക്കും; ദക്ഷിണ�കോടുത്തവന്ന് അഴ�കോത്ത

രഥം കിട്ടും. �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ ദോതോവി�ന യുദ്ധങ്ങളിൽ രക്ഷിച്ചോലും: ദോതോവു

�പോരുകളിൽ�വരിക�ള ജയിയ്ക്കുമോറോകണം ! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 107.
1. ദക്ഷിണ യോഗത്തി�� ഒരംഗമോണു്; യോഗം പകൽസ്സമയ�ത്ത ഉള്ളൂ. അതി

നോൽ ആദ്യം പകൽത്തുടക്കം (സൂ�ര്യോദയം) പ്രതിപോദിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു! മഘവോവി��–

സൂര്യോത്മകനോയ ഇന്ദ്ര��. മഹസ്സ്=�തജസ്സ്. ഇവർ–യഷ്ടോക്കൾ. മഹോ�ജ്യോതിസ്സ്–

സൂര്യൻ. യജ്വോക്കൾ ദക്ഷിണ �കോടുപ്പോൻ തുടങ്ങിഎന്നോണു്, ഒടുവി�ല വോക്യത്തി��

തോൽപര്യം.

2. �സോമ–�സോമന�ത്ര, വസ്ത്ര�ദവത.
3. ദക്ഷിണ �കോടുക്കോത്തകുത്സിതചര്യന്മോ�ര �ദവകൾ രക്ഷിയ്ക്കില്ല.

4. മറ്റു മനുഷ്യദ്രഷ്ടോക്കൾ–ഇന്ദ്രോദികൾ. അവർക്കറിയോം–യഷ്ടോക്കൾ ശക്തരോകും.

അർപ്പിയ്ക്കുക–ഹവിസ്സു നല്കുക. ഏഴമ്മമോർ– അഗ്നി�ഷ്ടോമോദികൾ. കറക്കുന്നു–

ഋത്വിക്കുകൾക്കു �കോടുക്കുന്നു.

5. ദക്ഷിണോന്വിതൻ–ദക്ഷിണ �കോടുത്തയജ്വോവ്.

6. പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു–വിദ്വോന്മോർ. ആരോധിയ്ക്കുക–ഋത്വിക്കുക�ളയും മറ്റും സ�ന്തോഷിപ്പി

യ്ക്കുക. ഉക്ഥശംസി–ഉക്ഥങ്ങൾ �ചോല്ലുന്നവൻ. മൂന്നുരൂപം–ആഹവനീയൻ, ഗോർഹ

പത്യൻ, ദക്ഷിണൻ.

7. കവചം–പോപനിവോരക�മന്നുസോരം.

8. ദോതോക്കൾ–ദക്ഷിണ �കോടുത്തവർ. മരിയ്ക്കില്ല–അമരത്വമടയും.

9. �നടി–ശത്രുക്കളിൽനിന്നു കീഴടക്കി. വിളിയ്ക്കോവല്ലോത്ത–ബല�മറിയ എന്നർത്ഥം.

10. കുതിര തിരുമ്മ�പ്പടും–കുതിരകളും കുതിരക്കോരുമുണ്ടോയിവരും എന്നുസോരം.
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സൂക്തം 108.

പണികളുംസരമയും ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; പണികളുംസരമയും �ദവതകൾ.

‘സരമഎന്തിനോണിവി�ട വന്നത്? പിന്തിരിയോ�തനടന്നോലുംഎത്തോവതല്ല

�ല്ലോ,ഈ ദൂരമോർഗ്ഗം. ഞങ്ങൾഎന്തു�ചയ്തുതരണം? രോത്രിഎങ്ങ�നയിരുന്നു? നീ

എങ്ങ�ന പുഴ കടന്നു?’ (1)
‘പണിക�ള, ഇന്ദ്രനയച്ചദൂതിയോയഞോൻനിങ്ങളു�ടവമ്പിച്ചനിധിക�ള �തടി

നടക്കുകയോണു് അതിക്രമണത്തോൽ �പടിച്ചു �വള്ളം എ�ന്ന രക്ഷിച്ചു; അങ്ങ�ന

യോണു് ഞോൻ പുഴ കടന്നതു്. ’ (2)
‘സര�മ, എന്തുതരക്കോരനോണു്, ഇന്ദ്രൻ? എത്രയുണ്ടു്, �സന്യം? അയോളു�ട

ദൂതിയോയിട്ടോണ�ല്ലോ, നീ അകലത്തുനിന്ന് ഇവി�ട വന്നതു്.’ വന്നു�കോള്ള�ട്ട: നമു

ക്ക് ഇവ�ള �സ്നഹിതയോക്കോം; നമ്മു�ട �ഗോപതി �ഗോക്കളു�ട ഉടമസ്ഥനോക�ട്ട!

(3)
‘ആരു�ട ദൂതിയോയിട്ടോ�ണോ,ഞോൻ ദൂരത്തുനിന്ന് ഇവി�ട വന്നതു്,ആഇന്ദ്രൻ

ഹിംസ്യന�ല്ലന്നോണ്, എ��അറിവ്; അ�ദ്ദഹംഹിംസിക്കും. ഗംഭീരനദികൾഅ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത മറയ്ക്കില്ല; പണിക�ള, നിങ്ങൾഅ�ദ്ദഹത്തോൽ വധിയ്ക്ക�പ്പട്ടുകിടക്കും!’ (4)
‘സുഭ�ഗ, സര�മ, ഇതോ, സ്വർഗ്ഗത്തി��അതിരുകളിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നനീ �ത

ടുന്ന �ഗോക്കൾ: ഇവ�യആർ �പോരുതോ�ത പുറത്തയയ്ക്കും? മൂർച്ചയുള്ളആയുധങ്ങ

ളുണ്ടു്, ഞങ്ങൾക്കു്!’ (5)
‘പണിക�ള, ഒരു �സന�യ്ക്കോത്തതല്ല, നിങ്ങളു�ട സംസോരം. അ�മ്പയ്യോവുന്ന

തല്ല, ശരീരം; പോപയുക്തവുമോണു്. നിങ്ങളു�ട വഴി നടക്കോൻ�കോള്ളോത്തതോകുന്നു.

നിങ്ങളു�ട ഇരുതരം �ദഹങ്ങ�ളബൃഹസ്പതി സുഖിപ്പിയ്ക്കില്ല!’ (6)
‘സര�മ, മലയു�ട അടിയിലോണു്, �ഗോക്കളും അശ്വങ്ങളും ധനങ്ങളും �ചർന്ന

ഈനിധി: അതി�ന നല്ല കോവല്ക്കോരോയ പണികൾ കോത്തു�പോരുന്നു; നീ ഒച്ച�പ്പട്ട

ഈസ്ഥലത്തുവന്നതു �വറു�തയോണു് !’ (7)
‘പണിക�ള, �സോമത്തോൽ മൂർച്ച�വച്ചു നടോ�ട നട�കോണ്ട് അംഗിരസ്സുക�ള

ന്ന ഋഷിമോരുംആയോസ്യനും ഇവി�ട വന്നു�ചരും; ഇ �ഗോഗണ�ത്തഅവർ വീതി

യ്ക്കയും�ചയ്യും. അ�പ്പോൾ, നിങ്ങളിപ്പറഞ്ഞതുതുപ്പിക്കള�യണ്ടിവരും!’ (8)
‘സുഭഗയോയ സര�മ, �ദവബലത്തോൽ ഉപദ്രവിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടോണു്, നീ ഇങ്ങ�ന

ഇ�ങ്ങോട്ടു �പോന്ന�തങ്കിൽ, നി�ന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു �പങ്ങളോക്കോം: നീ മടങ്ങി�പ്പോ

�കണ്ട; �ഗോക്ക�ള നമുക്കു വീതി�ച്ചടുക്കോം!’ (9)
‘പണിക�ള, എനിയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടോ, ആങ്ങ�ളയും �പങ്ങ�ളയും: ഇന്ദ്രന്നും �ഘോ

രരോയ അംഗിരസ്സുകൾക്കും അറിയോം. ഞോൻ �ചന്നോൽ എ�� �ഗോകോംക്ഷികൾ

ഇവിടം മൂടിക്കളയും. നിങ്ങൾഇവി�ടനിന്ന് അതിദൂര�ത്ത�യ്ക്കോടി�ക്കോൾവിൻ! (10)
പണിക�ള, നിങ്ങൾ അതിദൂര�ത്ത�യ്ക്കോടി�ക്കോൾവിൻ. �ഗോക്കൾ സത്യം

�കോണ്ടു വോതിൽ �പോളിച്ചു, മുകളി�ലയ്ക്കു �പോര�ട്ട: എന്നോൽ, മറയ്ക്ക�പ്പട്ട ഇവ�യ

ബൃഹസ്പതിയ്ക്കും, �സോമത്തിന്നും,അമ്മിക്കുഴകൾക്കും, �മധോവികളോയഋഷിമോർക്കും

കിട്ടുമ�ല്ലോ!’ (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 108.
1. വല�� ആൾക്കോരോയ പണികൾ ബൃഹസ്പതിയു�ട �ഗോക്ക�ള അപഹരിച്ചു; അവ

�യത്തിരയോൻ ബൃഹസ്പതി�പ്രരിതനോയ ഇന്ദ്രൻ സരമ എന്ന �ദവശുനി�യ അയച്ചു.

അവൾ വലിയ പുഴ കടന്നു, വല�� പുരത്തിൽ �ചന്ന്, അവി�ട ഗുഹയിലടയ്ക്ക�പ്പട്ട

�ഗോക്ക�ള കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ്, അസുരന്മോർ അവ�ള വശീകരിപ്പോൻ സംഭോഷ

ണം തുടങ്ങി:

2. സരമയു�ട മറുപടി: നിങ്ങളു�ട നിധിക�ള–നിങ്ങൾ ഗുഹയിലടച്ചിരിയ്ക്കുന്ന �ഗോക്ക�ള.

അതിക്രമണത്തോൽ �പടിച്ചു–ഞോൻ തീർച്ചയോയും കടക്കോ�നോരു�മ്പട്ടതിൽ �പടിച്ച്.

രക്ഷിച്ചു–മുക്കുകയും മറ്റും �ചയ്തില്ല.

3. അസുരന്മോർ: വന്നു�കോള്ള�ട്ട എന്നോദിയോയ ഭോഗം പണികൾ പരസ്പരം പറയുന്നതോ
ണു്. നമ്മു�ട �ഗോപതി–വലൻ. ഈ �ഗോക്കൾ വല�� ത�ന്നയോയിനില്ക്ക�ട്ട.

4. സരമ: ഹിംസ്യൻ=ഹിംസിയ്ക്ക�പ്പടോവുന്നവൻ. മറയ്ക്കില്ല–മുക്കില്ല.
5. പണികൾ: ഞങ്ങ�ള �പോരുതിജ്ജയിച്ചോ�ല, ഇവ�യ പുറ�ത്തയ്ക്കു വിടുകയുള്ളൂ.

6. സരമ: നിങ്ങളു�ട വോക്കു വീ�രോചിതമല്ല; ശരീരം ദുർബലവും പോപയുക്തവുമോണു്; നി

ങ്ങൾ ദുർമ്മോർഗ്ഗചോരികളോണു്. ഇരുതരം–ദുർബലങ്ങളും പോപയുക്തങ്ങളുമോയ. സുഖി

പ്പിയ്ക്കില്ല–ദുഃഖിപ്പിയ്ക്കും.

7. പണികൾ: ഒച്ച�പ്പട്ട–�ഗോക്കൾ നിലവിളിയ്ക്കുന്ന.
8. സരമ: �സോമത്തോൽ മൂർച്ച�വച്ച– �സോമപോനത്തോൽ ഉശിർപിടിച്ച. അയോസ്യൻ–

അംഗിരസ്സുകളിൽ ഒന്നോമനോയ ഋഷി. വീതിയ്ക്ക–ഉടമസ്ഥന്മോർക്കു �കോടുക്കുക. ഇപ്പറ

ഞ്ഞതു്– ‘നീ വന്നതു �വറു�തയോ�ണ’ന്നും മറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു്. തുപ്പിക്കള�യണ്ടി

വരും–ത്യജി�യ്ക്കണ്ടിവരും.

9. അസുരന്മോർ �സ്നഹം നടിച്ചുപറയുന്നു: നീ �ദവകളു�ട നിർബന്ധത്തോലോണു് �പോന്ന

�തങ്കിൽ, ഞങ്ങളു�ട ഒരു �പങ്ങളോയി ഇവി�ട പോർത്തു�കോള്ളുക.

10. �ഘോരർ–ത�പോവീര്യ�മറിയവർ. എ��–സ്വോമികളോയ. �ഗോകോംക്ഷികൾ–

ഇന്ദ്രോദികൾ. ഇവിടം മൂടിക്കളയും–സ്വ�സന്യങ്ങ�ള�ക്കോണ്ടു്.
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സൂക്തം 109.

ജൂഹൂവ് എന്നബ്രഹ്മവോദിനി�യോ ബ്രഹ്മപുത്രൻഊർദ്ധ്വനോഭോ�വോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും

അനുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

അകൂപോരൻ, വരുണൻ, വോയു, �പരുകിയ �തജസ്സു�കോണ്ടു �പോള്ളിയ്ക്കു

ന്ന ഉഗ്രൻ, സുഖമുളവോക്കുന്ന �സോമൻ, സത്യഭൂതനോൽ ഒന്നോമതു സൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പട്ട

തണ്ണീർ�ദ്ദവിമോർ എന്നീ പ്രധോനർ ബൃഹസ്പതിയു�ട പോപത്തിന്നു (പ്രോയശ്ചിത്തം)

പറഞ്ഞു�കോടുത്തു. (1)
പ്രധോനനോയ �സോമരോജോവു ലജ്ജവിട്ടുബ്രഹ്മജോയ�യതിരി�ച്ചല്പിച്ചു: വരുണ

നും മിത്രനും അനു�മോദിച്ചു; �ഹോതോവോയ അഗ്നി�കക്കു പിടിച്ചു �കോണ്ടു�ചന്നു.

(2)
അവർ പറഞ്ഞു:–‘ഇവളു�ട �ദഹം �ക�കോണ്ടു പിടിയ്ക്കുകത�ന്ന �വണം:

ഇവൾ ബ്രഹ്മജോയയോണ് അയയ്ക്ക�പ്പട്ട ദൂതന്ന് ഇവൾ പ്രത്യക്ഷയോയില്ല; ഒരു ക്ഷ

ത്രിയ�� രോജ്യം�പോ�ല മറഞ്ഞുനിന്ന�തഉള്ളു.’ (3)
അവ�ളപ്പറ്റി ചിരന്തനരോയ �ദവന്മോരും, തപസ്സിലിരുന്നസപ്തർഷിമോരും സം

സോരിച്ചു. �ഘോരയോയ പത്നി�യ ബ്രോഹ്മണ�� അടുക്കൽ �കോണ്ടോക്കി: ദുഷ്ട�യ

�പ്പോലും ഉന്നതസ്ഥോനത്തിരുത്തുമ�ല്ലോ, (തപഃപ്രഭോവം)! (4)
‘�ദവന്മോ�ര, ബൃഹസ്പതി ബ്രഹ്മചോരിയോയി നടക്കുകയോയിരുന്നു: എങ്ങും �ദവ

ന്മോ�രോടു �ചരും; അങ്ങ�ന ഒരംഗമോയിത്തീർന്നു. അതു നിമിത്തം അ�ദ്ദഹം, �സോ

മോനീതയോയ ജുഹുവി�ന�യന്ന�പോ�ല, ഭോര്യ�യ �നടി!’ (5)
�ദവന്മോർതിരി�ച്ചല്പിച്ചു; മനുഷ്യരുംതിരി�ച്ചല്പിച്ചു. അതി�നശരി�വച്ചു�കോണ്ടു

രോജോക്കന്മോരുംബ്രഹ്മജോയ�യ തിരി�ച്ചല്പിച്ചു. (6)
�ദവന്മോർ ബ്രഹ്മജോയ�യ, പോപം �പോക്കി തിരി�ച്ചല്പിച്ചിട്ട്, ഭൂമിയു�ട രസം

പകു�ത്തടുത്തു, പുക�ളറിയ (ബോർഹസ്പത്യയജ്ഞം) അനുഷ്ഠിയ്ക്കുകയോയി. (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 109.
1. ബ്രഹ്മജോയയോയിരുന്ന ജൂഹൂവ് ബൃഹസ്പതിയു�ട ഭോര്യയോയി. അ�ദ്ദഹത്തി�� പോപം

മൂലം അവൾക്കു ദൗർഭോഗ്യം വന്നുകൂടി. അതിനോൽ അവ�ള അ�ദ്ദഹം ത്യജിച്ചു. പി

ന്നീടു സൂര്യോദി�ദവന്മോർ അ�ന്യോന്യം ആ�ലോചിച്ച്, അവ�ള സുഭഗയോക്കി, ബൃഹസ്പ

തിയ്ക്കു തിരി�യ�കോടുത്തു. ആ ഇതിഹോസമോണു്, ഈ സൂക്തത്തിൽ: അകൂപോരൻ–

സൂര്യൻ. ഉഗ്രൻ–അഗ്നി, സത്യഭൂതൻ–ബ്രഹ്മോവ്. പോപത്തിന്നു–ബൃഹസ്പതിപത്നിയ്ക്കു

പറ്റിയ �ദൗർഭോഗ്യത്തിന്ന്.

2. ലജ്ജവിട്ടു–പോപം നീക്ക�പ്പട്ടതിനോൽസം�കോചം കുടോ�ത. ബ്രഹ്മജോയ–ജുഹൂവ്.

3. ക്ഷത്രിയ�� രോജ്യം ശത്രുവിന്നു ഗുപ്തമോയിരിയ്ക്കുമ�ല്ലോ.

4. �ഘോര–പോപങ്ങ�ള �പടിപ്പിച്ച, �ദൗർഭോഗ്യമുക്തയോയ. ബ്രോഹ്മണൻ–ബൃഹസ്പതി.

5. �ചരും–സ്തുതിയ്ക്കുകയും, ഹവിസ്സുനല്കുകയും�ചയ്യും. അംഗമോയിത്തീർന്നു–�ദവന്മോർക്ക്.

അതുനിമിത്തം–�ദവപൂജനത്തോൽ. ഭോര്യ�യ–ജുഹൂനോമികയോയ എ�ന്ന. �നടി–

തിരി�ച്ചടുത്തു.

6. എങ്ങ�ന �നടി എന്നുപറയുന്നു:

7. ഭൂമിയു�ട രസം–ഹവിസ്സ്.
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സൂക്തം 110.

ഭുഗുപുത്രൻ ജമദഗ്നി�യോ തൽപുത്രൻ പരശുരോമ�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; നരോ

ശംസ�നോഴി�ക സമിദ്ധോദ്യഗ്നികൾ �ദവത.

ജോത�വദ�സ്സ, �ദവനോയഭവോൻഇ�പ്പോൾമനുഷ്യഗൃഹത്തിൽസമിദ്ധനോയിട്ടു

�ദവന്മോ�ര യജിച്ചോലും; സഖോക്ക�ള മോനിയ്ക്കുന്നവ�ന, അറിഞ്ഞു �കോണ്ടുവരികയും

�ചയ്തോലും. മികച്ചജ്ഞോനമുള്ളകവിയോയ ഭവോൻ ദൂതനോണ�ല്ലോ! (1)
തനൂനപോ�ത്ത, �ശോഭനജ്വോല, അവിടുന്നു യജ്ഞത്തി�� ഫലപ്രദങ്ങളോയ

പന്ഥോക്ക�ള മധു�കോണ്ടുദ്ദീപിപ്പിച്ചു മോധുര്യ�പ്പടുത്തിയോലും; ബുദ്ധിയോൽ �സ്തോത്ര

ങ്ങളും ഹവിസ്സും തഴപ്പിച്ചു, ഞങ്ങളു�ട യജ്ഞ�ത്ത �ദവന്മോരി�ലത്തിയ്ക്കുകയും�ച

യ്തോലും! (2)
അ�ഗ്ന,ആഹ്വോതോവുംഈഡ്യനുംവന്ദ്യനുമോയഅവിടുന്നു�ദവന്മോ�രോ�ടോപ്പം

പ്രീതി പൂണ്ടുവന്നു�ചർന്നോലും: മഹോനോയു�ള്ളോ�വ, �ദവന്മോ�ര വിളിയ്ക്കുന്നവനോണ

�ല്ലോ, ഭവോൻ; ആ യഷ്ട്യതമനോയ ഭവോൻ (ഞങ്ങളു�ട) പ്രോർത്ഥനയോൽ അവ�ര

പൂജിച്ചോലും! (3)
ഇതോ, തുമ്പു കിഴ�ക്കോട്ടോയ ദർഭ: ഇത് ഈ ഭുമിയു�ട ഉടുപ്പിന്നു പൂർവോഹ്ന

ത്തിൽ മന്ത്രപൂർവം �കോണ്ടുവന്നതോണു്; വള�ര വീതിയിൽ വിരിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഇതു �ദ

വന്മോ�രയും അദിതി�യയും സുഖിപ്പിയ്ക്കും! (4)
കോന്തിമതികളോയ പത്നിമോർ കണവന്മോർ�ക്കന്ന�പോ�ല, കതകുകൾ വിരി

�യത്തുറക്ക�ട്ട: എല്ലോ�രയും പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്ന മഹതികളോയ ദ്വോര�ദവതക�ള, നി

ങ്ങൾ �ദവന്മോർക്കുസുപ്രോപകളോകുവിൻ! (5)
അഴകിൽ നടന്നു വ�ന്നത്തുന്ന അ�ഹോരോത്രിക�ള, യഷ്ടവ്യക�ള, ദിവ്യക�ള,

�തോഷയിത്രിക�ള, മഹതിക�ള, സുപ്രഭക�ള, തിളങ്ങുന്ന ശ്രീ പൂണ്ടവ�ര, നിങ്ങൾ

നിച്ചലും യജനസ്ഥോനത്തിരുന്നോലും! (6)
മനുഷ്യന്നു യജിപ്പോൻ യജ്ഞ�ത്ത ഉൽപ്പോദിപ്പിച്ചവരും, ക്രതുവിൽ �പ്രരിപ്പി

യ്ക്കുന്നവരും, �സ്തോത്രകോരരും, കിഴ�ക്ക�ജ്യോതിസ്സി�ന മന്ത്രപൂർവം നിർവഹിയ്ക്കുന്നവ

രും, �ശോഭനസ്തവനരും മുമ്പരുമോയ രണ്ടു �ദവ�ഹോതോക്കൾ (ഇരുന്നരുള�ട്ട!) (7)
ഭോരതിയും, മനുഷ്യ�ന്നോപ്പംഅറിവുള്ളഇളയും,സരസ്വതിയും �വക്കംനമ്മു�ട

യോഗത്തിൽഎഴുന്നള്ള�ട്ട: ആ �ശോഭനചരിതകളോയ മൂന്നു�ദവിമോർഈസുഖകര

മോയ ദർഭയിൽ ഇരുന്നരുള�ട്ട! (8)
�ഹോതോ�വ, ആർഈഅമ്മമോരോയ ദ്യോവോപൃഥിവിക�ളയും സർവഭുവനങ്ങ

�ളയും രൂപ�പ്പടുത്തി�യോ, ആ ത്വഷ്ടോവോയ �ദവ�ന അറിവുറ്റ മികച്ച യഷ്ടോവോയ

ഭവോൻ (ഞങ്ങളു�ട) പ്രോർത്ഥനയോൽ ഇന്നിവി�ട യജിച്ചോലും! (9)
ഭവോൻ സ്വയം ഋതു�തോറും �ദവന്മോർക്കുണ്ണോൻ ഹവിസ്സുകൾ �വളി�പ്പടുത്തി

�കോണ്ടു�കോടുത്തോലും: വനസ്പതിയും, ശമിതോ�വന്ന �ദവനും, അഗ്നിയും മധുരഘൃ

തം�കോണ്ടുഹവ്യത്തിന്നുസ്വോദുണ്ടോക്ക�ട്ട! (10)
ജനിച്ച�പ്പോൾത�ന്ന യജ്ഞം നിർമ്മിച്ചതിനോൽ അഗ്നി �ദവന്മോരിൽ മുമ്പനോ

യി: കിഴക്കുവശത്തുവ�ന്നത്തിയഈ�ഹോതോവി�� വോയിൽസ്വോഹോ�ചോല്ലിത്തൂ

കിയ ഹവിസ്സു �ദവന്മോർ ഭക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (11)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 110.
1. സമിദ്ധൻ–സംജ്വലിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ; സമിദ്ധോഗ്നി. സഖോക്കൾ–�സ്തോതോക്കൾ. അറി
ഞ്ഞു–സ്തുതിക�ള മനസ്സിലോക്കി. �കോണ്ടുവരിക–�ദവന്മോ�ര.

2. തനൂനപോത്ത്–ഒരഗ്നി. മധു–മോദകരസം.

3. ആഹ്വോതോവ്–�ദവന്മോ�ര വിളിയ്ക്കുന്നവൻ. ഈഡ്യൻ–സ്തുത്യൻ;ഈഡിതോഗ്നി.

4. ഈഭൂമി–�വദി.

5. സുപ്രോപകൾ=സു�ഖന പ്രോപിയ്ക്കോവുന്നവ.
6. �തോഷയിത്രികൾ=സ�ന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നവർ.
7. കിഴ�ക്ക�ജ്യോതിസ്സ്–ആഹവനീയോഗ്നി. രണ്ടു �ദവ�ഹോതോക്കൾ–അഗ്ന്യോദിത്യർ.

9. �ഹോതോ�വ–അ�ഗ്ന. രൂപ�പ്പടുത്തുക–�ദവതിര്യങ് മനുഷ്യോദികളോക്കുക.

10. വനസ്പതി–യൂപം. അഗ്നി–ആഹവനീയോഗ്നി.
11. കിഴക്കുവശത്തുവ�ന്നത്തിയ–ആഹവനീയത്വം പൂണ്ട. ഈ �ഹോതോവ്–അഗ്നി.
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സൂക്തം 111.

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

വീരനോമിന്ദ്രന്നു തീർക്കുവിൻ, സൂക്തികൾ

ധീര�ര, �നതോക്കൾ നിങ്ങൾ യഥോമതി.

�നരോം സ്തവത്തോൽ വരുത്തുന്നതുണ്ടുഞോൻ:

സ്ത്രരിജ�നോത്സുകന�ല്ലോ, ബുധനവൻ! (1)

ഒന്നു �പ�റ്റോരു പയ്യിൻ മകൻ കോള �ഗോ-

വൃന്ദത്തി�ലന്ന�പോ�ലത്തുമ�ല്ലോ, മ�ഖ;

അന്ന�ഭോധർത്തോലവറുമുരുസ്വനം

�ചന്നു തിങ്ങും, പരപ്പോർന്ന പോരിങ്കലും! (2)

അർഹത്വ,മിന്ദ്രന്നുതോനിതു �കൾക്കുവോ;-

നജ്ജിഷ്ണുവ�ല്ലോ, രവിയ്ക്കു �വട്ടീ വഴി.

�മനയോയ്ത്തിർന്നോന,ശത്രു ദുരോസദൻ;

തോനുറ്റ തമ്പുരോൻ, �ഗോവിനും �ദ്യോവിനും! (3)

അംഗിരസ്സന്നുതനിന്ദ്രൻ തിരുത്തിനോൻ,

�പോങ്ങിയ കോറിൻ പ്രവൃത്തി �പരുമയോൽ:

എത്ര�യോ തണ്ണീരു കീ�ഴ്പോട്ടു വീഴ്ത്തിനോൻ;

സത്യ�ലോകത്തിന്നു തോങ്ങു നിറുത്തിനോൻ! (4)

ഇന്ദ്രൻപ്രതിനിധി, വിണ്ണിനും മന്നിനും:

�കോന്നു, സർവസവനജ്ഞനശ്ശുഷ്ണ�ന;

വോരുറ്റ വോനവും സൂര്യനോൽ മിന്നിച്ചു,

പോരമൂന്നോ�യോനുറപ്പിച്ചിതൂന്നിനോൽ! (5)

വൃത്ര�ന�ക്കോന്നു, നീ ധൃ�ഷ്ണോ: വിവർണ്ണനോ-

മത്തടിയ�� മോയങ്ങൾ വൃത്രഘ്ന, നീ

ശക്തവജ്രത്തോൽ നുറുക്കിയ�ല്ലോ തദോ;

സിദ്ധം, മഘവൻ, ഭവോന്നതിൽ�ദ്ദോർബലം! (6)

എ�പ്പോളുഷസ്സുകൾ �ചരു�മോ സൂര്യ�നോ-

ട,�പ്പോളിവൻതൻപ്രകോശം വിചിത്രമോം;

വോനിൽ നക്ഷത്രം മറ�യച്ചരി�പ്പോ��

ഭോനുക്കളോരുമറിയില്ല, തീർച്ചതോൻ! (7)

മുൻനടന്നു വിദൂര�ത്തയ്ക്കു �പോകുന്നി-

തി,ന്ദ്ര�� �ചോല്ലോ�ലോലിച്ച തണ്ണീരുകൾ:

എങ്ങുതണ്ണീർക�ള, നിങ്ങൾതൻ വോൽ? തല  

�യങ്ങു? നടു�വങ്ങ?–റുതിയി�ന്നങ്ങുവോൻ! (8)

വൃത്രൻ വിഴുങ്ങിയ തണ്ണീർക�ളപ്പുറ-

�ത്തത്തിച്ചു, നീ:–യവ പോയുകയോയു,ടൻ;
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മുക്തിയിച്ഛിയ്ക്ക�വ �മോചനം സിദ്ധിച്ച

ശുദ്ധങ്ങളോമവ തങ്ങുകി�ല്ലങ്ങു�മ! (9)

�ചല്ലും, സമം കോന്തമോർ�പോ�ലയോഴിയിൽ:-

�ക്കോല്ലുമിന്ദ്രൻതോനി,വയ്ക്കധീശൻ ചിരോൽ.

നിൻപക്ക�ലത്ത�ട്ട,യസ്മൽപുരുസ്തവം;

നിൻഭൂധനമിന്ദ്ര, ഞങ്ങൾതൻ വീട്ടിലും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 111.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: സൂക്തികൾ–സ്തൂതികൾ. ധീര�ര–ധീമോന്മോ�ര. യഥോമതി–

ബുദ്ധി�യ്ക്കത്ത്, ആവതു�പോ�ല. വരുത്തുന്നതുണ്ടു–ഇന്ദ്ര�ന. സൂരിജ�നോത്സുകൻ–

�സ്തോതോക്കളിൽ തൽപരൻ. ബുധൻ=വിദ്വോൻ.

2. മകൻ–മകനോയ. മ�ഖ=യജ്ഞത്തിൽ. എത്തുമ�ല്ലോ–ഇന്ദ്രൻ. അന്ന�ഭോധർത്തോ

വു്=ആ അന്തരിക്ഷധോരകൻ. ഉരുസ്വനം=വലിയ ഒച്ച�യോ�ട. �ചന്നു തിങ്ങും–

വ്യോപിയ്ക്കും.

3. ഇതു–നമ്മു�ട �സ്തോത്രം. ജിഷ്ണു=ജയശീലൻ, ഇന്ദ്രൻ. �മനയോയ്ത്തീർന്നോൻ–ഒന്നോം
മണ്ഡലം 51-ോം �നോക്കുക. അശത്രു=ശത്രുവില്ലോത്തവൻ,ആരോലും �ദ്രോഹിയ്ക്ക�പ്പടോത്ത

വൻ. തോൻ–അ�ദ്ദഹം. �ഗോവ്=ജലം. �ദ്യോവ്=സ്വർഗ്ഗം.

4. അംഗിരസ്സന്നുതൻ–അംഗിരസ്സുകളോൽസ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ. പ്രവൃത്തി(മഴ �പയ്യോയ്ക) തി

രുത്തിനോൻ–മഴ �പയ്യിച്ചു. എത്ര�യോ–വള�ര. സത്യ�ലോകം–സ്വർഗ്ഗം.

5. സർവസവവജ്ഞൻ–എല്ലോസ്സവനങ്ങളും അറിയുന്നവൻ. പോരമൂന്നോ�യോൻ–

പരമോധോരഭൂതൻ. ഊന്നിനോൽ ഉറപ്പിച്ചിതു–സ്വർഗ്ഗ�ത്ത.

6. വിവർണ്ണനോം–യുദ്ധത്തിൽ നിറം �കട്ട, ക്ഷീണിച്ച. ശക്തവജ്രത്തോൽ–�ശഷിയുള്ള

വജ്രം�കോണ്ടു്. നുറുക്കി–നശിപ്പിച്ചു. �ദോർബലം സിദ്ധം–�ക�ക്കല്പു കിട്ടി; ഭവോൻ

ബലവോനോയിച്ചമഞ്ഞു.

7. ഇവൻതൻ–സൂര്യോത്മകനോയ ഇന്ദ്ര��. മറ�യ–മറയുമോറ്. ചരി�പ്പോ��–ഇന്ദ്ര��.
ഭോനുക്കൾ=രശ്മികൾ.

8. തണ്ണീരുകളു�ട വോലും തലയും നടുവും അവസോനവും എവി�ട�യവി�ടയോ�ണന്ന്
അറിയോവതല്ല.

9. ഇന്ദ�നോടു �ന�ര: തങ്ങുകില്ല–ഒഴുകുകത�ന്ന �ചയ്യുന്നു.

10. കോന്തമോർ കണവങ്ക�ലന്ന�പോ�ല, തണ്ണീരുകൾ സമം (ഒപ്പം) ആഴിയിൽ �ചല്ലു

ന്നു. �കോല്ലും–ശത്രുഹന്തോവോയ. ഇവ–തണ്ണീരുകൾ. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

അസ്മൽപുരുസ്തവം–ഞങ്ങളു�ട വള�ര �സ്തോത്രം. നിൻഭൂധനം=അങ്ങയു�ട �ഭൗമസ

മ്പത്ത്.
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സൂക്തം 112.

വിരൂപ�ഗോത്രൻ നഭഃപ്ര�ഭദനൻ ഋഷി; ഛ�ന്ദോ�ദവതകൾ മു�മ്പത്തവ. (കോകളി.)

ഇന്ദ്ര, യ�ഥഷ്ടം കുടിയ്ക്കുക:–ഷ�സ്സോമ-

�മോന്നോമതു ഭവോന�ല്ലോ, കുടിയ്ക്കുവോൻ.

�വരിഹതിയ്ക്കിമ്പമുൾ�ക്കോൾക, ശൂര, നീ;

പോരം പുകഴ്ത്തോവു, ഞങ്ങൾ നിൻവിക്രമം! (1)

ഇന്ദ്ര, വന്നോലും, മ�നോതിഗ�വഗമോം

സ്യന്ദന�മറി നീ �സോമം കുടിയ്ക്കുവോൻ:

ഏവ�യ�ക്കോ�ണ്ടോ ചരിപ്പൂ ര�സന നീ,-

യോ വൃഷോശ്വങ്ങ�ളോട�ട്ട,യി�ങ്ങോട്ടുടൻ! (2)

ഭോനുവിൻ പച്ചവർണ്ണ�ത്തോ�ടോക്കും തിരു-

�മനി�കോ�ണ്ടന്നുട�ലോന്നു �തോടുക, നീ:

മിത്രങ്ങളോകിയഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കയോ-

�ലോത്തിരുന്നിങ്ങു മത്തോടുകിന്ദ്ര, ഭവോൻ! (3)

�കവിടില്ല, ങ്ങയ്ക്കു മത്തിലുണ്ടോം മഹി-

മോവി�നയിന്ദ്ര, വമ്പിച്ച വോനൂഴികൾ.

ഇസ്ഥല�ത്ത�യ്ക്കഴുന്നള്ളിയോലും, പ്രിയോ-

ന്നത്തിനോയി പ്രിയോശ്വങ്ങ�ളപ്പൂട്ടി നീ! (4)

നീർ കുടിച്ചിന്ദ്ര, നീയോരു�ട മോറ്റ�ര-

�യകോസ്ത്രമുക്തിയോൽനൂറുരു �വട്ടി�യോ;

ഇന്ദ്ര, നിൻമത്തിന്നു �സോമം പിഴി�ഞ്ഞറ്റ-

മുന്നത�സ്തോത്രങ്ങൾ �ചോല്ലും, ഭവോന്നവൻ! (5)

ഇന്ദ്ര, നിനക്കോയ്ച്ചിരോപ്തപോത്രമിതോ:

വന്നു കുടിയ്ക്ക, നീ �സോമം ശതക്ര�തോ.

കുട്ടകത്തിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ടു, മോദക:-

�മോട്ടുക്കിത�ല്ലോ �കോതിയ്കുന്നു, �ദവകൾ! (6)

ഇന്ദ്ര, വൃഷോ�വ, ഭവോ�നയ�ല്ലോ വിളി-

യ്ക്കുന്നു, പലമട്ടിലന്ന�മോരുക്കി�യോർ:

അങ്ങയ്ക്കിതോ, തു�ലോം മോധുര്യമോർന്ന നീ-

�രങ്ങൾ പിഴിയുന്നു; കോംക്ഷ�വയ്ക്കുകി,തിൽ! (7)

ഇന്ദ്ര, ഞോനി�പ്പോൾക്കഥിയ്ക്കോം, ഭവോനു�ട-

�യോന്നോമതോയ്�ച്ചയ്ത പൂർവവീര്യങ്ങ�ള:

നീർ വീഴ്ത്തുവോനോയ്ത്തുറന്നു, �മഘ�ത്തനീ;

�ഗോവി�നബ്രഹ്മന്നുകോണുമോറോക്കി, നീ! (8)

കല്പിച്ചിരിയ്ക്ക, ഗണത്തിൽഗ്ഗ�ണശ, നീ:

വിപ്രരിൽ വിപ്ര�ന�ന്നോതുന്നിതങ്ങ�യ:
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കൃത്യ�മോ�ന്നങ്ങുമില്ല,ങ്ങ�യക്കൂടോ�ത;

ചിത്രം മ�ഹോക്ഥം മഘവൻ, ഗ്രഹിയ്ക്ക, നീ! (9)

നീ മഹ�സ്സകുക, യോചിയ്ക്കു�മങ്ങൾക്കു:

�ഹ മഘവൻ, സ�ഖ, കൺക, സഖോക്ക�ള;

�ചയ്ക, �പോർ �പോരോളി സത്യബലൻ ഭവോൻ;

�ചർ�ക്ക,ങ്ങളിൽ�ക്കോടോസ്വത്തും വസുപ�ത! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 112.
2. മ�നോതിഗ�വഗം=മനസ്സി�നക്കോൾ �വഗമുള്ളതു്. സ്യന്ദനം=രഥം, വൃഷോശ്വങ്ങൾ=
വൃഷോക്കളോയ (�സചനശക്തിയുള്ള)അശ്വങ്ങൾ.

3. ഭോനു=സൂര്യൻ. ഒത്തിരുന്ന്–മരുത്തുക്ക�ളോടുകൂടിയിരുന്ന്.

4. മഹിമോവി�ന �കവിടില്ല–മഹിമോവിൽത്ത�ന്ന ഉറച്ചുനില്ക്കും. ഇസ്ഥലം–ഞങ്ങളു�ട

യോഗശോല. പ്രിയോന്നത്തിനോയി–�സോമം കുടിപ്പോൻ.

5. നീർ–�സോമരസം. ഏകോസ്ത്രമുക്തിയോൽ–ഒ�രോറ്റ ആയുധപ്ര�യോഗത്തോൽ. ഏറ്റം–

വള�ര. ഭവോന്ന്–അങ്ങയ്ക്കോയി.

6. ചിരോപ്തപോത്രം–ഞങ്ങൾ ചിരോൽ �നടിയ ചമസവും മറ്റും, �ദവകൾ ഒട്ടുക്ക്=

�ദവന്മോ�രല്ലോം.

7. അന്നം–ഹവിസ്സ്.
8. നീർ വീഴ്ത്തുവോനോയ്–മഴ �പയ്യോൻ. �ഗോവി�ന–അസുരോപഹൃതകളോയ �ഗോക്ക�ള.

ബ്രഹ്മൻ–ബൃഹസ്പതി.

9. ഗണം–�സ്തോതൃവൃന്ദം. വിപ്രർ=�മധോവികൾ. ഓതുന്നിതു–വിദ്വോന്മോർ പറയുന്നു. കൃ
ത്യം=കർമ്മം. ചിത്രം=നോനോരൂപം. മ�ഹോക്ഥം=വലിയ �സ്തോത്രം. ഗ്രഹിയ്ക്ക=

സ്വീകരിച്ചോലും.

10. മഹസ്സ്=�തജസ്സ്. സഖോക്ക�ള കോണ്ക–സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങ�ള കണ്ടറിഞ്ഞോലും.

�കോടോസ്വത്തും എങ്ങളിൽ �ചർക്ക–�സ്തോതോക്കൾക്കും മറ്റും �കോടുക്കുക പതിവില്ലോ

ത്തസമ്പത്തുകൂടിയും ഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും.
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സൂക്തം 113.

വിരൂപ�ഗോത്രൻ ശതപ്ര�ഭദനൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ

�ദവത.

തന്തിരുവടിയു�ടആബല�ത്തത്തുടർന്നുസഹജീവിനികളോയ ദ്യോവോപൃഥിവി

കളും എല്ലോ�ദ്ദവന്മോരും രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട: ആ കർമ്മവോൻ �സോമം കുടിച്ചു വളർന്ന്, ഇന്ദ്രി

യവും മഹത്ത്വവും �നടിയ�ല്ലോ! (1)
തന്തിരുവടിയു�ടആബ�ലോൽപന്നമോയ മഹിമോവി�ന വിഷ്ണു �സോമലത പി

ഴിഞ്ഞു പുകഴ്ത്തി�പ്പോരുന്നു: മഘവോവോയ ഇന്ദ്രൻ സഹചോരികളോയ �ദവന്മോ�രോ�ടോ

ന്നിച്ചു വൃത്ര�ന�ക്കോന്നതിനോൽ വരണീയനോയിച്ചമഞ്ഞു! (2)
ഭവോൻ ആയുധങ്ങ�ളടുത്തു ഹന്തവ്യനോയ വൃത്ര�നോടു �പോരുതോൻനിന്നുവ

�ല്ലോ; അതി�ന ഞോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഉഗ്ര, അന്ന് അങ്ങയു�ട മഹത്ത്വവും ഇന്ദ്രയവും

മരുത്തുക്ക�ളല്ലോം ഉള്ളിൽ�ക്കോണ്ടു വർദ്ധിപ്പിച്ചു! (3)
ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്നആ വീരൻ മത്സരിക�ള മർദ്ദിപ്പോൻ തുടങ്ങി: തോൻ തി

കച്ചും കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു, അടർക്കരുത്ത്. അ�ദ്ദഹം �മഘ�ത്ത പിളർത്തി; �വള്ളം കീ

ഴ്�പ്പോട്ടയച്ചു;സുകർ�മ്മച്ഛയോൽവിശോലമോയവിണ്ടലത്തിന്ന്ഊന്നു�കോടുത്തു! (4)
�പോരോ, ഇന്ദ്രൻ ഒരു വലിയ �സന്യത്തിന്നധിപനുമോയി. വലുപ്പത്തോൽ വോ

നൂഴികളിൽ വ്യോപിച്ചു. കൂസലില്ലോ�ത, മിത്രന്നും വരുണന്നുംഹവിർദ്ദോതോവിന്നുംസു

ഖം വരുത്തോൻ ഇരിമ്പുവജ്രം കയ്യി�ലടുത്തു! (5)
അലറി�ക്കോണ്ടു നിഹനിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്ര�� ബല�ത്ത പ്രഖ്യോപിപ്പോൻ അന്നു

തണ്ണീരുകൾ പോ�ഞ്ഞോഴുകി: അവ�യ കയ്യടക്കി കൂരിരുട്ടിൽ നിന്ന വൃത്ര�ന ഉഗ്രൻ

ഓജസ്സു�കോണ്ടരിഞ്ഞുവ�ല്ലോ! (6)
ഇരുവരും ആദ്യം �പരുംപടക�ളോ�ട ഒരു�മ്പട്ടു �വണ്ടുന്ന വീര്യ�മടുത്തു:

എന്നോൽ (വൃത്രൻ) വധിയ്ക്ക�പ്പട്ട�പ്പോൾ കുരിരു�ട്ടോഴിഞ്ഞു; ഇന്ദ്ര�നോ, മഹത്ത്വ

ത്തോൽ ഒന്നോമനോയി വിളി�പ്പട്ടു! (7)
ഉട�ന ഋത്വിക്കുക�ളല്ലോം �സോമ�മോരുക്കി സ്തുതിച്ച് അങ്ങയു�ട ബലം വളർ

ത്തി. ഇന്ദ്ര�� �കോലയോയുധം ഹന്തവ്യനോയ വൃത്ര�ന വധിച്ച�തോ�ട, അഗ്നി പല്ലു

കൾ�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല (ആളുകൾ) അന്നം ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി! (8)
നിങ്ങൾ സഖ്യത്തിന്നോയി, സഖോവർഹിയ്ക്കുന്ന സമർത്ഥങ്ങളോയ മന്ത്ര�സ്തോത്ര

ങ്ങൾ പലവുരു �ചോല്ലുവിൻ: ദഭീതിയ്ക്കു�വണ്ടി ധുനി�യയും ചുമുരി�യയും സംഹരിച്ച

ഇന്ദ്രൻസശ്രദ്ധം �കട്ടരുളും! (9)
നിന്തിരുവടി നല്ല അശ്വങ്ങ�ളോടുക്കൂടിയ വള�രദ്ധനങ്ങൾ �കോണ്ടുവന്നോലും:

എന്നോൽ, എനിയ്ക്കു �സ്തോത്രങ്ങൾ �ചോല്ലി പൂജിയ്ക്കോമ�ല്ലോ; അവയോൽ ഞങ്ങൾ ദുരി

ത�മല്ലോം തോങ്ങുമോറോകണം. അങ്ങ് ഇവി�ട ഞങ്ങളു�ട ഗോഥ മോനിച്ച് ഉൾ�ക്കോ

ണ്ടോലും! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 113.
1. തന്തിരുവടി–ഇന്ദ്രൻ. ആ–ന�മ്മ രക്ഷിച്ചു�പോരുന്ന. സഹജീവിനികൾ=ഒന്നിച്ചു ജീ

വിയ്കുന്നവർ. രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട–ന�മ്മ. വളർന്ന്–വലുപ്പം പൂണ്ട്. ഇന്ദ്രിയം–ഇന്ദ്രന്നു �വണ്ടു

ന്നവീര്യം.
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3. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

4. പ�രോ�ക്ഷോക്തി: മത്സരിക�ള=ശത്രുക്ക�ള. അടർക്കരുത്തു കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു–

തനിയ്ക്കിത്ര യുദ്ധബലമു�ണ്ടന്നറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.

5. വോനൂഴികളിൽ വ്യോപിച്ചു–വോനൂഴികളി�ല �വരിക�ള വധിച്ചു എന്നു നിഷ്കർഷ്ടോർ

ത്ഥം.

6. നിഹനിയ്ക്കുന്ന–�വരിക�ള വധിയ്ക്കുന്ന. ഉഗ്രൻ–ബലിഷ്ഠനോയ ഇന്ദ്രൻ.
7. ഇരുവരും–ഇന്ദ്രവൃത്രന്മോർ.
8. ആദ്യവോക്യം പ്രത്യക്ഷം: അന്നം–വൃത്രവധത്തോൽ മഴയും, മഴയോൽ സസ്യങ്ങളും

ഉണ്ടോയിവന്നു. പല്ലുകൾ–ജ്വോലകൾ. അഗ്നിയ്ക്കു ഹവിസ്സും കിട്ടിത്തുടങ്ങി.

9. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: സഖോവു്–ഇന്ദ്രൻ. ദഭീതി–ഒരു രോജർഷി. ധുനിയും ചുമുരിയും–
അസുരന്മോർ.

10. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: പൂജിയ്ക്കോമ�ല്ലോ–�ദവന്മോ�ര. അവയോൽ–�സ്തോത്രങ്ങൾ�കോണ്ടു്.

ഗോഥ–സ്തുതി.
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സൂക്തം 114.

വിരൂപ�ഗോത്രൻ സധ്രി�യോ തപഃപുത്രൻ ഘർമ്മ�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും

ഛന്ദസ്സുകൾ; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

അഗ്ന്യോദിത്യന്മോർ ഒപ്പം മുപ്പോരിലും വ്യോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു: വോയു അവരു�ട പ്രീതി

�നടുന്നു. �തജസ്സുറ്റസൂര്യങ്കലണഞ്ഞരശ്മികൾ �ലോകധോരണത്തിന്നോയി ദിവ്യജലം

�പോഴിച്ചു! (1)
ആത്രി�ലോകസ്ഥരോയ മുവ്വ�രയോണ�ല്ലോ, പഠി�പ്പറിയവർ ഹവിസ്സർപ്പിപ്പോൻ

അറിഞ്ഞുപോസിയ്ക്കുന്നതു്: അവരു�ട മൂലകോരണ�ത്ത മികച്ച �ഗോപ്യകർമ്മങ്ങളിൽ

പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കവിക�ള അറിയൂ! (2)
നല്ല പണ്ടവും �നയ്യുമണിഞ്ഞ, നോലു�കോണുള്ള ഒരു യുവതി�ജ്ഞയങ്ങൾ ഉടു

ക്കുന്നു: അവളിൽ, ഇരുവൃഷോക്കൾഅഴ�കോ�ട �ചന്നുപ�വശിയ്ക്കുന്നു; ഇവി�ടയോണ

�ല്ലോ, �ദവന്മോർ പങ്കു വോങ്ങുന്നതു് ! (3)
ആസുപർണ്ണൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അന്തരിക്ഷം പുക്ക്, ഈ �ലോക�ത്ത�യല്ലോം �നോക്കു

ന്നു. തന്തിരുവടി�യ പരിപക്വമോയ ഹൃദയം�കോണ്ടുഞോൻ അരി�ക കണ്ടു: അ�ദ്ദ

ഹ�ത്തഅമ്മ മുകരുന്നു; അമ്മ�യഅ�ദ്ദഹവും മുകരുന്നു! (4)
ഏകനോയിരിയ്ക്കുന്ന സുപർണ്ണന്നു �മധോവികളോയ കവികൾ �സ്തോത്രങ്ങളോൽ

അ�നകത്വം കല്പിയ്ക്കുന്നു; യോഗങ്ങളിൽ ഏഴു ഛന്ദസ്സുക�ളടുത്തു, പന്തിരണ്ടു �സോമ

പോത്രങ്ങൽനിർമ്മിയ്ക്കുകയും�ചയ്യുന്നു. (5)
കവികൾ ബുദ്ധി�കോണ്ടു നോല്പതുപോത്രങ്ങ�ളോരുക്കി, പന്തിരണ്ടുവ�ര ഏ�ഴ

ണ്ണവു�മടുത്തു, യജ്ഞംസോധിച്ച്, ഋക്സോമങ്ങൾ�കോണ്ടു രഥം സമ്പോദിയ്ക്കുന്നു! (6)
തന്തിരുവടിയ്ക്കു �വ�റ പതിന്നോലു വിഭൂതികളുണ്ടു്: തന്തിരുവടി�യ ഏഴു ധീമോ

ന്മോർ സ്തുതിച്ചു �സവിയ്ക്കുന്നു. �ദവന്മോർ �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നതു യോ�തോരു വഴിയിലൂ�ട

�യോ, ആ വിശോലമോയ തീർത്ഥം ഇവി�ടആർ പറഞ്ഞുതരും? (7)
ആയിരമോയിരം (�ദഹങ്ങളിൽ) പതിനഞ്ചുപ്രധോനോംഗങ്ങളുണ്ടു്: വോനൂഴികൾ

എത്ര�യ്ക്കോ, അത്രയ്ക്കുത�ന്ന �ദഹങ്ങളും. ആയിരങ്ങളിൽആയിരമുണ്ടു്, വ്യവഹോരവി

�ശഷങ്ങൾ: ബ്രഹ്മത്തി�� രൂപങ്ങ�ളത്ര�യോ, അത്രയ്ക്കു വോക്കും! (8)
ഏ�തോരു ധീമോന്നറിയോം, ഛന്ദസ്സുകളു�ട ഉപ�യോഗം? ആർ ധിഷ്ണ്യങ്ങ�ള

ശരിയ്ക്കു പ്രതിപോദിയ്ക്കും? ഋത്വിക്കുകളിൽ എട്ടോമനോയ ശൂര�നന്ന് ആ�ര പറയും?

ആരറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്, ഇന്ദ്ര��ഹരിക�ള? (9)
സൂര്യൻ മോളികയിൽ �കറിയോൽ, �തരിൻനുകങ്ങളിൽ �കട്ടിയ ചില അശ്വ

ങ്ങൾവോനൂഴികളു�ടഅറ്റ�ത്തോളംനടക്കും: ഇവയ്ക്കു �ദവന്മോർവിശ്രമംനല്കുന്നു. (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 114.
2. മുവ്വർ–അഗ്നി, ആദിത്യൻ, വോയു. കവികൾ–ക്രോന്തദർശികൾ.
3. യുവതി–�വദി. �ജ്ഞയങ്ങൾ–കർമ്മങ്ങ�ളോ, �സ്തോത്രങ്ങ�ളോ. ഇരുവൃഷോക്കൾ–

ദമ്പതിമോർ; അഥവോ, യജമോനനും ബ്രഹ്മനും. പങ്ക്–യജ്ഞത്തിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള ഭോ

ഗം.

4. സുപർണ്ണൻ–അഗ്നി�യോ, വോയു�വോ. അമ്മ–മഴയു�ട മോതോവോയ ഇടി�യോച്ച.
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6. മുൻഋക്കി�ലത് വി�ശ�ഷണവിവരിയ്ക്കുന്നു: പന്തിരണ്ടുവ�ര–ശസ്ത്രസമോപ്തിവ�ര. ഏ�ഴ

ണ്ണം–ഏഴു ഛന്ദസ്സുകൾ. രഥം–സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കുള്ള വോഹനം; പുണ്യം. അഗ്നി�ഷ്ടോമ

ത്തിൽ നോല്പതു �സോമപോത്രങ്ങളും പന്തിരണ്ടുഛന്ദസ്സുകളും ഉപ�യോഗിയ്ക്ക�പ്പടുമ�ത്ര.

7. വിഭൂതികൾ–�ലോകങ്ങൾ (?). ഏഴു ധീമോന്മോർ–�ഹോതൃപ്രഭൃതികൾ. ആർ പറഞ്ഞുത

രും–പറഞ്ഞുതരോൻആരുംആളോകില്ല.

8. പതിനഞ്ച്–ചക്ഷുഃ�ശ്രോത്രമ�നോവോക്പ്രോണങ്ങൾ അഞ്ച്; അമ്മയിൽനിന്നും അച്ഛ

ങ്കൽനിന്നും�വ�വ്വ�റകിട്ടിയപഞ്ചഭൂതങ്ങൾപത്ത്. ആയിരങ്ങളിൽ–ആയിരം�ദഹങ്ങളിൽ.

വോക്ക്–�പര്; ഓ�രോ രൂപത്തിന്നുമുണ്ട�ല്ലോ, ഓ�രോ �പര്.

9. ധിഷ്ണ്യങ്ങൾ–�ഹോതൃപ്രഭൃതികളു�ടസ്ഥോനങ്ങൾ. ഋത്വിക്കുകൾ–�ഹോതൃപ്രഭൃതികളോയ

ഏഴു�പർ.

10. മോളിക–�തർഎന്നർത്ഥം. ചിലഅശ്വങ്ങൾ–സൂര്യ��ഏഴുകുതിരകൾ. വിശ്രമം നല്കു

ന്നു–തീറ്റ �കോടുക്കുന്നു.
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സൂക്തം 115.

വൃഷ്ടിഹവ്യപുത്രൻ ഉപസ്തുതൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ശക്വരിയും ഛന്ദസ്സുകൾ;

അഗ്നി �ദവത.

ഒരിളം�പതൽ ചുമക്കുന്നത് ആശ്ചര്യംത�ന്ന: ഇവൻ മുലകുടിയ്ക്കോൻത�ന്ന

യും ഇരുതോയോരിൽ �ചല്ലോറില്ല; അകിടില്ലോത്തവരോണ്, �പറ്റ�തങ്കിൽ �കോള്ളോം.

�പോരോത്തതിന്നു, പിറന്ന�തോ�ട ഇവൻ വലിയ ദൂത്യമനുഷ്ഠിച്ചു വഹിപ്പോനും തുടങ്ങി!

(1)
മികച്ച കർമ്മവോനോയ അഗ്നി�യ �വച്ചു�പോരുന്നതു ഹവിസ്സോലോണ�ല്ലോ.

അ�ദ്ദഹം �തജസ്സും പല്ലുകളും കോടുകളിൽ �ചർക്കും. ആ സുയജ്ഞൻ ഉയർത്ത

�പ്പട്ട ജ്ജുഹുവോൽ, ഒരു തടിച്ച മിടുക്കൻകോള പുൽനില�ത്തന്ന�പോ�ല നടക്കും!

(2)
പക്ഷി�പോ�ല വൃക്ഷത്തിലിരിയ്ക്കുന്നവനും, അന്നം �കോണ്ടുവരുന്നവനും, ഇരമ്പ

�ലോ�ട ചു�ട്ടരിയ്ക്കുന്നവനും, സലി�ലോ�പതനും, വോയ�കോണ്ടുകോള�പോ�ല വഹിയ്ക്കു

ന്നവനും, �തജസ്സു�കോണ്ടു മഹോനും, ആദിത്യൻ�പോ�ല വഴികൾ �തളിയിക്കുന്നവ

നുമോയആ �ദവ�ന നിങ്ങൾ (സ്തുതിയ്ക്കുവിൻ). (3)
നിർജ്ജര, ചു�ട്ടരിപ്പോൻചുറ്റിനടക്കുന്നഭവോ��ഇടിവുപറ്റോത്ത (പ്രഭോവം), കോ

റ്റു�പോ�ല വ്യോപിയ്ക്കും. �കല്പുറ്റത്രിസ്ഥോനസ്ഥനോയ ഭവോങ്കൽ, യോഗത്തിന്നോയി �സ

വിപ്പോൻ (ഋത്വിക്കുകൾ), പടയോളികൾ�പോ�ല ഒച്ചയിട്ടും�കോണ്ടണയുന്നു. (4)
മികച്ച �സ്തോതോവും, �സ്തോതോക്കൾക്കു സഖോവും, സ്വോമിയുമോയ ആ അഗ്നിത

�ന്നഅരികത്തുംഅകലത്തുമുള്ള(ശത്രുവി�ന)നശിപ്പിയ്ക്കും: അഗ്നിഗോയക�രരക്ഷി

യ്ക്ക�ട്ട; അഗ്നി അർപ്പക�ര രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട; അഗ്നിഈനമുക്ക് അന്നം തര�ട്ട! (5)
�ശോഭനധന, കീഴമർത്തുന്ന �പരുംകരുത്തുള്ള ജോത�വദസ്സോയ ഭവോ�ന സ്തു

തിപ്പോൻ ഞോൻ �പോടുന്ന�ന ഒരുങ്ങുന്നു: നിർജ്ജലസ്ഥലത്തു�പോലും, ധർഷക

മോയ ധനുസ്സു�കോണ്ടുത�ന്ന രക്ഷിച്ചരുളുന്ന പൂജ്യതമന്നുഹവിസ്സും നല്കുന്നു. (6)
ഇങ്ങ�ന, ബലപുത്രനോയഅഗ്നി�യ, വിദ്വോന്മോർ �നതോക്കളോയആളുക�ളോടു

കൂടി ധനോർത്ഥംസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഈയജ്ഞകോമന്മോർ, മിത്രങ്ങൾ�പോ�ലസംതൃപ്തരോ

യിട്ടു, �ദവന്മോർ�പോ�ലഎതിരോളിക�ള കീഴമർത്തുമ�ല്ലോ! (7)
ബലവോനോയ �കല്പിൻമക�ന,ഉപസ്തുതൻ നിന്തിരുവടിയ്ക്കോയി ഹവി�സ്സോരു

ക്കി ഇപ്രകോരം �സ്തോത്രം �ചോല്ലുന്നു: ഞങ്ങൾ അങ്ങ�യ സ്തുതിയ്ക്കുമോറോകണം;

ഞങ്ങൾ അങ്ങ�യ�ക്കോണ്ടു സുവീരരും വള�ര വള�ര നീണ്ടആയുസ്സു കിട്ടിയവരു

മോകണം! (8)
അ�ഗ്ന, ഇപ്രകോരം വൃഷ്ടിഹവ്യപുത്രരോയ ഉപസ്തുത�രന്ന ഋഷിമോർ അങ്ങ�യ

സ്തുതിച്ചു: അങ്ങ്അവ�രരക്ഷിച്ചോലും; പോടുന്നപണ്ഡിതന്മോ�രയും രക്ഷിച്ചോലും; വഷ

ട്, വഷട് എന്നു �ക �പോകിയണഞ്ഞവ�രയും, നമസ്കോരം, നമസ്കോര�മന്ന് ഒരു

ങ്ങിയണഞ്ഞവ�രയും രക്ഷിച്ചോലും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 115.
1. ഒരിളം�പതൽ–ജോതമോത്രനോയ അഗ്നി. ചുമക്കുന്നതു്=ചുമ�ടടുക്കുന്നതു്, ഹവി

സ്സു വഹിയ്ക്കുന്നതു്. ഇരുതോയോർ–അരണികൾ. അകിടില്ലോത്തവരോണ�ല്ലോ–
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ജനിപ്പിച്ചവർക്ക് അകിടില്ല�ല്ലോ; അതിനോൽ, കുട്ടി മുല കുടിയ്ക്കോൻ �ചല്ലോത്തതിൽ

അത്ഭുതമില്ല. വഹിപ്പോനും–�ദവന്മോർക്കുഹവിസ്സു �കോണ്ടു�പോകോനും.

2. �വച്ചു�പോരുന്നതു–യഷ്ടോക്കൾ. �ചർക്കും–ചു�ട്ടരിയ്ക്കും. നടക്കും–ഹവിസ്സിൽ.
3. അന്നം–�സ്തോതോക്കൾക്ക്. സലി�ലോ�പതൻ–മഴയ്ക്കു കോരണഭൂതൻ എന്നർത്ഥം.

വഹിയ്ക്കുന്നവൻ–ഹവിസ്സി�ന. ആ �ദവൻ–അഗ്നി.

4. നിർജ്ജര–ജരോരഹിതനോയഅ�ഗ്ന. ത്രിസ്ഥോനസ്ഥൻ–ആഹവനീയോദിസ്ഥോനസ്ഥിതൻ.

ഒച്ചയിട്ടും�കോണ്ടു്–�സ്തോത്ര�ഘോഷ�ത്തോ�ട. പടയോളികൾ അലറി�ക്കോണ്ടോണ�ല്ലോ,

�പോർക്കളത്തിലണയുക.

5. ഗോയകർ–�സ്തോത്രം പോടുന്നവർ. അർപ്പകർ–ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുന്നവർ.
6. നിർജ്ജലസ്ഥലത്തു�പോലും–വമ്പിച്ച ശത്രുപീഡയിൽ�പ്പോലും. ഈ വോക്യം പ�രോ

ക്ഷം: ധനുസ്സ്=വില്ലു്. പൂജ്യതമൻ–അഗ്നി.

8. സുവീരർ–നല്ല പുത്രന്മോ�രോടു കൂടിയവർ.
9. വഷട്, വഷട് എന്നു–മന്ത്രം �ചോല്ലി�ക്കോണ്ടു്. �ക �പോക്കി–ഹവിർദ്ദോനത്തിന്ന്.
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സൂക്തം 116.

സ്ഥൂരപുത്രൻ അഗ്നിയുത�നോ അഗ്നിയൂപ�നോ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദ

വത.

ഇന്ദ്ര, അവിടുന്നു വീര്യം വർദ്ധിപ്പോൻ �സോമം കുടിച്ചോലും; തടിച്ചുനീണ്ടവ�ന,

അവിടുന്നുവൃത്ര�ന�ക്കോല്ലോൻകുടിച്ചോലും; വിളിയ്ക്ക�പ്പടുന്നഅവിടുന്നുധനവുംഅന്ന

വും തരോൻ കുടിച്ചോലും; അവിടുന്നു മധു മതിയോ�വോളം കുടിച്ചിട്ട് (അഭീഷ്ടങ്ങൾ) വർ

ഷിച്ചോലും! (1)
ഇന്ദ്ര,ഈ�കോണ്ടുവന്നഅന്നസഹിതമോയ �സോമനീരി�� നല്ല ഭോഗംഅവി

ടുന്നു കുടിച്ചോലും; മംഗളകരനോയ ഭവോൻ മനസ്സിൽ മത്തു�കോണ്ടോലും; ധനവും സൗ

ഭോഗ്യവും തരോൻ ഇ�ങ്ങോട്ടുവന്നോലും! (2)
ഇന്ദ്ര, ദിവ്യമോയ �സോമം അങ്ങയ്ക്കു മത്തുണ്ടോക്ക�ട്ട; ഭൂമിയിൽ പിഴിയ�പ്പട്ടതും

മത്തുണ്ടോക്ക�ട്ട; അങ്ങ് യോ�തോന്നിനോൽ ധനമുളവോക്കു�മോ, അതും മത്തുണ്ടോക്ക

�ട്ട; അങ്ങ് യോ�തോന്നിനോൽ ശത്രുക്ക�ള പുറത്തിറക്കു�മോ, അതും മത്തുണ്ടോക�ട്ട!

(3)
രണ്ടിടങ്ങളിലും �മലോളോയ, സഞ്ചരിഷ്ണുവോയ, വൃഷോവോയ ഇന്ദ്രൻ കഴുക�പ്പ

ട്ട �സോമത്തിന്നു ഹരികളിലൂ�ട വ�ന്നത്ത�ട്ട. കൂടല�ര�ക്കോല്ലുന്നവ�ന, യജ്ഞ

ത്തിൽ കോള�ത്തോലിൽപ്പിഴിഞ്ഞു പകർന്നു �വച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മധുവിനോൽ അവിടുന്ന്

എതിർ�പോരുതുന്നവർക്ക് ഒരു കോളയോയിച്ചമഞ്ഞോലും! (4)
അവിടുന്നു മിന്നി�യ്ക്കണ്ടുന്ന തീക്ഷ്ണോയുധങ്ങൾ മിന്നിച്ചു, കർബുരരു�ട കട്ടി�മയ്യു

കളും ഉടച്ചോലും: ഉഗ്രനോയ ഭവോന്നുകീഴമർത്തുന്നബലംഞോൻതരോം; ഭവോൻ യുദ്ധ

ങ്ങളിൽ �നരിട്ട് അരിക�ള അരിഞ്ഞോലും! (5)
ഇന്ദ്ര, ഉടയവനോയ ഭവോൻഅന്നം �പരുപ്പിയ്ക്കുക. ഊറ്റക്കോരു�ട �നർക്ക്, ഉറ

പ്പുറ്റ വില്ലു�പോ�ല വീര്യവും വിരുത്തുക. ഞങ്ങളു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്കു വന്നു, കരുത്തോൽ

കനത്ത് അധൃഷ്യനോയ ഭവോൻ തിരുവുടൽ തടിപ്പിച്ചോലും! (6)
�പരുമോളോയ മഘവോ�വ, അങ്ങയ്ക്കു തന്ന ഈ ഹവിസ്സ് അരിശ�പ്പടോ�ത

�ക�ക്കോണ്ടോലും: മഘവോ�വ, ഇതങ്ങയ്ക്കു പിഴിഞ്ഞതോണു്; ഇതു് അങ്ങയ്ക്കു പചിച്ച

തോണു് ഭക്ഷിച്ചോലും; ഇന്ദ്ര, �കോണ്ടുവന്നതു കുടിയ്ക്കുകയും�ചയ്തോലും! (7)
ഇന്ദ്ര,ഈ�കോണ്ടുവന്നഹവിസ്സുകൾഅവിടുന്നു ഭക്ഷിച്ചോലും–അന്നവുംഅപ്പ

വും �സോമവും �ചലുത്തിയോലും. ഹവ്യവോന്മോരോയഞങ്ങൾഅങ്ങ�യ �നോക്കി കോം

ക്ഷിയ്ക്കുന്നു; യജമോന��അഭിലോഷങ്ങൾ നിറ�വറ�ട്ട! (8)
ഇന്ദ്രോഗ്നികൾക്കു ഞോൻ നല്ല മന്ത്ര�സ്തോത്രം അയയ്ക്കുന്നു–പുഴയിൽ �തോണി

�പോ�ലഇറക്കുന്നു;യോവചില �ദവന്മോർ, �വലക്കോർ�പോ�ലപരിചരിയ്ക്കു�മോ, യോവ

ചിലർ ഞങ്ങൾക്കു ധനം തരികയും (ശത്രുക്ക�ള)പിളർത്തുകയും �ചയ്യു�മോ, അവർ

ക്കും. (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 116.
2. അന്നസഹിതം–ഹവിസ്സ�മതം.
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3. ദിവ്യമോയ �സോമം–�ദവന്മോർ കറുത്തപക്ഷത്തിൽ �സോമ (ചന്ദ്രിക)കല പോനം�ചയ്യു

മ�ല്ലോ. ഭൂമിയിൽ–ഭൂമിയി�ല �ദവയജനങ്ങളിൽ. അതും–ആ �സോമവും. പുറത്തിറകു

�മോ–യുദ്ധത്തിന്നു്.

4. രണ്ടിടങ്ങൾ–സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും. മധുവിനോൽ–മദകരമോയ �സോമം കുടിച്ച്. കോള–
മർദ്ദകൻഎന്നർത്ഥം.

5. കർബുരർ=രോക്ഷസർ. ബലം=ബലജനകമോയ ഹവിസ്സ്.
6. �പരുപ്പിയ്ക്കുക–ഞങ്ങൾക്ക് ഊറ്റക്കോർ–ഗർവിഷ്ഠരോയ ശത്രുക്കൾ. വില്ലു�പോ�ല–

വില്ലു വിരുത്തുന്ന�പോ�ല. തടിപ്പിച്ചോലും–�സോമപോനത്തോൽ

7. അരിശ�പ്പടോ�ത–പ്രസോദിച്ച്. ഇത്–�സോമം. ഇത്–പു�രോഡോശം.
8. കോംക്ഷിയ്ക്കുന്നു–ധനോദി�യ.
9. പരിചരിയ്ക്കു�മോ–ഞങ്ങ�ള ധനോദികൾ തന്നു പൂജിയ്ക്കു�മോ. അവർക്കും–മന്ത്ര�സ്തോത്രം

അയയ്ക്കുന്നു.



[മ. 10: അ. 10: സൂ. 117] എട്ടോം അഷ്ടകം 463

സൂക്തം 117.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ ഭിക്ഷു ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ധനോന്നദോനം

�ദവത.

ക്ഷുത്തല്ല, മൃത്യുവോണ്, �ദവന്മോർ തന്നിരിയ്കുന്നതു്: �കോടുക്കോ�ത ഉണ്ണുന്നവ

ങ്കൽ മരണം വ�ന്നത്തുന്നു. ദോതോവി�� സമ്പത്തുക്ഷയിയ്ക്കില്ല; അദോതോവോക�ട്ട,

ഒരു സുഖകര�ന ക�ണ്ടത്തില്ല! (1)
പശിയോൽ �ശഷി�കട്ടുവലഞ്ഞ്,ആഹോരംകിട്ടോൻവന്നവ�നക്കുറിച്ചു മനസ്സി

ളകോ�ത, മുമ്പിൽ�വച്ചുത�ന്ന ഉണ്ണുന്നഅന്നവോനോ�രോ, അവനും ഒരുസുഖകര�ന

ക�ണ്ടത്തില്ല! (2)
�കോറ്റിന്നോയി പിച്ച�തണ്ടുന്ന ദരിദ്രന്ന് ആർ �കോടുക്കു�മോ, അവൻത�ന്നയോ

ണു്, ദോതോവ്: അവന്നുയജ്ഞത്തിൽപൂർണ്ണഫലം ഉണ്ടോകും; മറുകക്ഷിയിലുംസഖോ

വി�ന കിട്ടും! (3)
കൂ�ടനിന്നു �സവിയ്ക്കുന്ന സഖോവിന്ന് ആർ �ചോറു�കോടുക്കില്ല�യോ, അവൻ

സഖോവല്ല; അവ�ന സഖോവു വിട്ടു�പോയോൽ, അതു ഗൃഹവുമല്ല. അയോൾ ദോതോ

വോയ മ�റ്റോരോ�ള �സവിയ്ക്കോൻ തുടങ്ങും! (4)
തടിച്ചവൻ ഇരക്കുന്നവന്നു �കോടുക്കുകത�ന്ന �വണം. എന്നോൽ, സുദീർഗ്ഘ

മോയ മോർഗ്ഗം കോണും. സമ്പത്തുകൾ, രഥചക്രങ്ങൾ �പോ�ല തിരിഞ്ഞ്, ഓ�രോരു

ത്തനിൽ �ചന്നു�കോണ്ടിരിയ്ക്കും! (5)
ദോനത്തിൽ മനസ്സു �ചല്ലോത്തവന്ന് അന്നമുണ്ടോകുന്നതു �വറു�തയോണു്–

ഞോൻ വോസ്തവം പറയോം, അത് അവന്ന് ഒരു �കോലയോണു്. അര്യമോവിന്നും സഖോ

വിന്നും �കോടുക്കോ�ത, തനി�യ സോ�പ്പടുന്നവൻ �വറുംപോപിയോയിത്തീരും! (6)
�കോഴു കൃഷിക്കോരന്നു �കോറ്റു നല്കും; മോർഗ്ഗഗോമി നടപ്പിനോൽ മുതലുണ്ടോക്കും;

ശോസ്ത്രർത്ഥം പറയുന്നബ്രോഹ്മണൻ, അതു പറയോൻ കഴിവില്ലോത്തവ�ന വശത്തോ

ക്കും; ദോതോവ് അദോതോവിന്നുബന്ധുവോകും! (7)
ഒറ്റക്കോലൻ വള�രസ്സമയം�കോ�ണ്ട ഇരുകോല�� അടുക്ക�ലത്തൂ; ഇരുകോ

ലൻപിന്നോ�ല�യ മുക്കോലങ്കൽ �ചല്ലു; നോല്ക്കോലൻ ഒറ്റക്കോല��യും മറ്റും കോൽ�വ

പ്പുകൾ �നോക്കി നിന്നും�കോണ്ടോവും, മുന്നിൽ നടക്കുക! (8)
�കകൾ രണ്ടും ഒരു�പോ�ലയോ�ണങ്കിലും ഒരു�പോ�ലയല്ല, �ജോലി�യടു

ക്കുക; രണ്ടു �പക്കൾ ഒരു�പോ�ലയല്ല, ചുരത്തുക; ഇരട്ട�പറ്റുണ്ടോയവർക്ക് ഒരു

�പോ�ലയോവില്ല, വീര്യം; ഇരുവർ, ഒരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരോയോലും ഒരു�പോ�ല

യല്ല �കോടുക്കുക! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 117.
1. ക്ഷുത്തി�ന മൃത്യു എന്നുത�ന്ന വിളിയ്ക്കണം. അതി�ന ദോനം�കോണ്ടു ശമിപ്പിയ്ക്കുന്നവന

�ത്ര, ദോതോവ്. ഉണ്ണോത്തവരും ഉണ്ണുന്നവരും ഒ�രമട്ടിൽ മരിച്ചു �പോകു�മന്നിരി�യ്ക്ക. ധന

നോശ�ഹതുവോയ ദോന�മന്തിനു്? ധനം ദോനത്തോൽ നശിയ്ക്കില്ല; വർദ്ധിയ്ക്ക�യ �ചയ്യൂ.

അദോനശീലന്നോക�ട്ട, സുഖം കിട്ടില്ല.

2. മനസ്സിളകോത്ത–കനിവു �തോന്നോത്ത. മുമ്പിൽ–ക്ഷുധോർത്തൻകോൺ�ക.

3. മറുകക്ഷി–ശത്രുപക്ഷം.
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4. വിട്ടു�പോയോൽ–ആഹോരം കിട്ടോഞ്ഞ് ഉ�പക്ഷിച്ചു�പോയോൽ. അയോൾ–വിട്ടു�പോയ

സഖോവ്.

5. തടിച്ചവൻ–പണക്കോരൻ. മോർഗ്ഗം–പുണ്യപഥം. സമ്പത്തുക്കൾആരിലുംസ്ഥിരമോയി

നില്ക്കില്ല.

6. അര്യമോവ് എന്നതുപലക്ഷണമോണു്: അര്യമപ്രഭൃതികളോയ �ദവന്മോർക്കും.
7. നടപ്പിനോൽ–�ജോലി�കോണ്ട് എന്നർത്ഥം മുതലുണ്ടോക്കും–സ്വോമിയ്ക്ക്.

8. മുക്കോലൻ–മൂന്നു കോലുള്ളവൻ. പരസ്പരോ�പക്ഷയോ �മന്മയും തോഴ്മയും സർവസോധോര

ണമോണ്. അതിനോൽ,ആരും, തോൻമോത്രം ധനവോൻഎന്നുകരുതോ�ത യോചകർക്കു

ദോനം�ചയ്തു�കോണ്ടിരിയ്ക്കണം.

9. ദോനം ഭ്രോതോവു �ചയ്തു�കോള്ളു�മന്നുസമോധോനിയ്ക്കരുത്:
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സൂക്തം 118.

അമഹീയു�ഗോത്രൻ ഉരുക്ഷയൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ര�ക്ഷോഹോഗ്നി �ദവത.

(‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോ�ല.)

അ�ഗ്ന, വൻതീനി�യപ്പോരം

ഭഗ്നനോക്കിയോലും, ഭവോൻ

മർത്ത്യരിൽത്തന്നിടത്തിങ്കൽ-

കത്തിയോളിശ്ശുചികർമ്മൻ! (1)

ഉത്ഥോനം�ചയ്തോലും, വിധി-

�യ്ക്കോത്തോഹൂതനോയ ഭവോൻ:

മുത്തു �കോൾക, �നഹവിസ്സി;-

�ലത്തിയ�ല്ലോ, സ്രുവം നിങ്കൽ! (2)

സ്തുത്യനഗ്നിയോഹൂതിയോൽ-

കത്തിജ്ജ്വലിയ്ക്കയോയ്, പോരം:

�നയ്യു �തപ്പിയ്ക്കുന്നു. തിരു-

�മയ്യി�ലല്ലോടവും സ്രുവം! (3)

�മയ്യിൽഗ്ഘൃതം പുരണ്ടഗ്നി

�നയ്യിൽക്കുളിയ്ക്കുന്നു, �ച�മ്മ

ആഹൂതികർമ്മത്തോൽജ്ജ്വലി-

ച്ചോളി�ക്കോണ്ടു വിഭോവസു! (4)

ദിവ്യർക്കോയുജ്ജ്വലിപ്പിപ്പൂ,

ഹവ്യവോഹ, നി�ന്ന നരർ;

ആയതിന്നോയ് വിളിയ്ക്കുന്നൂ,

സ്തൂയമോനനോയ നി�ന്ന. (5)

ആയമർത്ത്യനോമഗ്നി�യ-

യോരോധിപ്പിൻ, തൂ�നയ്യിനോൽ

മർത്ത്യ�ര, ഭവോന്മോരതി-

ദുർദ്ധർഷ�ന,ഗ്ഗൃ�ഹശ�ന! (6)

ചു�ട്ടരിയ്ക്ക, ദുർദ്ധർഷമോം

ത്വിട്ടോലരക്ക�രബ്ഭവോൻ;

അധ്വരത്തിൻ കോവലോളോയ്-

കത്തുകയും�ചയ്യുക,�ഗ്ന! (7)

നീറോക്കുക, �തജസ്സിനോൽ

നീ രോക്ഷസ�പ്പണ്ണുങ്ങ�ള,

�മത്തിയ പോർപ്പിടങ്ങളിൽ-

ക്കത്തിജ്ജ്വലിച്ചു�കോണ്ട�ഗ്ന! (8)

ഭൂരിനിവോസന്മോർ നുതി-
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ഗീരോൽജ്ജ്വലിപ്പിച്ചോര�ല്ലോ,

ഹവ്യഭൃത്തും മനുഷ്യരിൽ-

ബ്ഭവ്യയഷ്ടോവുമോം നി�ന്ന! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 118.
1. വൻതീനി�യ–രോക്ഷസ�ന, ഭഗ്നനോക്കിയോലും–ചതച്ചോലും, �കോന്നോലും മർത്ത്യ

രിൽ–യഷ്ടോക്കളു�ടയിടയിൽ. തന്നിടം–ആഹവനീയോദിസ്ഥോനം.

2. ആഹൂതൻ–ഞങ്ങളോൽ വിളിയ്ക്ക�പ്പട്ട. മുത്തു �കോൾക–പ്രീതി�പ്പടുക.

5. ദിവ്യർ–�ദവകൾ.
7. ദുർദ്ധർഷമോം ബോധ വിട്ട. ത്വിട്ടോൽ=�തജസ്സു�കോണ്ടു്.
8. പോർപ്പിടങ്ങൾ–ആഹവനീയോദിസ്ഥോനങ്ങൾ.

9. ഭൂരിനിവോസന്മോർ=വള�രപ്പോർപ്പിടങ്ങളുള്ളവർ, യഷ്ടോക്കൾ. നുതിഗീരോൽ–�സ്തോത്രം
�ചോല്ലി. ഭവ്യയഷ്ടോവു്–മികച്ച യജ്ഞകർത്തോവ്.
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സൂക്തം 119.

ലബരൂപം പൂണ്ടഇന്ദ്രൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻത�ന്ന �ദവത. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’ �പോ�ല.)

ഏവ,�മവ,�മൻനിനവു:

�ഗോവശ്വ�ത്തനല്കോവൂഞോൻ;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (1)

പോറിയ്ക്കുന്ന കോറ്റു�പോ�ല,

പോന�മ�ന്ന�പ്പോങ്ങിയ്ക്കുന്നു;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (2)

ചോടിയ്ക്കുന്നു�ണ്ട,�ന്നയോ നീ,-

�രോടുമശ്വം �തർ�പോല�വ;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (3)

വ�ന്നത്തുന്നൂനുതി,�യോമൽ-

ക്കന്നിങ്കൽ�പ്പ�പോ�ല�യങ്കൽ;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (4)

തച്ചൻ �തർ�പോലുൾക്കോമ്പോൽഞോൻ

�വച്ചു നന്നോക്കു�ന്നൻ, സ്തവം;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (5)

എൻ�നോട്ട�ത്ത�ച്ചറ്റും മറ-

യ്ക്കുന്നില്ല,ഞ്ചുജോതികളും;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (6)

എൻപോതിയ്ക്കു�മോക്കില്ല�ല്ലോ,

വിൺപോരുകളോമിരുവർ;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (7)

കീ�ഴ്വയ്ക്കു�ന്നൻ, മഹത്ത്വത്തോ-

ലീ വിരിമൺവിണ്ണുക�ള;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (8)

ഹന്ത,ഞോനിപ്പൃഥിവി�യ-
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�പ്പോന്തിച്ചി�ങ്ങോ, ഇ�ങ്ങോ �വയ്ക്കോം;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (9)

മോർത്തോണ്ഡ�ന മന്നിന്നോയ് ഞോൻ

മോറ്റി�വയ്ക്കോ,മി�ങ്ങോ, ഇ�ങ്ങോ;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (10)

വിൺനോട്ടിലോ�ണ,ൻപക്ഷ�മോ-

�ന്നോ;–ന്നു തോഴ�ത്തയ്ക്കും �വ�ച്ചൻ;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (11)

അന്തരിക്ഷത്തിങ്കൽ�പ്പോന്തു-

�മൻ�തജസ്സു �ചറുതല്ല;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (12)

ഹവ്യം വോങ്ങി നട�കോള്ളും,

ദിവ്യർ�ക്കകോൻ ഭൂഷിതൻഞോൻ;

ഞോന�നകമുരു നന്നോയ്-

പ്പോനം�ച�യ്തന�ല്ലോ, �സോമം! (13)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 119.
1. ഇന്ദ്രൻ ഒരു ചീവൽപ്പക്ഷിയു�ട രൂപം ധരിച്ചു �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നതു് ഋഷിമോർ

ക�ണ്ടത്തി. അ�പ്പോൾ അ�ദ്ദഹം ത�ന്നത്ത�ന്ന സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങി: ഏവ�മവം=

ഇങ്ങ�ന�യോ�ക്കയോണു്. �ഗോവശ്വ�ത്ത(�ഗോക്ക�ളയും അശ്വങ്ങ�ളയും) �സ്തോതോ

ക്കൾക്കുനല്കുമോറോകണം. എന്തു�കോ�ണ്ടന്ന് ഉത്തരോർദ്ധത്തിൽ പറയുന്നു.

2. കോറ്റു�പോ�ല–കോറ്റു മര�ക്കോമ്പി�നയും മറ്റു�മന്ന�പോ�ല.
3. ഓടുന്നകുതിര �തരി�ന�യന്ന�പോ�ല, ആ നീർ (കുടിച്ചു �സോമം) എ�ന്ന ചോടിയ്ക്കുന്നു!

6. എ�� �നോട്ടം ആരോലും മറയ്ക്ക�പ്പടുന്നില്ല; �തളിഞ്ഞുത�ന്നഇരിയ്ക്കുന്നു.

7. വിൺപോരുകൾ=സ്വർഗ്ഗവും ഭുമിയും.
8. മുൻഋക്കി�ന വിവരിയ്ക്കുന്നു: ഈവിശോലമോയ മന്നും വിണ്ണും എ�� കീഴിലോണ്.

9. ഇ�ങ്ങോ, ഇ�ങ്ങോ–അന്തരിക്ഷത്തി�ലോ സ്വർഗ്ഗത്തി�ലോ: ചൂണ്ടിക്കോട്ടിപ്പറയുകയോണ്.

11. എ�� ഒരു പക്ഷം (ഭോഗം) സ്വർഗ്ഗത്തിലോണു്; ഒരു പക്ഷം തോഴത്തും (ഭൂമിയിലും).

12. ത��സൂര്യരൂപത്വം പ്രതിപോദിയ്ക്കുന്നു:
13. തോൻത�ന്ന, അഗ്നിയു�മന്നു്: ഭൂഷിതൻ–യജമോനനോൽ ചമയിയ്ക്ക�പ്പട്ടവൻ.

ആറോമധ്യോയം സമോപ്തം.
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സൂക്തം 120.

അഥർവപുത്രൻബൃഹദ്ദിവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

യോ�തോ�ന്നോ ഉലകങ്ങളിൽ ഉൽക്കൃഷ്ടം, അതിൽനിന്ന�ത്ര, ഉജ്ജ്വലബല

നോയ ഉഗ്രൻജനിച്ചതു്. ജനിച്ച�തോ�ടഅ�ദ്ദഹം ശത്രുക്ക�ളഹനിയ്ക്കുകയോയി; സക

ലപ്രോണികളും അ�ദ്ദഹ�ത്ത �കോണ്ടോടുന്നു! (1)
കരുത്തോൽ�കവളർന്ന് അതിബലവോനോയആകർശനൻ ദോസ�ന �പടി

പ്പിച്ചു�പോന്നു. തോൻസ്ഥോവരജംഗമങ്ങ�ള നന്നോയി കുളിപ്പിയ്ക്കും. അങ്ങയ്ക്കു മത്തുപി

ടിയ്ക്കു�മ്പോൾ, ജീവജോലം ഒത്തുകൂടുന്നു! (2)
ഭവോങ്കലോണു്, എല്ലോവരും കർമ്മമവസോനിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്: ഈആരോധകർ ഇരു

വരും മുവരുമോയിച്ചമയുന്നു. നിന്തിരുവടി മധുര�ത്തക്കോൾ മധുരമോയിട്ടൂള്ളതി�ന

മധുര�ത്തോടു �ചർത്തോലും; ആ മധുവി�ന മധുവി�ന�ക്കോണ്ടു വഴി�പോ�ല കളിപ്പി

ച്ചോലും! (3)
ഇങ്ങ�നത�ന്ന മത്തിൽ മത്തിൽസമ്പത്തടക്കുന്നനിന്തിരുവടി�യ �മധോവി

കൾ സ്തുതിച്ചു�പോരുന്നു. കീഴമർത്തുന്നവ�ന, അങ്ങ് �കല്പും ഉറപ്പു�മറിയ (ധനം

ഞങ്ങൾക്കോയി) പരത്തിയോലും; ദുർന്നടപ്പുകോരോയഅരക്കർഅങ്ങ�യ ഉപദ്രവിയ്ക്ക

രുതു് ! (4)
ഞങ്ങൾഅങ്ങ�യ�ക്കോണ്ടു, �പോർപ്പയറ്റു ധോരോളം പഠിച്ചു, യുദ്ധങ്ങളിൽ �കോ

ത്തിനുറുക്കും: ഞോൻ സ്തുതി�കോണ്ട് അങ്ങയു�ട ആയുധങ്ങൾ ചോട്ടും! അങ്ങയ്ക്കു

ഞോൻ മന്ത്ര�ത്തോ�ട അന്നങ്ങൾ �വടുപ്പിൽ �വയ്ക്കോം. (5)
ആർ ബലത്തോൽ ഏഴുദോനവന്മോ�ര അറുത്തു�വോ, വള�രപ്പടക�ളയും �ചറു

ത്തു�വോ; ആ ബഹുരൂപനോയ പര�മശ്വരൻ സ്തുത്യനോണു്, അത്യുജ്ജ്വലനോണ്, പ്രോ

പ്തവ്യരിൽ�വച്ചു പ്രോപ്തവ്യനുമോണ് ! (6)
അങ്ങ് അന്നം�കോണ്ടുസന്തൃപ്തനോകുന്ന�തവി�ട�യോ, അ ഗൃഹത്തിൽ തോന്ന

തും മികച്ചതും നി�ക്ഷപിയ്ക്കും. ഇളകി�ക്കോണ്ടിരുന്ന ഇരുമോതോക്ക�ള ഭവോൻ ഉറപ്പി

ച്ചു. അതു�കോണ്ടോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ വള�രക്കർമ്മം സോധിച്ചതു് ! (7)
സ്വയം വിളങ്ങുന്നവലിയ �ഗോയൂഥത്തിന്ന് ഉടമസ്ഥൻആ�രോ,ആർഅതി��

വോതി�ലോ�ക്കതുറന്നു�വോ;ആഇന്ദ്രന്നുസുഖകരമോംവണ്ണംഇതോ,സ്വർഗ്ഗം �നടിയ

മുമ്പനോയബൃഹദ്ദിവൻ �സ്തോത്രം �ചോല്ലുന്നു! (8)
ഇപ്രകോരം, മഹോനോയഅഥർവപുത്രൻബൃഹദ്ദിവൻഇന്ദ്ര�നകുറിച്ചുത�ന്നസ്വ

ന്തം മഹോ�സ്തോത്രം ഉച്ചരിച്ചു: (തന്തിരുവടി�യത്ത�ന്നയോണു്), ഭൂമിയി�ല അനഘ

കളോയ �സോദരിമോർ പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്നതും, ബലത്തോൽ വളർത്തുന്നതും! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 120.
1. അതിൽനിന്ന്–ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്ന്. ഉഗ്രൻ–സൂര്യരൂപനോയ ഇന്ദ്രൻ.

2. കർശനൻ–ശത്രുക്ക�ള �മലിയിയ്ക്കു(നശിപ്പിയ്ക്കു)ന്നവൻ. ദോസൻ–ഒരസുരൻ. കു

ളിപ്പിയ്ക്കും–മഴ�വള്ളം�കോണ്ടു്. അന്തിമവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ഒത്തുകൂടുന്നു–

ആരോധിപ്പോൻ.

3. ഇരുവർ–പത്നീയജമോനന്മോർ. മൂവ്വർ–പുത്രജനനത്തോൽമൂന്നു�പർ. മധുര�ത്തക്കോൾ

മധുരമോയിട്ടുള്ളതി�ന–സന്തോന�ത്ത. മധുര�ത്തോടു–പത്നിയും പതിയുമോകുന്ന ഇണ
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�യോട്, �ചർത്തോലും–ദംപതിമോർക്കുപുത്ര�നനല്കിയോലുംഎന്നർത്ഥം. ആമധുവി�ന

(സന്തോന�ത്ത) മധു�കോണ്ടു (സന്തോന�ത്ത�ക്കോണ്ടു) കളിപ്പിച്ചോലും–പുത്രന്നും പുത്ര

�ന നല്കിആഹ്ലോദം വരുത്തിയോലും.

4. സമ്പത്ത്–ശത്രുധനം.

5. അങ്ങ�യ�ക്കോണ്ട്–ത്വദനുഗ്രഹത്തോൽ. �കോത്തിനുറുക്കും–ശത്രുക്ക�ള.

6. ഏഴുദോനവന്മോ�ര–വൃത്രോദിക�ള. പര�മശ്വരൻ–ഇന്ദ്രൻ.
7. തോന്നതുംമികച്ചതും–�ഭൗമവും ദിവ്യവുമോയധനം. ഇരുമോതോക്ക�ള–ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള.
8. മുമ്പൻ–ഋഷികളിൽ �ശ്രഷ്ഠൻ. ബൃഹദ്ദിവൻ–ഞോൻ.
9. �സോദരിമോർ–ഗംഗോനദികൾ.



472 ഋ�ഗ്വദം [അ. 8: അ. 7]

സൂക്തം 121.

പ്രജോപതിപുത്രൻഹിരണ്യഗർഭൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; പ്രജോപതി �ദവത.

ഹിരണ്യഗർഭൻ മു�മ്പജനിച്ചു; ജനിച്ച�പ്പോൾത്ത�ന്നഒറ്റയ്ക്കുജഗത്തി��അധി

പതിയുമോയി. അവിടുന്ന്ഈപൃഥിവി�യയും �ദ്യോവി�നയും തോങ്ങി. ആകൻഎന്ന

�ദവന്നു നോം ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക (1)
ആർആത്മോക്ക�ള ഉളവോക്കുന്നു�വോ, ആർ ബലം നല്കുന്നു�വോ, ആരു�ട ശോ

സന�ത്ത എല്ലോവരും–�ദവന്മോരും–�തടുന്നു�വോ, ആരു�ട നിഴലോ�ണോ, മരണ

രോഹിത്യവും മൃത്യുവും; ആ കൻഎന്ന �ദവന്നു നോം ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക! (2)
ജീവിയ്ക്കുന്ന, കണ്ണിമ�വട്ടുന്ന ജംഗമങ്ങൾക്കു മഹത്ത്വത്തോൽ ആ�രോരോളോ

�ണോ, അരചൻ; ആരോ�ണോ,ഈഇരുകോലി–നോല്ക്കോലികൾക്കുടയവൻ; ആ കൻ

എന്ന �ദവന്നു നോം ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക! (3)
ഈഹിമവോനും മറ്റുംആരു�ട മഹത്ത്വ�മോ, സമുദ്രങ്ങളുംസരിത്തുക്കളുംആരു

�ട എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു�വോ, ഈ ദിക്കുകളും പ്രദിക്കുകളും ആരു�ട തൃ�ക്കക

�ളോ; ആ കൻഎന്ന �ദവന്നു നോം ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക! (4)
ആർ �ദ്യോവി�നയും ബലിഷ്ഠയോയ ഭൂവി�നയും ഇളകോതോക്കി�യോ, ആർ സ്വ

ർഗ്ഗ�ത്തയുംസുര്യ�നയും ഉറപ്പിച്ചു�വോ, ആർഅന്തരിക്ഷത്തിൽ �വള്ളമുണ്ടോക്കുന്നു

�വോ; ആ കൻഎന്ന �ദവന്നു നോം ഹവിസ്സർപ്പിക്കുക! (5)
�രോചിസ്സോർന്ന �രോദസ്സുകൾ ഉറപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു, രക്ഷയ്ക്കോയി മനം�കോണ്ടു �നോക്കു

ന്നതോ�ര�യോ,ആരു�ടതോങ്ങിനോൽസൂര്യൻ ഉദിച്ചുവിളങ്ങുന്നു�വോ;ആകൻഎന്ന

�ദവന്നു നോം ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക! (6)
അഗ്ന്യോതിക�ള ജനിപ്പിയ്ക്കോൻ ആ�ര ഗർഭത്തിൽ ധരിച്ചോ�ണോ, �പരിയ

തണ്ണീരുകൾ എങ്ങും വ്യോപിച്ചത്; അതിൽ യ�തോ�രകൻ �ദവോദികൾക്കു പ്രോണ

നോയി പിറന്നു�വോ; ആ കൻഎന്ന �ദവന്നു നോം ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക! (7)
യജ്ഞ�ത്ത ജനിപ്പിയ്ക്കോൻ ദക്ഷ�ന ധരിച്ച തണ്ണീരുക�ള ആർ മഹിമയോൽ

�നോക്കിക്കണ്ടു�വോ,ആർഒറ്റയ്ക്കു �ദവന്മോർക്കും �ദവനോ�യോ;ആകൻഎന്ന�ദവന്നു

നോം ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക! (8)
സത്യധർമ്മോവോയആർഭൂവി�നയും,ആർ �ദ്യോവി�നയുംജനിപ്പിച്ചു�വോ;ആർ

�പരിയ കുളിർതണ്ണീരുക�ളയും ജനിപ്പിച്ചു�വോ; അ�ദ്ദഹം ന�മ്മ �ദ്രോഹിയ്ക്കരുത്–

ആ കൻഎന്ന �ദവന്നു നോം ഹവിസ്സർപ്പിയ്ക്കുക! (9)
പ്രജോപ�ത, നിന്തിരുവടിയല്ലോ�ത മറ്റോരുമില്ല, ഈ ജനിച്ചവ�യ�യല്ലോം

�ക�ക്കോൾവോൻ. എന്തിച്ഛിച്ചോ�ണോ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്കു �ഹോമിയ്ക്കുന്നതു്, അതു

ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോക�ട്ട; ഞങ്ങൾ ധനങ്ങളു�ട ഉടമകളോകണം! (10)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 121.
1. മു�മ്പ–പ്രപ�ഞ്ചോല്പത്തിയ്ക്കു മുമ്പ്. കൻ–പ്രജോപതിയു�ട ഒരു �പർ.

2. ആത്മോക്ക�ള–എല്ലോആത്മോക്കളും പരമോത്മോവിങ്കൽനിന്നോണ�ല്ലോ, പിറക്കുന്നതു്.
4. ആരു�ട എന്നു–ആരു�ട മഹിമ�യന്ന്.
6. �രോചിസ്സ്=തിളക്കം. �രോദസ്സുകൾ=വോനൂഴികൾ. ഉറപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു–പ്രജോപതിയോൽ.
7. അതിൽ–ഗർഭത്തിൽ.
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8. ദക്ഷ�ന–പ്രജോപതി�യ. �ദവൻ–അധീശ്വരൻ.
10. ഈജനിച്ചവ�യ�യല്ലോം �ക�ക്കോൾവോൻ–പഞ്ചഭൂതങ്ങ�ള എടുത്തു ജഗൽസൃഷ്ടി

നടത്തോൻ.
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സൂക്തം 122.

വസിഷ്ഠപുത്രൻചിത്രമഹസ്സ് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയുംഛന്ദസ്സുകൾ;അഗ്നി �ദവത.

വസുവും, വ�രണ്യനും, സുഖകരനും അതിഥിയും അസപത്നനുമോയ അഗ്നി�യ

ഇ�പ്പോൾ ചിത്രമഹ�സ്സന്ന ഞോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ആ �ഹോതോവോയ ഗൃഹപതി ദുഃഖ

നോശിനികളോയ വിശ്വധോരിണിക�ളയും നല്ല വീര്യവും നല്കുമ�ല്ലോ! (1)
അ�ഗ്ന,അവിടുന്നുപ്രസോദിച്ച്, എ��സ്തുതിയിൽഇച്ഛ�വയ്ക്കുക: സുകർമ്മോ�വ,

വി�ജ്ഞയ�മല്ലോം അങ്ങയ്ക്കറിയോമ�ല്ലോ. �ന�കോണ്ടു തടിയ്ക്കുന്നവ�ന, അങ്ങ് ബ്രോ

ഹ്മണന്നു യജ്ഞം കിട്ടിച്ചോലും: അങ്ങയു�ട കർമ്മമനുസരിച്ചോണ�ല്ലോ, �ദവന്മോർ

(ഫലം) ഉളവോക്കുന്നതു് ! (2)
അ�ഗ്ന, ഏഴിടങ്ങളിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്ന അമർത്ത്യനോയ നിന്തിരുവടി ഹവിർ

ദ്ദോതോവോയ സുകർമ്മോവിന്നു നല്കിയോലും; ചമതയുമോയി ഭവോങ്കലണയുന്നവ�നയും

ഭവോൻ നല്ലപുത്ര�ര�ക്കോണ്ടും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നസമ്പത്തു�കോണ്ടും മോനിച്ചോലും! (3)
യോഗത്തി���കോടിമരവും, ഒന്നോമനും, പു�രോഹിതനും,ബലവോനും, �കൾക്കു

ന്നവനും, ഉജ്ജ്വലോംഗനും, വൃഷ്ടികർത്തോവും, പ്രീതി�പ്പടുത്തുന്നവ�നപ്രീതി�പ്പടുത്തു

ന്നവനും, �ശോഭനവീര്യനുമോയഅഗ്നി�ദവ�നഏഴു�പർ ഹവി�സ്സടുത്തുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു.

(4)
നിന്തിരുവടി ദൂതനും ഒന്നോമനും �സവ്യനുമോണ�ല്ലോ: അമൃതത്വത്തിന്നോയി വി

ളിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ആ നിന്തിരുവടി സന്തൃപ്തി പൂണ്ടോലും. അങ്ങ�യ മരുത്തുക്കൾ �മോ

ടി�പ്പടുത്തുന്നു; ഹവിർദ്ദോതോവി�� ഗൃഹത്തിൽ അങ്ങ�യ ഭൃഗുക്കൾ �സ്തോത്രങ്ങൾ

�കോണ്ടുജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു! (5)
അ�ഗ്ന, സുകർമ്മോ�വ, അങ്ങ് യജ്ഞത്തോൽ പ്രീണിപ്പിയ്ക്കുന്ന യജമോനനു�വ

ണ്ടി, വിശ്വധോരിണിയോയസുദുഘയിങ്കൽനിന്നുപോൽ കറ�ന്നടുക്കുന്നു; �നയ്യിൽക്കു

ളിച്ചു മൂവിടങ്ങ�ള തിളങ്ങിയ്ക്കുന്നു; ശോലയിലും യോഗത്തിലും ചുറ്റിനടന്ന്, ഒരു യഷ്ടോവി

�� മ�ട്ടടുക്കുന്നു! (6)
അ�ഗ്ന, ഈ ഉഷസ്സു പുലരു�മ്പോൾ, മനുഷ്യർ അങ്ങ�യത്ത�ന്ന ദൂതനോക്കി

യജിയ്ക്കുന്നു; �ദവന്മോരും അങ്ങ�യ യോഗത്തിൽ �നയ്യു�തപ്പിച്ചു, സ്വന്തം �മന്മയ്ക്കോയി

വളർത്തി�പ്പോരുന്നു! (7)
അ�ഗ്ന, �കല്പുറ്റ ഭവോ�ന യജ്ഞകർത്തോക്കളോയ വസിഷ്ഠപുത്രന്മോർ സ്തുതിച്ചു

വിളിച്ചുവ�ല്ലോ; ആ ഭവോൻ യഷ്ടോക്കളിൽ ‘ധന�പോഷം’ നി�ക്ഷപിച്ചോലും. നിങ്ങൾ

‘സ്വസ്തിയോൽപ്പോലിപ്പി�ന�പ്പോഴു�മങ്ങ�ള!’ (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 122.
1. ഗൃഹപതി–അഗ്നി. വിശ്വധോരിണികൾ–പോൽ�കോണ്ടു �ലോക�ത്ത �പോറ്റുന്നവ,�പ

ക്കൾ. നല്കുമ�ല്ലോ–യജമോനർക്ക്.

2. ബ്രോഹ്മണൻ–യജ്ഞകർത്തോവ്

3. ഏഴിടങ്ങൾ–സപ്ത�ലോകങ്ങൾ. നല്കിയോലും–ധനം.
4. പ്രീതി�പ്പടുത്തുന്നവ�ന പ്രീതി�പ്പടുത്തുന്നവനും–യഷ്ടോവി�ന ധനം നല്കിസ്സ�ന്തോഷി

പ്പിയ്ക്കുന്നവനും. ഏഴു�പർ–�ഹോതൃപ്രഭൃതികൾ.

5. അമൃതത്വം–മരണമില്ലോയ്മ. അങ്ങ�യ–�വദ്യുതോഗ്നിയോയി വർത്തിയ്ക്കുന്ന ഭവോ�ന.
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6. സുദുഘ–സു�ഖന കറക്കോവുന്ന യജ്ഞമോകുന്ന പയ്യ്. പോൽ–ഫലം. മൂവിടങ്ങൾ–

ഗോർഹപത്യോദിസ്ഥോനങ്ങൾ.

8. യഷ്ടോക്കളിൽ–യോഗം �ചയ്യുന്നഞങ്ങളിൽ.
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സൂക്തം 123.

ഭൂഗു�ഗോത്രൻ �വനൽ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �വനൽ �ദവത.

�മഘമോകുന്നജരോയുവി�നോടുകൂടിയഈ�വനൻഅന്തരിക്ഷത്തി�ല രശ്മിക്കി

ടോങ്ങ�ള തോഴ�ത്തയ്ക്കയയ്ക്കുന്നു: �വള്ളവും സൂര്യനും ഒത്തുകൂടു�ന്നടത്തു �മവുന്നഇ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത �മധോവികൾസ്തുതികൾ�കോണ്ടു്, ഒരു കുഞ്ഞി�ന�യന്ന�പോ�ല മുകരുന്നു!

(1)
വോനിൽപ്പിറന്ന �വനൻ അന്തരിക്ഷത്തിൽനിന്നു മഴ �പോഴിയ്ക്കുന്നു. അ�പ്പോൾ

കമനീയ�� പുറം കോണോം. അ�ദ്ദഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ �വള്ളത്തിന്മുകളിൽ വിളങ്ങു

ന്നു; പരിവോരങ്ങൾ �പോതുപോർപ്പിട�ത്തപുകഴ്ത്തുന്നു! (2)
ഉണ്ണിയു�ട അമ്മമോർ, ഒ�രസ്ഥലത്തു �മവുന്ന വള�ര�പ്പർ, �പോതുസ്ഥോനത്തു

ചുറ്റും ഒച്ചയിട്ടു�കോണ്ടു നില്ക്കുന്നു; �വള്ളത്തി�� ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ പ്രസരിയ്ക്കു

ന്ന മധുരജലസ്വനങ്ങൾ (അ�ദ്ദഹ�ത്ത) മുകരുകയും�ചയ്യുന്നു! (3)
�മധോവികൾ തിരുവുടൽ അറിഞ്ഞു പുകഴ്ത്തുന്നു: ആരോ�യണ്ടുന്ന മഹോ�� ഗർ

ജ്ജിതം �കൾക്കോറുണ്ട�ല്ലോ. സ്തുതിച്ചു �ചല്ലുന്നവർക്കു�വള്ളം �വണ്ടു�വോളം കിട്ടും:

ഗന്ധർവ�� വരുതിയിലോണ�ല്ലോ, അമൃതമോയ ജലം! (4)
ഇത്തിരി�നരം അരികിൽ പുഞ്ചിരിയിടുന്ന ഒരപ്സരസ്ത്രീ ജോരനോയ �വന�ന

ഉയർവോനത്തു പുലർത്തി�പ്പോരുന്നു; പ്രിയ��സ്ഥോനങ്ങളിൽ �ചല്ലുന്നു. അ�ദ്ദഹ

വും അരുമ�പ്പട്ടു �പോന്നിൻചിറകിലിരിയ്ക്കുന്നു. (5)
�വദ്യുതോഗ്നിയു�ട ഇരിപ്പിടത്തി�ലപ്പക്ഷിയും, �പോന്നിൻചിറകുകളോൽ ഭംഗി

യിൽപ്പോറിപ്പറക്കുന്നവനും, വരുണ�� ദൂതനും, �പോറ്റുന്നവനുമോയ ഭവോൻ, മനസ്സു

�കോണ്ടിച്ഛിയ്ക്കുന്നവർക്ക് അരി�കഅന്തരിക്ഷത്തിൽ കോണുമോറോകും! (6)
ഗന്ധർവൻ സ്വന്തം വിചിത്രോയുധങ്ങ�ളടുത്ത്, ഇ�ങ്ങോട്ടു �നോക്കി�ക്കോണ്ടു, മു

കളിൽ അന്തരിക്ഷത്തിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു: അഴകുറ്റരൂപം, സൂര്യൻ�പോ�ല കോഴ്ച

യ്ക്കോയി പുതയ്ക്കുന്നു; അരുമ�പ്പട്ട �വള്ളം ഉൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു. (7)
അന്തരിക്ഷത്തിൽനീർത്തുള്ളികൾപൂണ്ടു,കതിരവ��കണ്ണിനോൽ�നോക്കുന്ന

�വനൻ �മഘത്തിൽ �ചല്ലു�മ്പോള�ത്ര, സൂര്യൻ �തളി�തജസ്സു�കോണ്ടു മൂന്നോം�ലോ

കത്തിൽപ്രകോശിച്ചു പ്രിയ�പ്പട്ട �വള്ളം �പോഴിയ്ക്കുന്നതു് ! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 123.
1. ജരോയു–ഗർഭശിശുവി�ന �പോതിയുന്ന ഒരുതരം �തോലി, ‘മറുപിള്ള’. �മഘമോ

കുന്ന ജരോയു�വോടുകൂടിയ–�മഘത്തി�� ഉള്ളിലിരിയ്ക്കുന്ന. �വനൻ–ഒരു �ദവൻ.

രശ്മിക്കിടോങ്ങ�ള–സൂര്യരശ്മികളു�ട കുട്ടികളോയ ജലങ്ങ�ള. ഒത്തുകൂടു�ന്നടത്ത്–

അന്തരിക്ഷത്തിൽ. കുഞ്ഞി�ന�യന്ന�പോ�ല–കുട്ടി�യ അച്ഛനമ്മമോർ മുകരുന്നതു

�പോ�ല.

2. കമനീയ�� പുറം–ആകോശം(?). പരിവോരങ്ങൾ–�മഘങ്ങൾ. പുകഴ്ത്തുന്നു–

ഇടിമുഴക്കലി�ന സ്തുതിയ്ക്കലോക്കിയിരിയ്ക്കയോണു്.

3. ഉണ്ണിയു�ട അമ്മമോർ–�വദ്യുതോഗ്നിയു�ട മോതോക്കളോയ തണ്ണീരുകൾ. ഇരിപ്പിട

ത്തിൽ–അന്തരിക്ഷത്തിൽ.

4. തിരുവുടൽ (�വന�� രൂപം) അറിയുന്നതു, ഇടി�യോച്ച �കട്ടിട്ടോ�ണന്നർത്ഥം. ഗന്ധർ

വ��–ഉദകധോരിയോയ �വന��.
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5. ഒരപ്സരസ്ത്രീ–മിന്നൽ�ക്കോടി. �പോന്നിൻചിറകിൽ–�മഘത്തിൽ. ഇരിയ്ക്കുന്നു–

അവ�ളോടുകൂടി.

6. �പോറ്റുന്നവൻ–മഴയോൽ ഭുവന�ത്ത�യോ�ക്ക പുലർത്തുന്നവൻ.

7. ഗന്ധർവൻ–�വനൻ.

8. കതിരവ�� കണ്ണിനോൽ �നോക്കുന്ന–സൂര്യ�തജസ്സോൽപ്രകോശിയ്ക്കുന്ന.
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സൂക്തം 124.

ഋഷിത്വം പൂണ്ട അഗ്നിയും അഗ്നിവരുണ�സോമന്മോരും ഋഷികൾ: ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതി

യും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നിയും, �ദവന്മോരും, ഇന്ദ്രനും �ദവതകൾ.

‘അ�ഗ്ന, ഭവോൻ അഞ്ചും മൂന്നും ഏഴും �ചർന്നഈഞങ്ങളു�ട യജ്ഞത്തിൽ

വന്നോലും: ഞങ്ങളു�ട ഹവിസ്സു വഹിച്ചോലും; മു�മ്പ നടന്നോലും. ഭവോൻ വള�ര നോ

ളോയ�ല്ലോ, കൂരിരുട്ടിലോണ്ടുകിടക്കുന്നു!’ (1)
‘�ദവത്വം വിട്ടു ഗുഹയിൽ പോർത്ത �ദവനോയ ഞോൻ യോചിയ്ക്ക�പ്പട്ടതിനോൽ

പുറ�ത്തയ്ക്കു �പോന്നു �നോക്കിയ�പ്പോൾ മരണരഹിതത്വം പ്രോപിച്ചു. �ശോഭന�ത്ത

അ�ശോഭനനോയ ഞോൻ എ�പ്പോൾ പരിത്യജിയ്ക്കു�മോ; അ�പ്പോൾ ഞോൻ, സ്വന്തംസ

ഖ്യത്തോൽ, ബന്ധുവോയഅരണിയിൽ പൂകും. (2)
മ�റ്റപ്ര�ദശത്തി��അതിഥി�യ �നോക്കിഞോൻയജ്ഞത്തി��അ�നകോംഗ

ങ്ങൾനിർമ്മിയ്ക്കോം; ബലിഷ്ഠന്മോരോയപിതോക്കന്മോർക്കുസുഖത്തിന്നോയി ഉക്ഥം �ചോ

ല്ലോം. യജ്ഞോർഹമല്ലോ�ത്തടത്തുനിന്നുഞോൻയജ്ഞോർഹപ്ര�ദശ�ത്തയ്ക്കു�പോകും.

(3)
ഞോൻ വള�രസ്സംവത്സരം ഇവി�ട അകത്തുപോർത്തു: ഇന്ദ്ര�ന വരിച്ചുഞോൻ

അച്ഛ�നത്യജിയ്ക്കുകയോയി. അഗ്നി–വരുണ–�സോമന്മോർസ്ഥോനഭ്രഷ്ടരോയി�പ്പോയി.

തിരിച്ചുവന്നിട്ടു ഞോൻ, എ�ന്ന �നോക്കുന്ന രോഷ്ട്രം രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു. (4)
ആഅസുരന്മോർക്കു മോയകൾ നശിച്ചു�പോയി. വരുണ, ഭവോന്ന് എങ്കൽതോൽ

പര്യമു�ണ്ടങ്കിൽ, രോജോ�വ,അങ്ങ്സത്യം�കോണ്ട്അസത്യ�ത്തതട്ടിനീക്കി,എ��

രോജ്യത്തിന്നധീശനോലും.’ (5)
‘ഇതോ,സ്വർഗ്ഗം: ഇതുത�ന്നവരണീയം; ഇതോ, �വളിച്ചം വീശുന്നവിശോലമോയ

അന്തരിക്ഷം. �സോമ, പുറ�പ്പടുക: നമുക്കു വൃത്ര�ന�ക്കോല്ലോം. ഹവിസ്സോയിരിയ്ക്കുന്ന

ഭവോ�നഞങ്ങൾഹവിസ്സു�കോണ്ടു യജിയ്ക്കോം.’ (6)
കവി കവിത്വം�കോണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ �തജസ്സു �ചർക്കുന്നു. വരുണൻ വലിയ

പ്രയോസമില്ലോ�ത തണ്ണീരുക�ള പുറ�പ്പടുവിച്ചു; ആ വിശുദ്ധകൾ നദികളോയിച്ചമ

ഞ്ഞു, ജോയമോർ�പോ�ല �ക്ഷമമുളവോക്കി�ക്കോണ്ടു്, അ�ദ്ദഹത്തി�� നിറം വഹിയ്ക്കു

ന്നു! (7)
അവ അ�ദ്ദഹത്തി�� മികച്ച വീര്യം ഉൾ�ക്കോള്ളുന്നു: അന്നം�കോണ്ടോഹ്ലോദി

പ്പിയ്ക്കുന്ന അവ�യ അ�ദ്ദഹം അഭിഗമിയ്ക്കും. പ്രജകൾ രോജോവി�ന�യന്ന�പോ�ല,

അ�ദ്ദഹ�ത്ത �സവിച്ചു�പോന്നഅവവൃത്രനോൽ നിരുദ്ധകളോയി�പ്പോയി; പി�ന്ന വി

ടുതി �നടി! (8)
ആ നിരുദ്ധകളു�ട സഖോവോണു്, ദിവ്യജലങ്ങളു�ട സഖ്യത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്ന

സൂര്യ�നന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. യോഗത്തിന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുന്നള്ളുന്ന ഇന്ദ്ര�ന

കവികൾ പുകഴ്ത്തിപ്പൂജിയ്ക്കുന്നു! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 124.
1. ഭ്രോതോക്കൾ ഹവിസ്സു വഹിച്ചു മരിച്ചതിനോൽ �പടി�ച്ചോടി ഗുഹയി�ലോളിച്ച അഗ്നി�യ

ഋഷിമോർ വിളിയ്ക്കുന്നു: അഞ്ചും–യജമോനനും നോലൃത്വിക്കുകളും. മൂന്നും–പോകയജ്ഞം.

ഹവിര്യജ്ഞം, �സോമയജ്ഞം. ഏഴും–അഗ്നി�ഷ്ടോമവും, അത്യഗ്നി�ഷ്ടോമവും, ഉക്ഥ്യ
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വും, �ഷോഡശിയും, വോജ�പയവും, അതിരോത്രവും, അ�പ്തോ�ര്യോമവും. വന്നോലും–

ഓടിക്കളയരുത്.

2. അഗ്നി പറയുന്നു: യോചിയ്ക്ക�പ്പട്ടതിനോൽ–�ദവന്മോര�പക്ഷിച്ചതിനോൽ. �ശോഭന�ത്ത
–യജ്ഞ�ത്ത. പരിത്യജിയ്ക്കുക–യജ്ഞോവസോനത്തിൽ വിടുക. യോഗം കഴിഞ്ഞോൽ

ഞോൻ സ്വന്തംസഖ്യത്തോൽ (ചിരനിവോസത്തോൽ) ബന്ധുവോയഅരണിയി�ലയ്ക്കു �പോ

കും.

3. മ�റ്റപ്ര�ദശത്തി��അതിഥി�യ–സൂര്യ�ന. �നോക്കി–സൂര്യഗതിയനുസരിച്ചുയോഗകോ

ലമറിഞ്ഞ് പിതോക്കന്മോർക്ക്–�ദവന്മോർക്ക്.

4. ഇവി�ട–യജ്ഞ�വദിയിൽ അച്ഛ�ന–അരണി�യ. സ്ഥോനഭ്രഷ്ടരോയി–ഞോൻ �പോ

ന്നു ഗുഹയി�ലോളിച്ച�പ്പോൾ. എ�ന്ന �നോക്കുന്ന രോഷ്ട്രം–യോഗഭൂമി. രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു

–അസുരന്മോരിൽനിന്ന്.

6. വരുണൻ പറയുന്നു: ഹവിസ്സോയിരിയ്ക്കുന്ന ഭവോ�ന–ലതയോയി നില്ക്കുന്ന �ദവതോത്മോ

വോയഅങ്ങ�യ.

7. കവി–മിത്രൻ. ആ വിശുദ്ധകൾ–തണ്ണീരുകൾ. ജോയമോർ�പോ�ല–ഭോര്യമോർ ഭർത്തോ

വി�ന്നന്ന�പോ�ല, �ലോകത്തിന്നു �ക്ഷമമുളവോക്കി�ക്കോണ്ടു്.

8. അവ–തണ്ണീരുകൾ. അന്നം�കോണ്ടു്–�നല്ലും മറ്റും ഉൽപ്പോദിപ്പിച്ച്. പി�ന്ന–

വൃത്രവധോനന്തരം.

9. ആനിരുദ്ധകൾ–തണ്ണീരുകൾ. കവികൾ–ക്രോന്തദർശികളോയ ഋഷികൾ.
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സൂക്തം 125.

അംഭൃണമഹർഷിയു�ട മകൾ വോക്ക് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; പര

മോത്മോവു �ദവത.

ഞോൻ രുദ്രരോയും വസുക്കളോയും സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു; ഞോൻ ആദിത്യരോയും വി�ശ്വ

�ദവകളോയും സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. മിത്രോവരുണരിരുവ�ര ഞോൻ വഹിയ്ക്കുന്നു; ഞോൻ

ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ളയും, ഞോൻഅശ്വികളിരുവ�രയും വഹിയ്ക്കുന്നു! (1)
സംഹർത്തോവോയ �സോമ�ന ഞോൻ വഹിയ്ക്കുന്നു; ത്വഷ്ടോവി�നയും പൂഷോവി

�നയും ഭഗ�നയും ഞോൻ വഹിയ്ക്കുന്നു. നല്ല ഹവിസ്സയയ്ക്കുന്ന, പിഴിയുന്ന യഷ്ടോവിന്നു

ധനം �കോടുക്കുന്നതുഞോനോണ് ! (2)
ഞോൻ രോജ്ഞിയോണു്, ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്നവളോണു്, അറിഞ്ഞവളോണു്, യജ്ഞോർ

ഹരിൽ മുഖ്യയുമോണു്; ബഹുരൂപയും ബഹുക്കളിൽ ഉൾപ്പുക്കവളുമോയ ആ എ�ന്ന

ത്ത�ന്നയോണു്, ബഹുപ്ര�ദശങ്ങളിൽ �ദവന്മോർ അനുഷ്ഠിച്ചു�പോരുന്നതു് ! (3)
ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന�ത�ന്ന�ക്കോണ്ടു്; കോണുന്ന�ത�ന്ന�ക്കോണ്ടു്; ശ്വസിയ്ക്കുന്ന�ത�ന്ന

�ക്കോണ്ടു്; ശബ്ദം �കൾക്കുന്ന�ത�ന്ന�ക്കോണ്ടു്ആഎ�ന്നഅറിയോത്തവർ നശിച്ചു

�പോകും. �ഹ �കൾവി�പ്പട്ടവ�ന, �കൾക്കു: പ്രയത്നപ്രോപ്യം ഭവോന്നു ഞോൻ പറ

ഞ്ഞുതരോം– (4)
സ്വയ�മഇതുഞോൻപറഞ്ഞുതരോം: �ദവകളോലും മനുഷ്യരോലും �സവിയ്ക്ക�പ്പട്ട

വസ്തുവോയ ഞോൻ, എനിയ്ക്ക് ആരിലോരിൽ ഇച്ഛ �തോന്നു�മോ അവ�നയവ�ന ഉയർ

ത്തും: അവ�നബ്രഹ്മോവോക്കും, ഋഷിയോക്കും, സുപ്രജ്ഞനോക്കും! (5)
ഞോനോണു്, രുദ്രന്നു ബ്രഹ്മ�ദ്വഷിയോയ ഹിംസക�ന �കോല്ലോൻ വില്ലു കുലച്ച

തു്. ഞോനോണു്, ആളുകൾക്കു�വണ്ടി യുദ്ധം �ചയ്യുന്നതു്. ഞോനോണു്, വോനൂഴികളു�ട

ഉള്ളിലിരിയ്ക്കുന്നതു്. (6)
ഞോനോണ്, ഇതി�� മുകളിൽ അച്ഛ�ന �പറ്റതു്. സമുദ്രത്തി�ല �വള്ളങ്ങൾ

ക്കുള്ളിലോകുന്നു, എ�� ഉൽപത്തി. അതിനോൽ ഞോൻ എല്ലോ ഭുവനങ്ങളിലും കുടി

�കോള്ളുന്നു; �ദ്യോവി�നഞോൻ �ദഹം �കോണ്ടു �തോടുന്നു! (7)
ഉല�കല്ലോം ഉൽപോദിപ്പിയ്ക്കുന്നഞോൻ, കോറ്റു�പോ�ലസ്വയം വീശുന്നു. ഇത്രയും

�പോന്ന ഞോൻ മഹത്ത്വത്തോൽ �ദ്യോവി�� മീ�തയും, ഈ ഭൂവി�� മീ�തയും വർ

ത്തിയ്ക്കുന്നു! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 125.
1. ഋഷി,സർവവുംതോൻത�ന്നഎന്നു,ത�ന്നത്ത�ന്നസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഞോൻ–ബ്രഹ്മമോയിച്ചമഞ്ഞ

ഞോൻ.

2. സംഹർത്തോവു്–ശത്രുഹന്തോവു്. അയയ്ക്കുന്ന–�ദവന്മോർക്ക്.

3. ധനം–�സ്തോതോക്കൾക്ക്. അറിഞ്ഞവൾ–പരബ്രഹ്മ�ത്ത സോക്ഷോൽക്കരിച്ചവൾ.

ബഹുക്കളിൽ–വള�ര�ദ്ദഹികളിൽ. ഉൾപ്പുക്കവൾ–ജീവ�ത്വന പ്ര�വശിച്ചവൾ. അനു

ഷ്ഠിച്ചു�പോരുന്നതു്– �ദവന്മോരു�ട കർമ്മവും, ഞോൻത�ന്ന.

4. പ്രയത്നപ്രോപ്യം–ബ്രഹ്മം.
5. വസ്തു–ബ്രഹ്മം.
6. ഹിംസക�ന–ത്രിപുരോസുര�ന. ആളുകൾ–�സ്തോതോക്കൾ.
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7. ഇതി��–ഭൂ�ലോകത്തി��. അച്ഛ�ന–ആകോശ�ത്ത. സമുദ്രത്തി�ല (അന്തരിക്ഷ

ത്തി�ല) �വള്ളം–�ദവശരീരങ്ങൾ; അവയു�ട ഉള്ളിലിരിയ്ക്കുന്നബ്രഹ്മ�ചതന്യമോണു്,

എ�ന്ന ഉൽപ്പോദിപ്പിച്ചതു്. അച്ഛനോയ അംഭൃണനും സമുദ്രജലോന്തർവത്തിയ�ത്ര. �ദ്യോ

വി�ന–സ്വർഗ്ഗോദിവികോര�ത്ത�യോ�ക്ക.

8. വീശുന്നു–സർവത്ര വ്യോപിയ്ക്കുന്നു. സർ�വോൽക്കൃഷ്ടയോണ്, ഞോൻ.
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സൂക്തം 126.

ശിലൂഷപുത്രൻകുൽമലബർഹിഷ�നോവോമ�ദവപുത്രൻഅം�ഹോമു�ക്കോഋഷി; ഉപ

രിഷ്ടോൽബൃഹതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; വിശ്വ�ദവന്മോർ �ദവത. (പോന.)

മിത്രനും വരുണോര്യമ�ദവരും

ശത്രുപംക്തി�യപ്പിന്നിലിട്ടോ�ര�യോ

ഒത്ത �മോ�ദന �കോണ്ടുനടക്കു,മോ

മർത്ത്യനു വരോ, പോപവും തിന്മയും! (1)

നിങ്ങൾ കോക്കും, നര�നയഘം നീക്കി;

നിങ്ങൾ മോറ്റ�രപ്പിന്നിട്ടു �കോണ്ടു�പോം;

അങ്ങ�നയുള്ളത�ല്ലോ, വരിയ്ക്കുന്നു

ഞങ്ങളര്യമമിത്രവരുണ�ര! (2)

�കവലം കോത്തരുള�ട്ട, നമ്മ�ള,-

യീ വരുണനുമര്യമമിത്രരും:

ഞങ്ങ�ള�ക്കോണ്ടു�പോകുവിൻ, �വണ്ട�പ്പോൾ;

ഞങ്ങ�ള�ക്കോണ്ടു മോറ്റ�രത്തോണ്ടിപ്പിൻ! (3)

ആ�ക രക്ഷിപ്പു, നിങ്ങൾസു�നതോക്ക-

ളോകുമര്യമമിത്രവരുണ�ര:

നിങ്ങൾതൻപ്രിയമോകിയ �സൗഖ്യത്തിൽ

നിന്നിടോവു, മോറ്റോ�രക്കട�ന്നങ്ങൾ! (4)

ആധികോരികൾക്കപ്പുറത്തോക്ക�ട്ട-

യോദി�തയർ വരുണോര്യമമിത്രർ!

ഉത്തരംഗ�തജസ്സോം മരുത്തുക്ക-

�ളോത്തരുദ്ര�ന,യിന്ദ്ര�ന,യഗ്നി�യ

സുസ്ഥിതിയുളവോകോൻ വിളിയ്ക്ക, നോം:

ശത്രുവർഗ്ഗത്തിനപ്പുറത്തോക്ക�ട്ട! (5)

നമ്മു�ട പോപ�മോക്കയും മൂട�ട്ട

നന്മയിൽ വരുണോര്യമമിത്രന്മോർ;

മർത്ത്യർക്കു �പരുമോക്കളീ �നതോക്കൾ

ശത്രുവർഗ്ഗത്തിനപ്പുറത്തോക്ക�ട്ട! (6)

ആദി�തയർ വരുണോര്യമമിത്ര-

രോയതമോയോ സദ്മവും �സൗഖ്യവും

നിന്നിരക്കുന്നനമ്മൾക്കു രക്ഷയ്ക്കോയ്-

ത്തന്നിട�ട്ട; മോറ്റോ�രക്കടത്ത�ട്ട! (7)

�ഹ വസുക്ക�ള, നിങ്ങൾ കോൽ �കട്ടിയ

�ഗോവി�ന വിടുവിച്ച�പോലീജ്യ�ര,

�വർവിടുർത്തുകം,ഹസ്സിൽനി�ന്നങ്ങ�ള!-
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�കവളർക്കു�ക,ങ്ങൾക്കുയിര�ഗ്ന, നീ! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 126.
1. ഒത്ത �മോ�ദന–സമോനപ്രീതി�യോ�ട. �കോണ്ടുനടക്കും–�വണ്ടു�ന്നട�ത്തയ്ക്ക്.

2. അങ്ങ�നയുള്ളതു്–ആ രക്ഷ. വരിയ്ക്കുന്നു–അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.

3. �വണ്ട�പ്പോൾ–�വണ്ടിവരു�മ്പോൾ. തോണ്ടിപ്പിൻ–കടത്തിയ്ക്കുവിൻ.

4. ആ�ക–ഉല�കല്ലോം.
5. ആധികോരികൾ–�ദ്രോഹികൾ. ഉത്തരംഗ�തജസ്സ്–ഉയർന്ന �തജ�സ്സോടുകൂടിയവൻ.

സുസ്ഥിതി–�ക്ഷമം. അവർ ന�മ്മ ശത്രുവർഗ്ഗത്തിന്നപ്പുറത്തോക്ക�ട്ട.

6. നന്മയിൽ മൂട�ട്ട–വഴി�പോ�ല മറയ്ക്ക�ട്ട, നശിപ്പിയ്ക�ട്ട.
7. ആയതം=വിശോലം. സദ്മം=ഗൃഹം.
8. കോൽ �കട്ടിയ–വിശ്വോവസു എന്ന ഗന്ധർവനോൽ കോലുകൾ �കട്ട�പ്പട്ട. ഈജ്യർ=

യജനീയർ. ഉയിർ �കവളർക്കുക–ദീർഗ്ഘോയുസ്സു തന്നോലും.
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സൂക്തം 127.

�സോഭരിപുത്രൻകുശിക�നോ ഭോരദ്വോജപുത്രി രോത്രി�യോ ഋഷി; ഗോയത്രിഛന്ദസ്സ്; രോ

ത്രി �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

ആറിടത്തു വിളയോടി-

�പ്പോരും രോത്രി വന്നു �ച�മ്മ

കണ്ണുകളോൽ �നോക്കീടുന്നു,

കമ്രത�യോട്ടുക്കുട�യോൾ! (1)

അക്ഷയയോം �ദവിയന്ത-

രിക്ഷവും കീഴിടങ്ങളും

മൂടുന്നു–പിമ്പിരുട്ടി�ന-

പ്പീഡിപ്പിപ്പൂ, മഹസ്സിനോൽ! (2)

വന്നു�ചർന്ന �ദവിയുഷ-

�സ്സന്നസ�ഹോദരിയോ�ള

നന്നോയ്ച്ചമയി�യ്ക്ക,ത്തമ-

�സ്സോ�ന്നോഴിയോ�തോടുകയോയ് ! (3)

ഇന്നുനമുക്കോയിട്ടവൾ

വന്ന�പോഴുത�ല്ലോ നമ്മൾ

വിശ്രമിച്ചൂ, വിഹഗങ്ങൾ

വൃക്ഷക്കൂട്ടി�ലന്ന�പോ�ല! (4)

വിശ്രമിച്ചൂ, ഗ്രോമങ്ങളൂം

പക്ഷികളും കോലികളും

മ�ന്ദതരമോയിപ്പറ-

ക്കുന്നപരുന്തുകളു�മ! (5)

�ചന്നോയ�യപ്പോയിയ്ക്ക, �പൺ-

�ചന്നോ�യയും രജനി, നീ;

�ചോര�നയും �പോക്കു�ക;–ങ്ങൾ

�സ്വരം കടക്കോവൂ, നി�ന്ന! (6)

ഒട്ടി�ച്ചർന്നു �തച്ച കുരി-

രുട്ടു�ണ്ടങ്കൽ വന്നുനില്പൂ:

�പോക്കിയോലും, കടങ്ങ�ള-

�പ്പോലിതി�നയുഷ�സ്സ, നീ! (7)

ഞോനണഞ്ഞുവോഴ്ത്തോം രോ�വ,

�ധനുവി�ന�പ്പോ�ല നി�ന്ന:

�വല്ലു�മ�� ഹവിസ്സും �ക-

�ക്കോള്ളുക, നീ സൂര്യസു�ത! (8)



[മ. 10: അ. 10: സൂ. 127] എട്ടോം അഷ്ടകം 485

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 127.
1. നൂറിടത്തു–ബഹുപ്ര�ദശങ്ങളിൽ. കണ്ണുകൾ–നക്ഷത്രങ്ങൾ. കമ്രത–അഴക്.

2. �ദവി–രോത്രി. മൂടുന്നു–ആദ്യം ഇരുട്ടു�കോണ്ടു മറയ്ക്കുന്നു. പി�ന്ന ഇരുട്ടി�ന പീഡിപ്പിപ്പൂ,

നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

3. ചമയി�യ്ക്ക–പ്രഭ�കോണ്ടു �മോടി പിടിപ്പിയ്ക്കു�മ്പോൾ.

4. നമുക്കോയിട്ട്–ന�മ്മഅനുഗ്രഹിപ്പോൻ. വൃക്ഷക്കൂട്–വൃക്ഷത്തി�ന്മലുള്ളകൂട്.

5. മ�ന്ദതരമോയി=�വ�ഗന. രോത്രി സർവ�രയും തളർച്ച �പോക്കി സുഖിപ്പിയ്ക്കുന്നു.
6. �ചന്നോയ�യ–ഞങ്ങ�ള പിടിയ്ക്കോൻ വരുന്ന �ചന്നോയ�യ. �സ്വരം–സു�ഖന.

7. കടങ്ങ�ള�പ്പോ�ല–ഭവതി �സ്തോതോക്കളു�ട കടങ്ങൾ ധനപ്രദോനം�കോണ്ടു തീർക്കോറു

ണ്ട�ല്ലോ; അതു�പോ�ല ഇതി�ന (കൂരിരുട്ടി�ന) �പോക്കിയോലും.

8. �ധനു=കറവുപയ്യ് �വല്ലും–ത്വൽപ്രസോദത്തോൽ �വരിക�ള ജയിയ്കുന്ന. ഹവിസ്സും

�ക�ക്കോള്ളുക–�സ്തോത്രം�പോ�ല ഹവിസ്സും സ്വീകരിച്ചോലും.



486 ഋ�ഗ്വദം [അ. 8: അ. 7]

സൂക്തം 128.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ വിഹവ്യൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പും ജഗതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; വിശ്വ�ദവ

ന്മോർ �ദവത.

അ�ഗ്ന, എനിയ്ക്കു യുദ്ധങ്ങളിൽ �തജസ്സുണ്ടോക�ട്ട: ഞങ്ങൾഅങ്ങ�യ ജ്വലിപ്പി

ച്ചു തിരുവുടൽ തടിപ്പിയ്ക്കോം. ദിക്ക നോലും എ�ന്ന വണങ്ങ�ട്ട: അങ്ങയു�ട കീഴിൽ

ഞങ്ങൾപടക�ള ജയിയ്ക്കുമോറോകണം! (1)
ഇന്ദ്രൻ, മരുത്തുക്കൾ, വിഷ്ണു,അഗ്നിഎന്നീ �ദവന്മോ�രല്ലോം യുദ്ധത്തിൽഎ��

യോക�ട്ട; അന്തരിക്ഷം എനിയ്ക്കു വിശോലമോയ �വളിച്ചം തര�ട്ട; കോറ്റ് എ�� ഈ

ആശ�യ്ക്കോത്തു വീശ�ട്ട! (2)
�ദവന്മോർഎങ്കൽധനംഎത്തിയ്ക്ക�ട്ട;എനിയ്ക്കുഫലംകിട്ട�ട്ട; എനിയ്ക്കുയജ്ഞം

സിദ്ധിയ്ക്ക�ട്ട; �ഹോതോക്കൾ �ദവന്മോരിൽ മുല്പോടണയ�ട്ട; ഞങ്ങൾക്കു �ദഹസുഖവും

നല്ല പുത്രന്മോരുമുണ്ടോകണം! (3)
എനിയ്ക്കു�വണ്ടി, എ��ഹവിസ്സുകൾ�കോണ്ടുയജിയ്ക്ക�ട്ട: എ�� മ�നോരഥം നി

റ�വറ�ട്ട. ഞോൻ യോ�തോരു പോപത്തിലും �പട്ടു�പോകരുതു്. ഞങ്ങ�ള �ദവന്മോ�ര

ല്ലോം കൂട്ടിപ്പറയ�ട്ട! (4)
ആറുർവീ�ദവിമോ�ര, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു(ധനം) �പരുപ്പിയ്ക്കുവിൻ: �ദവന്മോ�ര,

ഇതിൽ നിങ്ങ�ളല്ലോവരും വിക്രമിച്ചോലും. ഞങ്ങ�ളസന്തോനവും �ദഹവും സന്ത്യജി

യ്ക്കരുത്; �സോമരോജോ�വ, ഞങ്ങൾ �ദ്രോഹിയ്ക്കടി�പടരുത് ! (5)
അ�ഗ്ന, പരിക്കു പറ്റോ�ത അരികളു�ട അരിശം അടക്കുന്നവനും, രക്ഷിതോവു

മോയ ഭവോൻ ഞങ്ങ�ള പരിപോലിച്ചോലും: അവർ �ഞരങ്ങി�ക്കോണ്ടു മടങ്ങി�പ്പോക

�ട്ട; അവർക്കു മ�നോ�ബോധം നശിയ്ക്ക�ട്ട! (6)
വിധോതോക്കളു�ടയും വിധോതോവും, വിശ്വത്തി�� സ്വോമിയും, ത്രോതോവും, എതി

രോളിക�ള അമർത്തുന്നവനുമോയ �ദവ�ന (ഞോൻ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.) അശ്വികളിരുവരും

ബൃഹസ്പതിയും �ദവന്മോരുംഈയജ്ഞ�ത്തയും യഷ്ടോവി�നയും നികൃഷ്ടതയിൽനി

ന്നു രക്ഷിച്ചരുള�ട്ട! (7)
എങ്ങും വ്യോപിച്ച മഹോനോയ, പുരുസ്തുതനോയ പുരുഹൂതൻഈയജ്ഞത്തിൽ

നമുക്കുസുഖംതന്നരുള�ട്ട: ഹര്യശ്വ, ഇന്ദ്ര,ആനിന്തിരുവടിഞങ്ങളു�ടസന്തതി�യ

സുഖിപ്പിച്ചോലും: ഞങ്ങ�ള പീഡിപ്പിയ്ക്കരുത്; ത്യജിയ്ക്കരുത് ! (8)
നമ്മു�ട ശത്രുക്കൾ വിട്ടു�പോക�ട്ട: ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള�ക്കോണ്ടു നോം അവ�ര ചത

ച്ചുവിടുക. വസുക്കളും രുദ്രന്മോരും ആദിത്യരും (എ�ന്ന) ഉയർന്ന നിലയിലോക്ക�ട്ട–

ബലിഷ്ഠനും അഭിജ്ഞനുംഅധീശ്വരനുമോക്ക�ട്ട! (9)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 128.
1. പടക�ള–ശത്രു�സനക�ള.
2. എ��യോക�ട്ട–എ�ന്നസഹോയിയ്ക്ക�ട്ട എന്നർത്ഥം.

3. �ഹോതോക്കൾ–എ�� ഋത്വിക്കുകൾ. മുൽപ്പോട് –മറ്റ് ഋത്വിക്കുക�ളക്കോൾ മു�മ്പ.
4. ജയിയ്ക്ക�ട്ട–ഋത്വിക്കുകൾ. കൂട്ടിപ്പറയുക–പ്രശംസിയ്ക്കുക.
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5. ആറുർവീ�ദവിമോർ–�ദ്യോവും, ഭൂവും, പകലും, രോത്രിയും, ജലവും, ഓഷധിയും. ഇതിൽ–
ഞങ്ങൾക്കു ധനം ലഭിപ്പോൻ. സന്തോനവും �ദഹവും സന്ത്യജിയ്ക്കരുത്–ഞങ്ങൾക്കു പു

ത്രന്മോരും �ദഹബലവുമുണ്ടോയിവരണം.

6. അവർ–അരികൾ, ശത്രുക്കൾ.
7. �ദവൻ–ഇന്ദ്ര�നോ, സവിതോ�വോ.
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സൂക്തം 129.

പര�മഷ്ഠി എന്നപ്രജോപതി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; പരമോത്മോവു �ദവത.

അന്ന് അസത്തുണ്ടോയിരുന്നില്ല; സത്തും ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. �ലോകങ്ങളില്ല,

അന്തരിക്ഷമില്ല, അതി�� മുകൾത്തട്ടുമില്ല. ആവരണം എന്ത്? എവി�ട, ആർക്കു

സുഖ�ഭോഗം? എന്തോയിരുന്നു,ആഴ�മറിയ ഗഹനമോയ ജലം? (1)
അന്നു മരണമില്ല, മരണരോഹിത്യവുമില്ല; അല്ലും അഹസ്സും അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നി

ല്ല. മോയ�യോടു �ചർന്നഅ�തോ�ന്നജീവിച്ചിരുന്നുള്ളു: അ�തോഴിഞ്ഞുമ�റ്റോന്നുമില്ലോ

യിരുന്നു! (2)
മുമ്പു തമസ്സുണ്ടോയിരുന്നു: തമസ്സിനോൽ മൂട�പ്പട്ടതു�കോണ്ടോണ്, ഈ �ലോക

�മല്ലോം അറിയ�പ്പടോതിരുന്നതു്. ഒരു ലഘുവസ്തുവോൽ മറയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നതു യോ�തോ

�ന്നോ, അത് ഏകീഭവിച്ചിരുന്നു�വങ്കിലും, തപസ്സി�� മഹത്ത്വത്തോൽ ഉൽപന്നമോ

യി! (3)
മു�മ്പ തിരുമനസ്സിൽ ഒരിച്ഛ �തോന്നി: മുല്പോടുള്ളതു യോ�തോ�ന്നോ, അതു ബീജ

മോയിത്തീർന്നു. സത്തി�� �ഹതു അസത്തോ�ണന്നു, ക്രോന്തദർശികൾ �നഞ്ചിൽ

നിർത്ത�പ്പട്ട ബുദ്ധി�കോണ്ടു കണ്ടറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു! (4)
ഇവയു�ട രശ്മി എങ്ങും പരന്നു: അതു നടുവിലോയിരുന്നു�വോ? തോഴത്തോയിരു

ന്നു�വോ? മുകളിലോയിരുന്നു�വോ? ഇടയിൽബീജകർത്തോക്കളുണ്ടോയി; മഹത്തുക്കളു

ണ്ടോയി. �ഭോഗ്യം തോ�ഴയും, �ഭോക്തോവു മീ�തയുമോയി! (5)
ആർശരിയ്ക്കറിയും? ഇവി�ടആർ പറഞ്ഞുതരും? ഈവിചിത്രസൃഷ്ടി എന്തിൽ

നിന്ന്, എന്തു�കോണ്ടുണ്ടോയി? ഇതു സൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പട്ടതിൽപ്പി�ന്നയോണു്, �ദവന്മോർ

ജനിച്ചതു്; ആരറിയും, ഇന്നതിൽനിന്നുണ്ടോയി എന്ന്? (6)
ഈ വിചിത്രസൃഷ്ടി ആരിൽനി�ന്നോ, അ�ദ്ദഹം സൃഷ്ടിച്ചു�വോ, ഇല്ല�യോ

ആ�വോ! ആർ ഇതി�� അധീശനോയി പരമ�വ്യോമത്തിൽ വോഴുന്നു�വോ, അ�ദ്ദഹം

അറിയും; അഥവോ, അറിയില്ല! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 129.
1. അന്ന്–പ്രളയദശയിൽ. അസത്ത്–മൂലകോരണം. സത്ത്–ജഗത്ത്. ആവരണം, സു

ഖ�ഭോഗം, ജലം എന്നിവയും ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം.

2. അത്–ബ്രഹ്മം.
3. ലഘുവസ്തു–തമസ്സ്. തപസ്സ്–സൃഷ്ടിപര്യോ�ലോചനമോകുന്ന തപസ്സ്.

4. മു�മ്പ–സൃഷ്ടിയ്ക്കു മുമ്പു്. തിരുമനസ്സിൽ–ഈശ്വര�� മനസ്സിൽ. മുല്പോടുള്ളതു–

പ്രോണികളു�ട പുണ്യോപുണ്യകർമ്മം. �നഞ്ചിൽ നിർത്ത�പ്പട്ട–പ്രോണോയോമം �കോ

ണ്ടുറപ്പിച്ച.

5. ഇവ–അവിദ്യോ–കോമ–കർമ്മങ്ങൾ. അതു (രശ്മി, പ്രവൃത്തി) നടുവി�ലോ തോഴ

�ത്തോ മുകളി�ലോ ആദ്യം പ്രസരിച്ച�തന്നറിഞ്ഞുകൂടോ; അത്ര �വഗത്തിലോയിരുന്നു.

ബീജകർത്തോക്കൾ–കർത്തോക്കളും �ഭോക്തോക്കളുമോയ ജീവികൾ. മഹത്തുക്കൾ–

ആകോശോദികൾ. ഈശ്വരനോൽ ജഗത്തു �ഭോഗ്യ–�ഭോക്തൃരൂ�പണ വിഭജിയ്ക്ക�പ്പട്ടു;

അതിൽ �ഭോഗ്യം തോ�ഴയും, �ഭോക്തോവു മീ�തയുമോയി.

6. �ദവന്മോർക്കുംഅറിഞ്ഞുകൂടോ.
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7. അ�ദ്ദഹം–പര�മശ്വരൻ; അവി�ടയ്ക്കുത�ന്നയുംഅറിഞ്ഞുകൂടോ എന്നു വരോം.
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സൂക്തം 130.

പ്രജോപതിപുത്രൻയജ്ഞൻഋഷി; ജഗതിയുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; പ്രജോപതി �ദ

വത.

നൂലുകൾ�കോണ്ടു് എമ്പോടും പരത്തിയും, ഒരുനൂ�റ്റോന്നു�ചർന്ന �ദവകർമ്മ

ങ്ങൾ�കോണ്ടു നീട്ടിയും യോ�തോരു യജ്ഞംസൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പട്ടു�വോ, അതി�നഈവന്ന

പിതോക്കന്മോർ �നയ്തു �പോരുന്നു: ‘ഭവോൻപോവിടുക, ഭവോൻഊടിടുക’എന്നിങ്ങ�ന,

യജ്ഞത്തിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നു. (1)
പുരുഷൻഇതുണ്ടോക്കി ചുറ്റി; പുരുഷൻ ഇവി�ടയും സ്വർഗ്ഗത്തിലും വിരിച്ചു. ഈ

രശ്മികൾസദനത്തിലിരുന്നു, �നയ്യോൻസോമങ്ങ�ളഊടുകളോക്കി! (2)
�ദവന്മോ�രല്ലോവരുംകൂടി പ്രജോപതി�ദവ�ന യജിച്ചുവ�ല്ലോ: അത് എത്ര കോല

�ത്തയ്ക്കോയിരുന്നു? ആരോയിരുന്നു, �ദവത? നിദോനം എന്തോയിരുന്നു? എന്തോയി

രുന്നു, �നയ്യ്? വിറക് എന്തോയിരുന്നു? ഛന്ദ�സ്സന്തോയിരുന്നു? പ്രഉഗവും ശസ്ത്രവും

എന്തോയിരുന്നു? (3)
അഗ്നിയും കൂട്ടുകോരിയോയ ഗോയത്രിയും ജനിച്ചു. ഉഷ്ണി�ക്കോടു കൂടി സവിതോവും,

അനുഷ്ടു�പ്പോടും ഉക്ഥങ്ങ�ളോടുംകൂടി �തജസ്വിയോയ �സോമനും പിറന്നു; ബൃഹതിബൃ

ഹസ്പതിയു�ട വോക്യ�ത്തോടു �ചർന്നു. (4)
വിരോട്ട് മിത്രോവരുണന്മോരിൽ നിന്നു. ഇതിൽഅഹസ്സി�� ഒരംശവും ത്രിഷ്ടുപ്പും

ഇന്ദ്രങ്കൽ നിന്നു. ജഗതി �ദവന്മോരി�ലല്ലോം ഉൾപ്പൂകി. അതിനോല�ത്ര, ഋഷികളും

മനുഷ്യരും സൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പട്ടത്– (5)
പണ്ടു് ആ യജ്ഞം നടന്ന�പ്പോളോണ്, ഋഷികളും മനുഷ്യരും നമ്മു�ട പിതോക്ക

ന്മോരും ജനിച്ചത്. ഈയജ്ഞംഎവർഅനുഷ്ഠിച്ചു�വോ,ആപൂർവന്മോ�രഞോൻ കോ

ഴ്ചയുള്ള മനസ്സു�കോണ്ടു കണ്ടുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു! (6)
�സ്തോമങ്ങ�ളോടും ഛന്ദസ്സുക�ളോടും �ചർന്നവരും, എത്ര കോല�ത്തയ്ക്ക് എന്നറി

ഞ്ഞവരുമോയ ഏഴു ദിവ്യർഷിമോർ പൂർവന്മോരു�ട വഴി കണ്ടറിഞ്ഞു, ബുദ്ധിമോന്മോരോ

യിത്തീർന്നു, സൂതന്മോർ കടിഞ്ഞോൺ�പോ�ല മുറു�കപ്പിടിച്ചു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 130.
1. നൂലുകൾ–�ജ്യോതി�ഷ്ടോമോദികൾ. ഒരുനൂ�റ്റോന്നു–അഗ്നിചയനം. �ദവകർമ്മ

ങ്ങൾ–ഏകോഹ്നോദിസത്രങ്ങൾ. സൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പട്ടു�വോ–പ്രജോപതിയോൽ. അതി�ന–

യജ്ഞമോകുന്ന വസ്ത്ര�ത്ത. പിതോക്കന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. പോവിടുക–ശസ്ത്രങ്ങൾ

�ചോല്ലുക. ഊടിടുക–യജ്ജുസ്സുകൾ �ചോല്ലുക. എന്നിങ്ങ�ന–എന്നു തമ്മിൽ നിർ�ദ്ദ

ശിച്ചു�കോണ്ട്.

2. പുരുഷൻ–പ്രജോപതി. ഇത്–യജ്ഞവസ്ത്രം. ഇവി�ടയും–ഭൂ�ലോകത്തിലും. രശ്മികൾ–

പ്രജോപതിയു�ട കിരണങ്ങളോയ �ദവന്മോർ. സദനത്തിലിരുന്നു–വിശ്വസൃഷ്ടിയ്ക്കു ‘വിശ്വ

സൃജോമയന’�മന്ന യജ്ഞം �ചയ്  വോൻ യജ്ഞസ്ഥലത്തുപ�വശിച്ച്.

3. അന്നു�ലോകമുണ്ടോയിട്ടില്ലോതിരി�യ്ക്ക, യജ്ഞവസ്തുക്കൾഎങ്ങ�ന ഉണ്ടോയിഎന്നു �ചോ

ദിയ്ക്കുന്നു. നിദോനം–ആദികോരണം, ഫലം.

4. മൂന്നു �ചോദ്യങ്ങളു�ട ഉത്തരം ഈ ഋക്കിലും അടുത്ത ഋക്കിലുമോയി പറയുന്നു: ജനിച്ചു

–യജനീയനോയ പ്രജോപതിയു�ട മുഖത്തുനിന്ന്. ബൃഹസ്പതി ബൃഹസ്പതിയു�ട വോക്യ

�ത്തോടു �ചർന്നു–ബൃഹസ്പതീച്ഛന്ദ�സ്സോടുകൂടി ബൃഹസ്പതി ജനിച്ചു എന്നുസോരം.
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5. വിരോട്ട് എന്ന ഛന്ദ�സ്സോ�ടോപ്പം മിത്രോവരുണന്മോർ പിറന്നു. ഇതിൽ ഈ യജ്ഞ

ത്തിൽ. അഹസ്സി�� ഒരംശ�ത്തോടും(മധ്യോഹ്നസവന�ത്തോടും)ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദ�സ്സോടും

കൂടി ഇന്ദ്രൻ പിറന്നു. ജഗതി�യോടുകൂടി �ദവന്മോ�രല്ലോം പിറന്നു. ഇങ്ങ�ന, �ദവതയും,

ഛന്ദസ്സുംപ്രഉഗ–ശസ്ത്രങ്ങളുംഇന്നിന്നതോ�ണന്നുപറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ബോക്കി�ച്ചോദ്യങ്ങ

ളു�ട ഉത്തരം �തത്തിരീയത്തിലും പുരുഷസൂക്തത്തിലും കോണോം: എത്ര കോല�ത്ത

യ്ക്കു്? നൂറോയിരം �കോല്ല�ത്തയ്ക്ക്. നിദോനം എന്ത്? വിശ്വസൃഷ്ടി. �നയ്യ്, സർവര�സോൽ

പോദകമോയ വസന്തം. വിറക്, ഗ്രീഷ്മം.

6. ആപൂർവന്മോ�ര–�ദവന്മോ�ര.

7. എത്ര കോല�ത്തയ്ക്ക്–യജ്ഞം. പൂർവന്മോർ–അംഗിരഃപ്രഭൃതികൾ. മുറു�കപ്പിടിച്ചു–

യജ്ഞോനുഷ്ഠോന�ത്ത; ശരിയ്ക്കു യജ്ഞം�ചയ്തു�പോന്നു.
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സൂക്തം 131.

കക്ഷീവോ��പുത്രൻസുകീർത്തി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രനും

അശ്വികളും �ദവത.

ഇന്ദ്ര, കീഴമർത്തുന്നവ�ന, ശൂര, മുന്നിലും പിന്നിലും മുകളിലും ചുവട്ടിലുമുള്ളപരി

പന്ഥിക�ള�യല്ലോം നിന്തിരുവടി ആട്ടിപ്പോയിച്ചോലും: ഞങ്ങൾഅങ്ങയു�ട വിശോല

മോയ ഗൃഹത്തിൽആഹ്ലോദിയ്ക്കുമോറോകണം! (1)
കൃഷിക്കോർ യവവും മറ്റും മുമ്പുപിമ്പോയി �വർതിരിച്ചു, ധോരോളം �കോയ്യുമ�ല്ലോ;

അപ്രകോരം നിന്തിരുവടി, യജ്ഞഹവിസ്സു തൃജിച്ചിട്ടില്ലോത്തവർക്ക് ഇവി�ടയിവി�ട

ധനങ്ങൾ കല്പിച്ചരുളിയോലും! (2)
ഒന്നി�നമോത്രംപൂട്ടിയവണ്ടിസമയ�ത്തത്തില്ല; യുദ്ധങ്ങളിൽകീർത്തിയും �ന

ടില്ല. �ഗോവി�നയും അശ്വ�ത്തയും അന്ന�ത്തയും ഇച്ഛിയ്ക്കുന്ന �മധോവികൾ വൃഷോ

വോയ ഇന്ദ്ര�നസഖ്യത്തിന്നു (വിളിയ്ക്കുന്നു.) (3)
അശ്വിക�ള, നല്ല �കോപ്പണിഞ്ഞവരും, രമണീയം വി�ശ�ഷണനുകരുന്നവരു

മോയ നിങ്ങൾ ഒ�ത്തോരുമിച്ച് അസുര�രോടു �പോരുതുന്നഇന്ദ്ര�ന പയറ്റുകളിൽസം

രക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ! (4)
ഇന്ദ്ര, അശ്വികളിരുവരും അങ്ങ�യ, അച്ഛനമ്മമോർ മക�ന�യന്ന�പോ�ല പ്ര

ശസ്തകർമ്മങ്ങൾ�കോണ്ടു രക്ഷിച്ചു; മഘവോ�വ,അങ്ങ് ശക്തിക�ളോടുകൂടി രമണീയം

നുകരു�മ്പോൾ, സരസ്വതി അങ്ങ�യ ഉപോസിച്ചു! (5)
സുത്രോമോവോയി മഘവോവോയി വിശ്വ�വദസ്സോയിരിയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ രക്ഷകൾ�കോ

ണ്ടുതു�ലോംസുഖിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട; �ദ്രോഹിക�ളനശിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട;അഭയംതന്നരുള�ട്ട. നമ്മൾ

�ശോഭനവീര്യത്തിന്നുടമകളോയിത്തീരണം! (6)
ആയജനീയന്നുനമ്മളിൽനല്ലമനസ്സ്–ശുഭമോയ�സൗമനസ്യം–ഉളവോകണം.

സുത്രോമോവോയി മഘവോവോയിരിയ്ക്കുന്നആഇന്ദ്രൻ ദൂരത്തുള്ള�വരിക�ളയും കുഴിച്ചു

മൂട�ട്ട! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 131.
1. പരിപന്ഥികൾ=ശത്രുക്കൾ. അങ്ങയു�ട–ഭവോൻ തന്ന.

2. �വർതിരിച്ചു–�വ�വ്വ�റവിതച്ച്. യജ്ഞഹവിസ്സുത്യജിച്ചിട്ടില്ലോത്ത–അർപ്പിച്ചു�പോരുന്ന.

ഇവർക്ക്–യജമോനർക്ക്. ഇവി�ടയിവി�ട �വണ്ടുന്നിട�ത്തല്ലോം.

3. ഒന്നി�ന–ഒരു മോടി�ന�യോ, ഒരുകുതിര�യ�യോ. ഇന്ദ്ര�നോ,സമയ�ത്തത്തിയ്ക്കും; കീർ

ത്തിയുമുളവോക്കും. ആ വൃഷോവി�ന �മധോവികൾ (ഞങ്ങൾ) സഖ്യത്തിന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു.

4. രമണീയം–ഹവിസ്സ്.
5. എടുത്തുപറയുന്നു:

6. സുഖിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട–ന�മ്മ.
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സൂക്തം 132.

നൃ�മധപുത്രൻ ശകപൂതൻ ഋഷി; ന്യങ്കുസോരിണിയും പ്രസ്തോരപംക്തിയും വിരോഡ്രൂപ

യും മഹോസ�തോബൃഹതിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ദ്യോവോപൃഥിവികളും അശ്വികളും മിത്രോവ

രുണന്മോരും �ദവതകൾ. (മഞ്ജരി.)

അധ്വരിയ്ക്കോയ്ത്ത�ന്നസ്വ�ത്തടുക്കുന്നൂ �ദ്യോ;-

വധ്വരി�യ്ക്കകുന്നു, �മന്മ ഭൂവും;

അധ്വരി�യത്ത�ന്ന �ദവന്മോരശ്വികൾ

വിത്തങ്ങൾ�കോണ്ടു തഴപ്പിയ്ക്കുന്നു! (1)

സ്വത്തുറ്റ പോർ തോങ്ങും നിങ്ങ�ളപ്പൂജിപ്പൂ

മിത്രോവരുണ�ര, പ്രോപ്തി�യ്ക്കങ്ങൾ:

നിങ്ങൾതൻ �വഴ്ചയോൽക്കീഴമർത്തീടോവൂ,

ഞങ്ങൾ കർത്തോവിന്നോയ് രോക്ഷസ�ര! (2)

നിങ്ങ�ള �നോക്കി സ്തുതിയ്ക്കുന്നഞങ്ങളിൽ-

സ്സംഗതമോ�കോ,മൽസ്സ്വത്തി�പ്പോ�ഴ:

സ്വത്തു ദോനത്തോൽ വളർത്തുന്ന�തവ�നോ,

വിത്തങ്ങളോയോ�ള വിട്ടു�പോകോ! (3)

�ദ്യോവ�ല്ലോ, പ്രോണദ, �പറ്റു, ഭവോ�നയി-

�ങ്ങവർക്കും തമ്പുരോൻ, നീ വരുണ.

തൃ�ത്തരിൻ മൂർദ്ധോവുണ്ടിച്ഛിപ്പൂ: ദുഷ്കൃതം

മൃത്യുവിധ്വംസിയ്ക്കില്ലി,ത്തിരിയും! (4)

�പോയ്  �ക്കോല്ലു, മിശ്ശകപൂത��യിപ്പോപം

�നർ�ക്കണ്ടും വീര�ര മിത്രപ്രീത്യോ:

തർപ്പകൻതൻക്രതുഗോത്രങ്ങൾ�തോറും �ച-

ന്നർപ്പിയ്ക്കു�ല്ലോ, സംരക്ഷയിവൻ! (5)

അമ്മ,യദിതിതോന�ല്ലോ, ഭവോന്മോർക്കു;

വിണ്മട്ടിൽപ്പോവനി, പോലോൽബ്ഭൂമി.

ഇഷ്ടങ്ങളി�ങ്ങോട്ടയപ്പി,നർക്കോംശുവോൽ-

പ്പുഷ്ടുയും �ചർക്കുവിൻ, സുജ്ഞന�ര! (6)

�കറുവിൻ, കർ�മ്മശർ നിങ്ങളീയോർ�പ്പോ�ര-

ക്കീറോൻ വനസ്ഥമോമശ്വ�ത്തരിൽ:

ത്രോത,നഘം �പോക്കീ നിങ്ങളോൽ നോർ�മ്മധൻ;

ത്രോത,നഘം �പോക്കിസ്സുഷ്ഠു�മധൻ! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 132.
1. അധ്വരിയ്ക്കോയ്–യജ്വോവിന്നു �കോടുപ്പോൻ.
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2. സ്വത്തുറ്റ–ധനവോന്മോരോയ. പോർ തോങ്ങും=ഭൂമി�യ നിലനിർത്തുന്ന. പ്രോപ്തിയ്ക്ക്–

നിങ്ങ�ള പ്രോപിപ്പോൻ. കർത്തോവ്–യജമോനൻ.

3. സംഗതമോക–വന്നു�ചര�ട്ട. ഇ�പ്പോ�ഴ–ഉടൻത�ന്ന. ദോനം�ചയ്യുന്ന മനുഷ്യ��

ധനം എന്നും നിലനില്ക്കും.

4. പ്രോണദ–മനുഷ്യർക്ക് ഉയിർ �കോടുക്കുന്നവ�ന; ഇതു മിത്ര�നോടുള്ളതോകുന്നു. തൃ�ത്ത
രിൻ മൂർദ്ധോവു്–നിങ്ങളു�ട �തരി�� മുകൾവശം ഉണ്ടിച്ഛിപ്പൂ–ഞങ്ങളു�ട യജ്ഞ�ത്ത.

മൃത്യുവിധ്വംസിയ്ക്ക്–ഹിംസക�ര നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന യജ്ഞതിന്ന്. ദുഷ്കൃതം ഇത്തിരിയും ഇല്ല.

നിങ്ങളു�ട ഇച്ഛയ്ക്കു വിഷയമോയ യജ്ഞം പോപരഹിതമോയിരിയ്ക്കും.

5. ഇശ്ശകപൂതങ്കൽ (എങ്കൽ) വല്ല പോപവുമു�ണ്ടങ്കിൽ, അതു മിത്ര�� പ്രസോദത്തോൽ,

ശത്രുക്ക�ള�ച്ചന്നു �കോല്ലും: എന്തു�കോ�ണ്ടന്നോൽ, ഇവൻ (മിത്രൻ) തർപ്പകൻതൻ

(യഷ്ടോവി��) കർമ്മോംഗങ്ങളി�ലല്ലോം �ചന്നു സംരക്ഷ�യ അർപ്പിയ്ക്കും–വഴി�പോ�ല

രക്ഷിയ്ക്കും.

6. മിത്രോവരുണ�രോടിരുവ�രോടും: ഭൂമി (അദിതിത�ന്നയ�ത്രഭൂമി) വിണ്മട്ടിൽ (�ദ്യോവു�പോ
�ല) പോലോൽ (പോലി�നോത്ത �വള്ളം�കോണ്ടു) പോവനിയോകുന്നു ജഗത്തി�ന�യല്ലോം

ശുദ്ധി�പ്പടുത്തുന്നു. ഇഷ്ടങ്ങൾ–ധനങ്ങൾ. ഇ�ങ്ങോട്ട്–ഞങ്ങളു�ട അടുക്ക�ലയ്ക്ക്.

7. കർ�മ്മശർ–കർമ്മങ്ങൾ. (മഴ�പയ്യൽ, �വളിച്ചം�കോടുക്കൽ മുതലോയവ) �കോ

ണ്ടു് അധീശരോയിത്തീർന്നവർ. ആർ�പ്പോ�ര–അലറുന്ന ശത്രുക്ക�ള. കീറോൻ=

പിളർത്തോൻ, �കോല്ലോൻ. വനസ്ഥം–ഉദ്യോനത്തിൽ, അഥവോ സമുദ്രജലത്തിൽസ്ഥി

തി�ചയ്യുന്നതു്. നോർ�മ്മധൻ–നൃ�മധപുത്രനോയ ഞോൻ. നിങ്ങളോൽ അഘo (പോപം)

�പോക്കി ത്രോതനോയി, രക്ഷിയ്ക്ക�പ്പട്ടു: സുഷ്ഠ�മധൻ–നല്ല യോഗ�ത്തോടുകൂടിയ മറ്റു യജ

മോനനും ത്രോതനോയി.
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സൂക്തം 133.

പിജവനപുത്രൻസുദോസ്സ് ഋഷി; ശക്വരിയും മഹോപംക്തിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ;

ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (കോകളി.)

യു�ദ്ധ രിപുക്കൾ പിടിയ്ക്കിലു�മോടോഞ്ഞ

വൃത്രഘ്ന�നത്തിച്ചറിയ�ട്ട, നമ്മ�ള:

സുഷ്ഠു൦ പൂജിപ്പി,നീയിന്ദ്ര�� �തർബ്ബലം;

�പോട്ട�ട്ട, മോറ്റോർക്കു �പോട്ടവിൽഞോണുകൾ! (1)

വൃത്ര�ന�ക്കോന്നു നീർ കീഴ്�പ്പോ�ട്ടോഴുക്കി നി

ശ്ശത്രുവോയ്,സ്സ്വ�ത്തോ�ക്ക വയ്പ്പിയ്ക്കുമങ്ങ�യ

�കട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുന്നു, ഞങ്ങളിന്ദ്ര, ദൃഡം;

�പോട്ട�ട്ട, മറ്റോർക്കു �പോട്ടവിൽഞോണുകൾ! (2)

ശസ്തമയയ്ക്ക, നീയസ്മജ്ജിഘോംസുവോം

ശത്രുവിൻ�നർക്കിന്ദ്ര; നല്ക, തൃ�ക്കധനം.

നഷ്ടരോ�ക,ങ്ങൾ�ക്കതിരോള�രോ�ക്കയും;

�പോട്ട�ട്ട, മോറ്റോർക്കു �പോട്ടവിൽഞോണുകൾ! (3)

�ചന്നോയ�പോ�ല വ�ന്നങ്ങ�ള�യമ്പോടു-

മിന്ദ്ര, ഹനിപ്പോ�നോരുങ്ങുമിക്കൂട്ട�ര

ധൃഷ്ടൻ വിമർദ്ദി നീ കോല്ക്കീഴിലോക്കണം;

�പോട്ട�ട്ട, മോറ്റോർക്കു �പോട്ടവിൽഞോണുകൾ! (4)

ജ്ഞോതി�യോ ഹീന�നോ ഞങ്ങൾക്കുപക്ഷയം

�ചയ്തോല,യോളു�ട വോ�നതിർവൻബലം

തട്ടിയുട�യ്ക്കണ,മിന്ദ്ര, ഭവോൻ സ്വയം;

�പോട്ട�ട്ട, മോറ്റോർക്കു �പോട്ടവിൽഞോണുകൾ! (5)

അങ്ങ�യക്കോംക്ഷിച്ചു സഖ്യം തുടങ്ങുന്ന

ഞങ്ങ�ളദ്ദുർഗ്ഗതി�യോ�ക്കക്കടത്തി നീ

ഇഷ്ടിമോർഗ്ഗത്തൂ�ട �കോണ്ടുനടക്കി,ന്ദ്ര;

�പോട്ട�ട്ട, മോറ്റോർക്കു �പോട്ടവിൽഞോണുകൾ! (6)

ഇന്ദ്ര, തന്നോലു,�മങ്ങൾക്കുനീ, �സ്തോതോവി-

�നന്നു�മ പോൽ ചുരത്തു�ന്നോരു പയ്യി�ന:

വോരകി�ടോ�ട വളർന്ന,വളോയിരം

ക്ഷീരസ്രവത്തോൽത്തടിപ്പിയ്ക്കു�ക,ങ്ങ�ള! (7)
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കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 133.
1. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: ഓടോഞ്ഞ വൃത്രഘ്നൻ–ഓടോ�തനിന്നു വൃത്ര�ന�ക്കോന്ന ഇന്ദ്രൻ.

എത്തിച്ച്–ധനങ്ങൾഅയച്ചുതന്ന്. നമ്മ�ളഅറിയ�ട്ട–നമ്മു�ട കർമ്മങ്ങളിൽശ്രദ്ധി

യ്ക്ക�ട്ട. സുഷ്ഠു൦=വഴി�പോ�ല. �പോട്ട�ട്ട–മോറ്റോർ �തോല്ക്ക�ട്ട എന്നുസോരം.

2. ദൃഢം=മുറു�ക. �കട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുന്നു–സ്തുതി�കോണ്ടും ഹവിസ്സു�കോണ്ടും വശത്തോക്കുന്നു.

3. അസ്മജ്ജിഘോംസുവോം–ഞങ്ങ�ള �കോല്ലോൻ �നോക്കുന്ന ശസ്ത്രം=ആയുധം തൃ�ക്ക

ധനം നല്ക–ഭവോ�� കയ്യ് ഞങ്ങൾക്കു ധനം നല്ക�ട്ട. നഷ്ടരോക=നശിച്ചു�പോക�ട്ട.

എതിരോളർ–കർമ്മം മുടക്കി എതിരിടുന്ന ശത്രുക്കൾ.

4. വിമർദ്ദി–ശത്രുക്ക�ള മർദ്ദിയ്ക്കുന്നവൻ.
5. ഹീനൻ=നികൃഷ്ടൻ. ഉപക്ഷയം �ചയ്തോൽ=നോശം വരുത്തിയോൽ. വോ�നതിർവൻബ

ലം=ആകോശം�പോ�ല വലുതോയബലം.

6. ഇഷ്ടിമോർഗ്ഗത്തൂ�ട=യജ്ഞപഥത്തിലൂ�ട.

7. വോരകിട് =തടിച്ച അകിട്. ക്ഷീരസ്രവം=ദുഗ്ദ്ധധോര.
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സൂക്തം 134.

യുവനോശ്വപുത്രൻ മോന്ധോതോവും �ഗോധ എന്ന ബ്രഹ്മവോദിനിയും ഋഷികൾ; മഹോ

പംക്തിയും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ�ല.)

മൂടി, നീ വോനൂഴിക�ള-

മ്പോടുമുഷസ്സു�പോലിന്ദ്ര:

ഉത്ത�മോത്തമനോയ് മർത്ത്യ-

ർക്കുറ്റ�പരുമോളോം നി�ന്ന

ദിവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റു-

ഭവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റു! (1)

കഷ്ട�പ്പടുത്തുന്നവ��

കട്ടി�യോട്ടുക്കിടിയ്ക്ക, നീ-

ഇട്ടരുൾക, കോൽച്ചുവട്ടിൽ,-

ദ്ദു�ഷ്ടങ്ങളിൽ�ച്ചയ്യു�ന്നോ�ന:

ദിവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റു-

ഭവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ! (2)

ആമഹോന്നങ്ങളും, സർവ-

�ഹമവും, സർവോവനവും

ശക്തി�യോടിങ്ങുതിർക്ക, നീ,

ശക്ര, ശത്രുഘ്നനോമിന്ദ്ര:

ദിവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ-

ഭവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ! (3)

ഇന്ദ്ര, ശതക്ര�തോ, പിഴി-

യുന്നോൾ�ക്കോട്ടുകുതിർക്കു�മ്പോൾ

നീയരുൾക, ധന�ത്തയു-

മോയിരം രക്ഷക�ളോ�ട:

ദിവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ-

ഭവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ (4)

�വർപ്പു�പോ�ല, കറുക�പോ-

ലോ പ്രദീപ്തി നോലുപോടും

വന്നുവീണീട�ട്ട; നമ്മിൽ-

നിന്നു പിന്മോറ�ട്ട, ദുഷ്ടൻ:

ദിവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ-

ഭവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ! (5)

ജ്ഞോനവോനോം മഘവോ�വ,

തോ�നന്തും നീൾ�ത്തോട്ടി�വലോൽ,

ആടു �ചടി മുൻകോലോൽ�പ്പോ-

ലോകർഷിച്ചടക്കു�മ നീ:



498 ഋ�ഗ്വദം [അ. 8: അ. 7]

ദിവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ-

ഭവ്യമോതോവ�ല്ലോ, �പറ്റൂ! (6)

മോയ്ക്കോ, �പോക്കോ, �ദവന്മോ�ര,

മന്ത്ര�പ്രോക്തം �ചയ്യോ,�മങ്ങൾ;

ഉക്ഥത്തോലും ഹവിസ്സോലു-

മത്രഞങ്ങൾതോങ്ങോക്കുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 134.
1. ഉഷസ്സു�പോ�ല–ഉഷസ്സ് ഉലക�ത്ത�യല്ലോംസ്വപ്രഭ�കോണ്ടുമൂടുന്നതു�പോ�ല. ദിവ്യമോ

തോവ്–അദിതി. ഭവ്യ–നല്ലവളോയ.

2. കട്ടി–കരുത്ത്. ദു�ഷ്ടങ്ങളിൽ�ച്ചയ്യു�ന്നോ�ന–ഞങ്ങ�ള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവ�ന, ശത്രുവി

�ന. �പറ്റു–അങ്ങ�യ.

3. ആ–പുകഴ്ന്ന. സർവ�ഹമവും=എല്ലോക്കനകവും. സർവോവനവും=എല്ലോ രക്ഷയും.

4. ഭവോൻ �സോമം പിഴിയുന്ന ആൾക്ക് (യജമോനന്ന്) ഒട്ടുക്ക് (സർവസമ്പത്തും) ഉതിർ

ത്തു�കോടുക്കോറുണ്ട�ല്ലോ; അ�പ്പോൾ നീ ഞങ്ങക്കും ധന�ത്തയുംഅ�നകരക്ഷക�ളയും

അരുൾക, തന്നോലും.

5. വിയർപ്പു �ദഹത്തിൽനിന്നിറ്റിറ്റുവീഴും; കറുകപ്പുല്ലു �തരു�ത�ര മുളച്ചു പടരും. അതു�പോ

�ല. ആപ്രദീപ്തി–ഇന്ദ്ര�� �തജസ്സ്. ദുഷ്ടൻ–ശത്രു.

6. ഏന്തും–കയ്യി�ലടുക്കുന്ന. നീൾ�ത്തോട്ടി�വലോൽ–നീണ്ട �തോട്ടി�കോണ്ടും �വലു�കോ

ണ്ടും. നീ ശത്രുക്ക�ള ആകർഷിച്ചടക്കും; ആടു തിന്നോൻ �ചടി മുൻകോൽ�കോണ്ടു വലി

ച്ചുനിർത്തുന്നതു�പോ�ല.

7. മന്ത്ര�പ്രോക്തം (വിഹിതകർമ്മം) ഞങ്ങൾ �ക�വടിയില്ല. തോങ്ങോക്കുന്നു–നിങ്ങ�ള

അവലംബിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 135.

യമ�ഗോത്രൻ കുമോരൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; യമൻ �ദവത.

എവി�ട നല്ല ഇലകളുള്ള വൃക്ഷത്തിൻചുവട്ടിൽ യമൻ �ദവന്മോ�രോടുകൂടി

ഊൺകഴിയ്ക്കുന്നു�വോ; അവി�ട പ�ണ്ടത്തവ�ര അനുവർത്തിയ്ക്കണം ഞോ�നന്ന്,

ഞങ്ങളു�ട പ്രജോധിപനോയഅച്ഛൻ ഇച്ഛിച്ചു. (1)
ഞോൻ പ�ണ്ടത്തവ�ര അനുവർത്തിയ്ക്കണ�മന്നിച്ഛിച്ച, ഈ ദുർബുദ്ധി�യോ�ട

�പരുമോറിയഅ�ദ്ദഹ�ത്തഞോൻകുശു�മ്പോ�ടയോണു്, �നോക്കിയതു്; എന്നോൽപി

ന്നീട് എനിയ്ക്കു തോൽപര്യം �തോന്നി. (2)
‘കുമോര, നീ ഒറ്റ ഇരുപ്പടിമോത്രമുള്ള, നീ�ളപ്പോയുന്ന ഒരു പുതിയ വട്ടില്ലോ�ത്തർ

മനസ്സു�കോണ്ടു നിർമ്മിച്ചു; ആ�ലോചിയ്ക്കോ�തഅതിൽ �കറുകയും �ചയ്തു. (3)
‘കുമോര,ആ �തർ നീ �മധോവികളു�ട മീ�ത ഇ�ങ്ങോട്ടു �തളിച്ചു: അവി�ടനിന്നു,

�തോണിയിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ട സോന്ത്വനം അതി�� പിറ�ക �പോന്നു!’ (4)
ആരുൽപോദിപ്പിച്ചു. കുമോര�ന? �തർ ആരുണ്ടോക്കി? എങ്ങ�നയോണു്, ഇവ

�ന തിരിച്ചു�കോടുത്ത�തന്നു, ന�മ്മോടി�പ്പോൾആർ പറയും? (5)
തിരിച്ചു�കോടുത്തതു്, അച്ഛ�� മുന്നുപ�ദശത്തോലോണു്: മു�മ്പ �വർ പടർന്നു;

പി�ന്ന നിർഗ്ഗമനം നല്കി. (6)
ഇത�ത്ര, �ദവനിർമ്മിത�മന്നുപറയ�പ്പടുന്നയമ��പോർപ്പിടം: ഇതോ,അ�ദ്ദ

ഹത്തിന്നോയി ഓടക്കുഴലൂതുന്നു; അ�ദ്ദഹ�ത്തസ്തുതികൾ ചമയിയ്ക്കുന്നു! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 135.
1. അച്ഛനോയവോജശ്രവസനോൽയമ�ലോക�ത്തയ്ക്കുയയ്ക്ക�പ്പട്ടകുമോരൻനചി�കതസ്സ് യമ

�നക്കണ്ടു പ്രസോദിപ്പിച്ചു, ഭൂ�ലോക�ത്തയ്ക്കുത�ന്ന തിരിച്ചു�പോന്നു, ഇതോണു്, ഈ ഋക്കു

കളി�ല വിഷയം. അവി�ട–യമോലയത്തിൽ. പ�ണ്ടത്തവ�ര–പിതൃക്ക�ള. അനുവർ

ത്തിയ്ക്കണംഞോ�നന്ന്–ഞോൻ (നചി�കതസ്സ്) പിതൃക്ക�ളോ�ടോന്നിച്ചു യമോലയത്തിൽ

വസിയ്ക്കണ�മന്നു്. ഞങ്ങളു�ട–എ��. അച്ഛൻ–വോജശ്രവസൻ. ഉപനിഷത്തി�ല

നചി�കതസ്സുത�ന്നയോണിതു്.

2. �പരുമോറിയ–എ�ന്നോടു യമസമീപ�ത്തയ്ക്കു �പോകോൻ പറഞ്ഞ. കുശുമ്പു്–സു�ഖന

ജീവിയ്കുന്ന എ�ന്ന മൃത്യു�ലോക�ത്തയ്ക്കയയ്ക്കയോ�ണന്ന അസൂയ. തോൽപര്യം �തോന്നി

–യമസമീപ�ത്തയ്ക്കു �പോകോൻ.

3. യമസമീപത്തു �ചന്ന നചി�കതസ്സി�നോടു യമൻ പറയുന്നു. വട്ടില്ലോ�ത്തർ–ഇ�ങ്ങോട്ടു

�പോരോനുള്ള നിശ്ചയം.

4. �മധോവികളു�ട മീ�ത–ഭൂ�ലോകത്തിൽ �മവുന്ന സ്വബന്ധുക്കളു�ട മുകളിൽ, അന്തരി

ക്ഷത്തിൽ. സോന്ത്വനം പിറ�ക �പോന്നു–പുറ�പ്പട്ട നിനക്കു പ്രത്യോഗമ�നോപോയം

അച്ഛൻ ഉപ�ദശിച്ചു; അതു നീ �തോണി(ബുദ്ധി)യിൽ�വച്ചു.

5. മക�ന യമസമീപ�ത്തയ്ക്കയയ്ക്കുന്നഅച്ഛൻഅച്ഛനല്ല; അതിന്നു �തരുണ്ടോക്കിയവനും–

അനുകൂലിച്ചവനും–മൂർഖൻത�ന്ന. കുമോര�നയമൻതിരിച്ചു �കോടുത്തതു്എങ്ങ�നയോ

�ണന്ന്ആർക്കറിയോം?

6. മുന്നുപ�ദശം–യമ�നോടു നീ ഇന്നിന്നതു പറയണ�മന്ന തോ�തോപ�ദശം. �വർ–‘നീ

യമോലയത്തിൽ �പോക’ എന്നോജ്ഞോപിച്ച �ക്രോധം. പി�ന്ന–�ക്രോധം നിലച്ച�പ്പോൾ.

നിർഗ്ഗമനം നല്കി–യമങ്കൽനിന്നു �പോരോനുള്ള വഴി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു�കോടുത്തു.
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സൂക്തം 136.

വോതരശനപുത്രന്മോർ ജൂതി–വോതജൂതിപ്രഭൃതികൾ ഋഷികൾ; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്;

അഗ്നിസൂര്യവോയുക്കൾ �ദവതകൾ.

കതിരവൻ അഗ്നി�യയും, കതിരവൻ ജല�ത്തയും, കതിരവൻ വോനൂഴിക�ള

യും ഭരിയ്ക്കുന്നു: കതിരവൻജഗ�ത്തല്ലോം കോണുമോറോക്കുന്നു. ഈ�ജ്യോതിസ്സി�നയോ

ണു്, കതിരവൻഎന്നുപറയുന്നതു്. (1)
കുരോൽമരവുരിയുടുക്കുന്നവരോണു്, വോതരശനപുത്രന്മോരോയ മുനിമോർ: ഇവർ �ദ

വത്വം പ്രോപിച്ചിട്ടു, വോയുവി�� ഗതി പിന്തുടരുന്നു! (2)
മുനിത്വംമൂലംഇമ്പം മുഴുത്തു,വോയുവിങ്കൽവോഴുന്നവരോണു്,ഞങ്ങൾ: മനുഷ്യ�ര,

ഞങ്ങളു�ട �ദഹ�മ നിങ്ങൾ കോണുന്നുള്ളു! (3)
മുനി എല്ലോ വസ്തുക്ക�ളയും �വളി�പ്പടുത്തി�ക്കോണ്ട്, അന്തരിക്ഷത്തിലൂ�ട നട

ക്കുന്നു; �ദവ�� �ദവ�� സഖോവോകയോൽ, യജ്ഞം വഴി�പോ�ല അനുഷ്ഠിപ്പോൻ

വരിയ്ക്ക�പ്പട്ടുമിരിയ്ക്കുന്നു. (4)
കോറ്റുണ്ണുന്നവനും, വോയുവി�� സഖോവുമോയ മുനി �ദവനോയിത്തീർന്നിട്ടു, കിഴ

ക്കും പടിഞ്ഞോറുമുള്ളസമുദ്രങ്ങൾ രണ്ടിലും �ചല്ലുന്നു! (5)
അപ്സരസ്സുകളു�ടയുംഗന്ധർവരു�ടയും മൃഗങ്ങളു�ടയും മോർഗ്ഗത്തിൽസഞ്ചരിയ്ക്കു

ന്ന കതിരവൻജ്ഞോതവ്യ�� സഖോവോണു്, വിദ്വോനോണു്, ര�സോൽപോദകനോണു്.

തു�ലോം ഇമ്പ�പ്പടുത്തുന്നവനുമോണു് ! (6)
കതിരവൻരുദ്ര�നോടുകൂടി �വള്ളം പോത്രം�കോണ്ടുകുടിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതി�ന വോ

യു കടയും; അന്തരിക്ഷവോണി �പോടിയ്ക്കും! (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 136.
1. �ഹോമകോലംസൂര്യഗതിയ്ക്കധീനമോണ�ല്ലോ;അതിനോല�ത്ര,കതിരവൻഅഗ്നി�യഭരിയ്ക്കു
ന്നുഎന്നുപറഞ്ഞതു്. ഈ–ഹസ്തനിർ�ദ്ദശം. �ജ്യോതിസ്സ്–മണ്ഡലസ്ഥമോയ �തജസ്സ്.

2. വോയുവി�� ഗതി പിന്തുടരുന്നു–പ്രോ�ണോപോസനയോൽ പ്രോണവോയുക്കളോയിത്തീർ

ന്നിരിയ്ക്കുന്നു.

3. കോണുന്നുള്ളു–ഞങ്ങ�ള കോണുന്നില്ല.
4. മുനി–ഈഋക്കുനിർമ്മിച്ച വൃഷോണക�നന്ന ഋഷി. നടക്കുന്നു–സൂ�ര്യോപോസനയോൽ

സൂര്യരൂപനോയിത്തീർന്നിട്ട്.

5. മുനി–കരിക്രതൻഎന്ന ഋഷി. �ദവൻ–വോയു�വോ, സൂര്യ�നോ.

6. അപ്സരസ്സുകളു�ടയും ഗന്ധർവരു�ടയും മോർഗ്ഗം–അന്തരിക്ഷം. മൃഗങ്ങളു�ട മോർഗ്ഗം–

ഭൂമി. കതിരവൻ–അഗ്നി�യോ, വോയു�വോ, സൂര്യ�നോ. ജ്ഞോതവ്യൻ– ഈഅറിയ�പ്പ

�ടണ്ടുന്ന ഋക്കി�� ഋഷിയോയഏതശൻ.

7. രുദ്രൻ–�വദ്യുതോഗ്നി, പോത്രം–രശ്മിജോലം. അന്തരിക്ഷവോണി– ഇടി�യോച്ച. �പോടി
യ്ക്കും–കീ�ഴ്പോട്ടുതിർക്കോൻ, മഴ �പയ്യോൻ.



[മ. 10: അ. 11: സൂ. 137] എട്ടോം അഷ്ടകം 501

സൂക്തം 137.

ഭരദ്വോജൻകശ്യപൻ �ഗോമതൻഅത്രി വിശ്വോമിത്രൻജമദഗ്നി വസിഷ്ഠൻഎന്നിവർ

യഥോക്രമം ഋഷിമോർ; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

�ദവന്മോ�ര, �ദവന്മോ�ര, നിങ്ങൾ തോന്നവ�ന �പർത്തുയർത്തുവിൻ; �ദവന്മോ

�ര, അപരോധി�യ രക്ഷിയ്ക്കുവിൻ; �ദവന്മോ�ര, �പർത്തുയിർ�ക്കോള്ളിയ്ക്കുവിൻ! (1)
ഈഇരുകോറ്റുകൾ സമുദ്ര�ത്തക്കോളും വിദൂര�ത്തയ്ക്കു വിശുന്നുണ്ട�ല്ലോ; ഇവയി

�ലോന്നു ഭവോന്നുബലം �കോണ്ടുവര�ട്ട, മറ്റതു, പോപ�ത്തപറപ്പിയ്ക്ക�ട്ട! (2)
കോ�റ്റ, മരുന്നു �കോണ്ടുവരിക; കോ�റ്റ, പോപ�ത്ത പറപ്പിയ്ക്കുക. എല്ലോ മരുന്നു

കളുമുള്ളവനും, �ദവന്മോരു�ട ദൂതനുമോയി നടക്കുന്നവനോണ�ല്ലോ, നിന്തിരുവടി! (3)
‘സുഖം തരോനും ദുഃഖം നീക്കോനുമോയി ഞോൻ ഭവോങ്കൽ വന്നിരിയ്ക്കുന്നു: ഭവോനു

നല്ലബലംഞോൻ �കോണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്; ഭവോ�� �രോഗം ഞോൻ മോറ്റോം. (4)
ഇവി�ടഇയ്യോളു�ടപോപംനശിയ്ക്കുമോറു �ദവന്മോർ രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട; മരുദ്ഗണംരക്ഷി

യ്ക്ക�ട്ട; എല്ലോ ഭൂതങ്ങളും രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (5)
�വള്ളംത�ന്ന, മരുന്ന്: �വള്ളം �രോഗങ്ങ�ള ശമിപ്പിയ്ക്കും. �വള്ളംത�ന്ന,

എല്ലോവർക്കും മരുന്ന്: അതു ഭവോനു മരുന്നുതര�ട്ട! (6)
പത്തുവിരലുള്ള രണ്ടു തൃ�ക്കകളോൽ സൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന നോവ് വോക്കി�� മു

ന്നിൽ നടക്കുന്നു;ആ�രോഗ്യമരുളുന്നഅവ�കോണ്ടുഞങ്ങൾനി�ന്ന �തോടോം!’ (7)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 137.
1. തോന്നവ�ന–തോന്നവനോയ എ�ന്ന. അപരോധി�യ–കുറ്റം �ചയ്ത എ�ന്ന. �പർത്തു
യിർ�ക്കോള്ളിയ്ക്കുവിൻ–ചിരജീവിയോക്കുവിൻ.

2. �സ്തോതോവി�നോടു്: ഇരുകോറ്റുകൾ–കിഴക്കൻകോറ്റും, പടിഞ്ഞോറൻ കോറ്റും.

4. �സ്തോതോവി�നോടു്:
6. അതു–�വള്ളം.
7. തൃ�ക്കകളോൽ–പ്രജോപതിയു�ട. വോക്ക്–ശബ്ദം. അവ�കോണ്ടു–തൃ�ക്കകൾ�കോണ്ടു്.

�തോടോം–മന്ത്രം�കോണ്ടു �തോടുവിയ്ക്കോം.
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സൂക്തം 138.

ഉരുപുത്രൻഅംഗൻ ഋഷി; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്: ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, അങ്ങയു�ട സഖ്യത്തോലോണ�ല്ലോ, ആ �സ്തോതോക്കളോയ യജ്ഞ�കോവി

ദന്മോർ വല�ന �വട്ടി�പ്പോളിച്ചതു്. അവിടുന്നു സ്തുതിച്ച കുത്സന്ന് ഉഷസ്സുക�ള �കോടു

ത്തു; �വള്ളം പുറ�പ്പടുവിച്ചു; വൃത്ര�� �വല വ്യർത്ഥമോക്കി! (1)
അങ്ങ് അമ്മമോ�ര തോഴ�ത്തയ്ക്കയച്ചു; മലക�ള ഉടച്ചു; �ഗോക്ക�ള �കറ്റി; പ്രിയ

�പ്പട്ട മധു കുടിച്ചു; വൃക്ഷങ്ങ�ള തഴപ്പിച്ചു. മന്ത്രസ്തുതനോയ തന്തിരുവടിയു�ട പ്രവൃത്തി

യോൽസൂര്യനും പ്രകോശിച്ചു! (2)
അഭിജ്ഞനോയ ഇന്ദ്രൻ ദോസന്നു പക വീളുകയും, മോയോവിയോയ പിപ്രു എന്ന

അസുര�� ഉറപ്പുറ്റ (പുരികൾ) ഋജിശ്വോവിന്നു�വണ്ടി തട്ടിയുടയ്ക്കുകയും�ചയ്തുവ�ല്ലോ;

അ�പ്പോളോണു്, സൂര്യൻ രഥം വോനി�ലയ്ക്കു വിട്ടതു് ! (3)
അയോസ്യനോൽ (സ്തുതിയ്ക്ക�പ്പട്ട) ധർഷകൻ അധർഷിതങ്ങളോയ (പുരികൾ)

തകർത്തു; അസുരന്മോരു�ട നിധികൾ മുടിച്ചു; പുരികളി�ല സ്വത്തു, സൂര്യൻ മോസം

�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല എടുത്തു; സ്തൂയമോനനോയി ശത്രുക്ക�ള ഒളിവീശുന്ന (വജ്രം)

�കോണ്ടു �കോയ്തു! (4)
പടയ്ക്കു പരി�ക്കല്ക്കോ�ത വജ്രം�കോണ്ടു വൃത്ര�ന �കോന്ന മഹോൻ �കോടുക്കും;

ആയുധങ്ങളണയ്ക്കും. ഇന്ദ്ര��സർവതസ്സംഹോരിയോയ വജ്രം (കൂടല�ര) �പടിപ്പിച്ചു.

അതിനോൽ പക�ലോൻ പുറ�പ്പട്ടു; ഉഷസ്സു വണ്ടി വിട്ടു! (5)
അങ്ങയു�ട ഈ വീരകർമ്മങ്ങൾമോത്രമോണു്, �കൾ�ക്കണ്ടവ: അങ്ങ് അയ

ജ്ഞനോയ തലവ�ന ഒറ്റയ്ക്കു �കോന്നു. മോസകർത്തോവി�ന വോനത്തു നിർത്തി: പി

ളർത്ത�പ്പട്ട �തർപ്പലക�യഅച്ഛൻ തോങ്ങുന്നതു്, അങ്ങ�യ�ക്കോണ്ടോകുന്നു! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 138.
1. യജ്ഞ�കോവിദന്മോർ–അംഗിരസ്സുകൾ. ഉഷസ്സുക�ള �കോടുത്തു–വൃത്രനോൽ മറയ്ക്ക�പ്പ

ട്ടിരുന്ന ഉഷസ്സുക�ള �വളി�പ്പടുത്തി. �വല–വൃഷ്ടിനി�രോധം.

2. അമ്മമോർ– തണ്ണീരുകൾ. മലകൾ–വലൻ �ഗോക്ക�ള ഒളിപ്പിച്ച ഗുഹയടച്ച പോറകൾ.
മധു–ഹവിസ്സ്, �സോമം. ഒടുവി�ല വോക്യം പ�രോക്ഷം.

3. ദോസൻ–അസുരൻ.
4. അയോസ്യൻ–ഋഷി. ധർഷകൻ–ഇന്ദ്രൻ. അധർഷിതങ്ങളോയ– ആരോലും ആക്രമിയ്ക്ക
�പ്പട്ടിട്ടില്ലോത്ത. മോസം�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല– യഥോകോലം ഭൂമിയി�ല �വള്ള�മടുക്കു

ന്നതു�പോ�ല.

5. �കോടുക്കും–�സ്തോതോക്കൾക്കുധനം നല്കും. അണയ്ക്കും–മൂർച്ചകൂട്ടും, പുറ�പ്പട്ടു–�വളിച്ചം

വീശോൻ.

6. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അയജ്ഞനോയ തലവ�ന–അസുരമുഖ്യ�ന, വല�നയും മറ്റും. മോസ

കർത്തോവു്–സൂര്യൻ. �തർപ്പലക–�തരി�� ഒരു വശത്തുള്ളപലക. അച്ഛൻ–�ദ്യോവ്.

അങ്ങയു�ട ഓ�രോ കർമ്മവും അസോധോരണമോകുന്നു.
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സൂക്തം 139.

വിശ്വോവസു എന്ന ഗന്ധർവൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; സവിതോവും ഗന്ധർവനും

�ദവതകൾ.

സൂര്യ�� രശ്മി�യോടുകൂടിയ, പച്ചത്തലമുടിയുള്ളസവിതോവു്എ�ന്നന്നുംകിഴക്കു

പ്രകോശമുയർത്തുന്നു: തന്തിരുവടിയു�ട അനുജ്ഞയോൽ, അറിവുറ്റ കോവല്ക്കോരനോയ

പൂഷോവു് ഉല�കല്ലോം �നോക്കി�ക്കോണ്ടുസഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. (1)
മനുഷ്യ�ര �നോക്കുന്നതന്തിരുവടി വോനൂഴികളുംഅന്തരിക്ഷവും നിറച്ചു�കോണ്ടു

വിൺനടുവിൽ വോണരുളുന്നു: ദിഗ്വിദിക്കുക�ളയും മുൻപിൻഭോഗങ്ങ�ളയും മധ്യ�ത്ത

യും തൃക്കൺപോർക്കുന്നു! (2)
സമ്പത്തി�� അടി�വരും ധനം കിട്ടിയ്ക്കുന്നവനുമോയ സവിതോവു പ്രഭകളോൽ

ഉല�കോ�ക്ക തൃക്കൺപോർക്കുന്നു. അവിടുന്നു �ദവൻ�പോ�ല സത്യധർമ്മോവോണു്;

ഇന്ദ്രൻ�പോ�ല വിത്ത�മത്തിയ്ക്കുന്നവനുമോണു് ! (3)
�സോമ�മ, ഗന്ധർവവിശ്വോവസുവി�ന കണ്ട�തോ�ട തണ്ണീരുകൾ യോഗത്തി

ന്നോയി വ�ന്നത്തി. അതറിഞ്ഞിട്ട്, അവ�യഅയച്ചഇന്ദ്രൻസൂര്യ��അതിരുക�ള

�നോക്കിത്തുടങ്ങി! (4)
�വള്ളമുണ്ടോക്കുന്ന ദിവ്യനോയ വിശ്വോവസുഗന്ധർവൻ പരമോർത്ഥമോയിട്ടുള്ള

തും നോമറിഞ്ഞിട്ടില്ലോത്തതും നമുക്കു പറഞ്ഞുതര�ട്ട. ഭവോൻ കർമ്മം വളർത്തി,

ഞങ്ങളു�ട ബുദ്ധി�യ രക്ഷിച്ചോലും! (5)
ഗന്ധർവനോയ ഇന്ദ്രൻ നദിക�ള ഒഴുക്കോൻ �മഘ�ത്ത കണ്ടുപിടിച്ചു; തണ്ണീർ

�ത്തോഴിത്തി�� വോതിലുകൾ തുറന്നു. അവയ്ക്ക് അമൃതു വഹിപ്പോൻ അനുമതി നല്കി.

മഴക്കോറുകളിൽ മിടു�ക്കതിനോ�ണന്നുംഅവി�ടയ്ക്കറിയോം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 139.
1. ഉഷസ്സുദിപ്പിന്നു�ശഷം സൂ�ര്യോദയത്തിന്നു മുമ്പുള്ള കോലത്തി�� അധി�ദവതയ�ത്ര,

സവിതോവു്. പൂഷോവ്–ആദിത്യൻ. �നോക്കി�ക്കോണ്ടു–പ്രകോശിപ്പിച്ചു�കോണ്ടു്.

2. തന്തിരുവടി–സവിതോവ്. നിറച്ചു�കോണ്ടു–�തജസ്സിനോൽ.

4. ത�ന്നത്ത�ന്നസ്തുതിയ്ക്കുന്നു: സൂര്യ��അതിരുക�ള (കിഴക്കുമുതലോയ ദിക്കുക�ള) �നോ

ക്കിത്തുടങ്ങി–എവി�ടയോണു് യജ്ഞം നടക്കുന്ന�തന്നറിയോൻ.

5. രണ്ടോമ�ത്തവോക്യം പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

6. ഗന്ധർവൻ–വജ്രധരൻ. തണ്ണീർ�ത്തോഴുത്തി��–ജലത്തി�� നിവോസസ്ഥോനമോയ

�മഘത്തി��. അവ–നദികൾ. അമൃത്–ജലം. മിടുക്ക്–വർഷണസോമർത്ഥ്യം.
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സൂക്തം 140.

പോവകോഗ്നി ഋഷി; വിഷ്ടോരപംക്തിയും സ�തോബൃഹതിയും ഉപരിഷ്ടോ�ജ്ജ്യോതിസ്സും

ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ശുദ്ധോഗ്നി �ദവത. (മഞ്ജരി.)

നിന്നന്നമ�ത്ര, പ്രശസ്തം വിഭോവ�സോ;

മിന്നുന്നൂ, ജ്വോലക�ളറ്റമ�ഗ്ന.

നീ ക�വ, �കല്പോളും സ്തുത്യോന്നം യഷ്ടോവി-

�ന്നകുമോറുണ്ട�ല്ലോ, �പ്രൗഢദീ�പ്ത! (1)

അച്ഛിന്നോർച്ചിസ്സോയ്,ശ്ശുഭ്രോർച്ചിസ്സോയ്,ശ്ശുദ്ധികൃ-

ദർച്ചിസ്സോയ്  ക്കത്തി�പ്പോങ്ങുന്നൂ ഭവോൻ;

ബോലനോയ് രണ്ടുതോയോരിലുൾപ്പുക്കുനീ

പോലിപ്പൂ; മൂടുന്നു, വോനൂഴികൾ! (2)

�മോദിയ്ക്ക, വോഴ്ത്തലോൽ;ത്തൃപ്തി�കോൾകൂ,ർ�ജ്ജോജ,

ജോത�വദ�സ്സ, നീ കർമ്മങ്ങളോൽ:

നിന്നി�ല �ഹോമിപ്പൂ, നോനോവിധോന്നങ്ങൾ

ധന്യജന്മോക്കൾ വിചിത്രരക്ഷർ! (3)

ശത്രുക്ക�ളോ�ടതിരിട്ട�ഗ്ന, ശോശ്വത,

വിത്തം പരത്തുക, ഞങ്ങളിൽ നീ:

�പർത്തും ലസിപ്പൂ നീ; കോ�ണണ്ടും �മ�യ്യോ�ട

�ചർത്തു�വയ്ക്കുന്നൂ, നി�ഷവ്യകർമ്മം. (4)

അധ്വരസംസ്കർത്തോവു,ൽപ്രജ്ഞൻ, കോമ്യദ-

നുത്തമസമ്പത്തിൻ തമ്പുരോൻ നീ:

അത്യന്ത�മകുമോറുണ്ട�ല്ലോ, �സൗഭോഗ്യ-

യുക്തമോമന്നവും, �വണ്ടും സ്വത്തും! (5)

സത്യവോനുന്നതൻ വിശ്വദൃക്കഗ്നി�യ-

സ്സ്വസ്ഥതയ്ക്കോളുകൾ മുൻനിർത്തുന്നു;

എങ്ങും പുക�ഴ്ന്നോനോ�യ്ക്കൾ�പ്പോനോയ്ദ്ദിവ്യനോ-

മങ്ങ�യ വോഴ്ത്തുന്നു, മർത്ത്യയുഗ്മം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 140.
1. നിന്നന്നം–അങ്ങയ്ക്കുള്ളഹവിസ്സ്. �പ്രൗഢദീ�പ്ത=തിളക്ക�മറിയവ�ന.

2. അർച്ചിസ്സ്–�തജസ്സ്. രണ്ടുതോയോർ–അരണികൾ. ഉൾപ്പുക്കു–യോഗോവസോനത്തിൽ

പലിപ്പൂ–യജമോന�ര രക്ഷിയ്ക്കുന്നു. വോനൂഴികൾ മൂടുന്നു–�ദ്യോവി�ന ഹവിസ്സു�കോണ്ടും,

ഭൂവി�ന മഴ�കോണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നു.

3. വോഴ്ത്തലോൽ–ഞങ്ങളു�ട സ്തുതി�കോണ്ടു്. ഊർ�ജ്ജോജ–അന്നജോത, ഹവിസ്സു�കോണ്ടു

ജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നവ�ന. കർമ്മങ്ങളോൽ–ഞങ്ങളു�ട കർമ്മങ്ങൾ�കോണ്ടു്. തൃപ്തി�കോൾക–
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സന്തൃപ്തനോയോലും. ധന്യജന്മോക്കൾ–�ശോഭനജന്മോക്കൾ, യജമോനർ. വിചിത്രരക്ഷർ=

വിചിത്രമോയ രക്ഷ�യോടുകൂടിയവർ.

4. ശോശ്വത–മരണമില്ലോത്തവ�ന. കോ�ണണ്ടും=ദർശനീയമോയ. നി�ഷവ്യ (�സവ്യ)കർ

മ്മം �ചർത്തു�വയ്ക്കുന്നൂ–ഞങ്ങളിൽ; ഞങ്ങ�ള�ക്കോണ്ടു �വണ്ടുന്നതു �ചയ്യിയ്ക്കുന്നു.

5. ഉൽപ്രജ്ഞൻ=പ്രജ്ഞ ഉയർന്നവൻ, പ്രകൃഷ്ടജ്ഞോനൻ. കോമ്യദൻ–കോമ്യം, ധനം,

�കോടുക്കുന്നവൻ.

6. വിശ്വദൃക്ക്=എല്ലോം കോണുന്നവൻ. സ്വസ്ഥത=സുഖം. ആളുകൾ–യജമോനോദികൾ.

മുൻനിർത്തുന്നു–എല്ലോക്കർമ്മങ്ങൾക്കും മുമ്പു പൂജിയ്ക്കുന്നു. ഉത്തരോർദ്ധം പ്രത്യ�ക്ഷോ

ക്തി: �കൾ�പ്പോൻ–സ്തുതിക�ള. മർത്ത്യയുഗ്മം–പത്നീയജമോനന്മോർ.
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സൂക്തം 141.

തോപസോഗ്നി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

അ�ഗ്ന,അങ്ങ് ഇവി�ടഞങ്ങ�ളോടുസംസോരിയ്ക്കുക;ഞങ്ങളു�ട�നർക്കുനന്മന

സ്സു �വയ്ക്കുക. പ്രജോപോലക, ഞങ്ങൾക്കുതന്നോലും: ഞങ്ങൾക്കുധനം തരുന്നവനോ

ണ�ല്ലോ, അവിടുന്ന് ! (1)
അര്യമോവു നമുക്കുതര�ട്ട; ഭഗൻ തര�ട്ട; ബൃഹസ്പതി തര�ട്ട; �ദവന്മോർ തര�ട്ട;

സൂനൃതോ�ദവി നമുക്കു ധനം തര�ട്ട! (2)
�സോമരോജോവി�നയും, അഗ്നി�യയും, അദിതിപുത്രന്മോ�രയും, വിഷ്ണുവി�നയും,

സൂര്യ�നയും, ബ്രഹ്മോവി�നയും, ബൃഹസ്പതി�യയും ഞങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കോയി സ്തുതിച്ചു വി

ളിയ്ക്കുന്നു. (3)
�ശോഭനോഹ്വോനരോയ ഇന്ദ്രവോയുക്ക�ളയും ബൃഹസ്പതി�യയും ഞങ്ങൾ

ഇ�ങ്ങോട്ടു വിളിയ്ക്കുന്നു: ഞങ്ങളു�ട ആളുകൾ�ക്കല്ലോം ധനലോഭത്തോൽ മനം �തളി

യുമോറോകണം! (4)
അര്യമോവി�നയും, ബൃഹസ്പതി�യയും, ഇന്ദ്ര�നയും, വോയുവി�നയും, വിഷ്ണുവി

�നയും, സരസ്വതി�യയും, ബലവോനോയ സവിതോവി�നയും ഭവോൻ ധനം തരോൻ

�പ്രരിപ്പിയ്ക്കുക! (5)
അ�ഗ്ന,അങ്ങ്അഗ്നിക�ളോടുകൂടി,ഞങ്ങളു�ട �സ്തോത്രവുംയജ്ഞവുംവളർത്തി

യോലും; അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുയോഗത്തിന്നു പണം തരുവിച്ചോലും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 141.
2. സുനൃതോ�ദവി–സരസ്വതി.
3. അദിതിപുത്രന്മോർ–മിത്രോദികൾ.
5. �സ്തോതോവി�നോട്:
6. അഗ്നികൾ–അങ്ങയു�ടവിഭൂതികളോയമറ്റഗ്നികൾ. തരുവിച്ചോലും–ദോതോക്ക�ള�ക്കോണ്ടു്.
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സൂക്തം 142.

നോലുശോർങ്ഗപക്ഷികൾ; ജഗതിയുംത്രിഷ്ടുപ്പുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ;അഗ്നി �ദ

വത.

അ�ഗ്ന, ഇവൻ ഭവോ�നത്ത�ന്ന സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ബലപുത്ര, മ�റ്റോരു ശരണമില്ല.

മൂന്നുനിലയുള്ള നല്ല ഗൃഹമുണ്ട�ല്ലോ, ഭവോ�� പക്കൽ. ജ്വോല കഷ്ട�പ്പടുന്ന ഞങ്ങ

ളിൽനിന്ന് അകറ്റിയോലും! (1)
അ�ഗ്ന, അന്നകോമനോയഅങ്ങയു�ടആവിർഭോവം ഉൽക്കൃഷ്ടമോകുന്നു: അങ്ങ്,

ഒരു സചിവൻ�പോ�ല ഭുവന�ത്ത�യല്ലോം വശത്തോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളു�ട

�സ്തോത്രങ്ങൾ, അശ്വങ്ങൾ�പോ�ല അങ്ങ�യ പ്രോപിയ്ക്കുന്നു; ഇടയർ�പോ�ല സ്വയം

മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു. (2)
�തജസ്വിൻ, അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു വള�ര പുല്പടർപ്പ് ചു�ട്ടരിയ്ക്കും. അതിനോൽ, കൃ

ഷിനിലങ്ങളിൽ നടക്കോം. അങ്ങയു�ട വമ്പിച്ചആയുധ�ത്തഞങ്ങൾഅരിശ�പ്പടു

ത്തരു�ത! (3)
ഉയർന്നവ�യയും തോന്നവ�യയും ചു�ട്ടരി�ച്ചത്തുന്ന ഭവോൻ, �കോള്ളയിടുന്ന

പട�പോ�ല പലവഴി�യ്ക്കോടും. കോറ്റ് അങ്ങയു�ട കത്തലിന്നിണങ്ങിവീശു�മ്പോൾ

അങ്ങ്, ഒരുക്ഷുരകൻ�പോ�ല ഭൂമിയു�ട �രോമങ്ങൾ വടിച്ചുകളയും! (4)
അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു �കകളോൽ തുടച്ചുനീക്കി�ക്കോണ്ടു, കുനിഞ്ഞു മുകളി�ലയ്ക്കു

�കറു�മ്പോൾ, അങ്ങയു�ട ജ്വോലോനിര, വള�ര�ത്തരുകൾ ഒ�രവരിയോയിപ്പോയുന്നതു

�പോ�ല കോണ�പ്പടും! (5)
അ�ഗ്ന, അങ്ങയു�ട ജ്വോലകൾ ഉയര�ട്ട, �തജസ്സുയര�ട്ട, പോയുന്ന ഭവോ��

ഊക്കുകൾ ഉയര�ട്ട! ഭവോൻ വളർന്നു, �പോങ്ങുകയും തോഴുകയും �ചയ്തോലും; വസു

ക്ക�ളല്ലോം ഇ�പ്പോൾ ഭവോങ്കലണയ�ട്ട! (6)
ഇത് ഒരു നീരോഴിയോണു്; കടലി�� ഇരിപ്പിടമോണു്. അങ്ങ് ഇവി�ടനിന്നു

മ�റ്റോരു വഴി തീർത്ത്, അതിലൂ�ട യ�ഥഷ്ടം �പോ�യ്ക്കോള്ളുക! (7)
അങ്ങയു�ട വരവി�ലോ �പോക്കി�ലോ പൂക്കറുക മുളയ്ക്ക�ട്ട; നീരോഴികളും തോമരപ്പൂ

ക്കളും ഉണ്ടോക�ട്ട; ഇവി�ട സമുദ്രം പോർത്തു�കോള്ള�ട്ട! (8)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 142.
2. അശ്വങ്ങൾ�പോ�ല–കുതിരകൾ യുദ്ധത്തിൽപോഞ്ഞു�ചല്ലുന്നതു�പോ�ല. ഇടയർ�പോ

�ല–ഇടയന്മോർ മോടുകളു�ട മുമ്പി�ലന്ന�പോ�ല. മുന്നിൽ–അങ്ങയു�ട മുമ്പിൽ.

3. ആയുധം–ജ്വോല; അതു ഞങ്ങ�ള പീഡിപ്പിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ യോ�തോന്നും �ച

യ്തു�പോകരുതു്.

4. ഉയർന്നവ–വൃക്ഷോദികൾ. തോന്നവ–�ചടികൾ. �രോമങ്ങൾ–�ചടിപ്പടർപ്പും മറ്റും.
5. �കകളോൽ–ജ്വോലകൾ�കോണ്ടു്.
6. വസുക്കൾ=രശ്മിക�ളോ, �ദവന്മോ�രോ.
7. ഇങ്ങ�ന, ഖോണ്ഡവദോഹത്തിൽ, ജരിതോവു മുതലോയ മൂന്നു പക്ഷികൾ രക്ഷയ്ക്കോയി

അഗ്നി�യ സ്തുതിച്ചു. നോലോമനോയ സ്തംബമിത്ര�നന്ന പക്ഷിയു�ട അഗ്നിസ്തുതിയോണു്,

ഈ ഋക്കിലും അടുത്തതിലും: ഇത്–ഞങ്ങളു�ട വോസസ്ഥോനം. ഒരു നീരോഴിയോണു്–

ചു�ട്ടരിയ്ക്കോവുന്നതല്ല.
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8. ഇവി�ട സമുദ്രം പോർത്തു�കോള്ള�ട്ട–സമുദ്രത്തി�� പോർപ്പിടം ദഹിപ്പിയ്ക്കോവുന്നതല്ല

�ല്ലോ; അതു�പോ�ല, ഇവിടം ഭവോൻ ദഹിപ്പിയ്ക്കരുതു്.

ഏഴോമധ്യോയം സമോപ്തം.



ഋ�ഗ്വദം: എട്ടോംഅഷ്ടകം
എട്ടോംഅദ്ധ്യോയം

മണ്ഡലം 10 അനുവോകം 11
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സൂക്തം 143.

സംഖ്യപുത്രൻഅത്രി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അശ്വികൾ �ദവത.

ആ കഷ്ടപ്പോടോൽ പനിപിടിച്ച അത്രി�യ�പ്പോലും നിങ്ങൾ ഒരശ്വ�ത്ത�പ്പോ�ല

�വ�ണ്ടട�ത്തയ്ക്കു നടത്തി; കക്ഷീവോ�ന നിങ്ങൾ ഒരു �തരി�ന�പ്പോ�ല വീണ്ടും പു

തുക്കി! (1)
അധൃഷ്യന്മോർ ആ�ര, ഒരു നടക്കുതിര�യ�പ്പോ�ല �കട്ടിവലിച്ചു�വോ, ആ

അത്രി�യ�പ്പോലും നിങ്ങൾ, ഒരു മുറുകിയ �കട്ടു�പോ�ല അഴിച്ച്, അതിയുവോവോക്കി,

ഈഅ �ലോക�ത്തയ്ക്കയച്ചു! (2)
തു�ലോം ദർശനീയരോയി വിളങ്ങുന്ന �നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾ അത്രിയ്ക്കു കർമ്മം

തന്നരുളുവിൻ: എന്നോൽ �സ്തോതോവി�� �സ്തോത്രവും �നതോകളോയ നിങ്ങളിൽ വീ

ണ്ടും വ�ന്നത്തും! (3)
�ശോഭനധനന്മോരോയഅശ്വിക�ള, ഞങ്ങളു�ട സ്തുതിയും അർപ്പണവും നിങ്ങൾ

ക്കറിയോം: �നതോക്ക�ള, വിശോലമോയ യജ്ഞസദനത്തി�ലങ്ങും ഞങ്ങ�ള രക്ഷി

യ്ക്കോറുമുണ്ട�ല്ലോ, നിങ്ങൾ! (4)
നോസത്യന്മോ�ര, ഉദധിയിൽ ഉഴിഞ്ഞോലോടിയ ഭുജ്യുവി�ന നിങ്ങൾപോ�യ്ത്തോണി

കൾ�കോണ്ടു �വള്ളത്തിൽനിന്നു കരയ്ക്കണച്ചു; �സവനസമർത്ഥനുമോക്കി! (5)
സർവജ്ഞരോയ �നതോക്ക�ള, നിങ്ങൾ രണ്ടു തിരു�മനിമോർ�പോ�ല സുഖങ്ങ

�ളോ�ട വലിയ ദോനത്തിനു വ�ന്നത്തി, ധോരോളം പോൽ പയ്യി��അകിടി�ന�യന്ന

�പോ�ല, ഞങ്ങ�ള ചമയിയ്ക്കുവിൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 143.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: കഷ്ടപ്പോടോൽ–അസുരന്മോർ യന്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടതിനോൽ. പനിപി

ടിച്ച–�രോഗിയോയിത്തീർന്ന. അത്രി�യ–എ�ന്ന. ഒരു മന്ദബുദ്ധിയോയിരുന്ന കക്ഷീവോ

�ന നിങ്ങൾ മികച്ചബുദ്ധിമോനോക്കി.

2. അധൃഷ്യന്മോർ–ബലിഷ്ഠരോയഅസുരന്മോർ.
3. �സ്തോതോവി��–എ��.
4. അർപ്പണം–ഹവിർദ്ദോനം.
5. ഉഴിഞ്ഞോലോടിയ–തിരമോലയിലലഞ്ഞ. �സവനസമർത്ഥൻ–നിങ്ങ�ള �സവിപ്പോൻ

കഴിവുള്ളവൻ.

6. തിരു�മനിമോർ–രോജോക്കന്മോർ. സുഖങ്ങ�ളോ�ട–ഞങ്ങൾക്കു തരോൻ സുഖങ്ങളും�കോ

ണ്ടു്. ചമയിയ്ക്കുവിൻ–ധനങ്ങൾ�കോണ്ടലംകരിയ്ക്കുവിൻ, ധനസമൃദ്ധരോക്കുവിൻ.
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സൂക്തം 144.

തോർക്ഷ്യപുത്രൻ സുപർണ്ണ�നോ യമ�ഗോത്രൻഊർദ്ധ്വകൃശ�നോ ഋഷി; ഗോയത്രിയും

ബൃഹതിയും സ�തോബൃഹതിയും വിഷ്ടോരപംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇതോ,അമൃതത്വം കിട്ടിയ്ക്കുന്നതും,സർവജീവോതുവുംബലപ്രദവുമോയ �സോമം വി

ധോതോവോയ ഭവോന്നോയി ഒരശ്വം�പോ�ല പുറ�പ്പടുന്നു! (1)
ഇതോ, ഞങ്ങൾക്കു കല്പിച്ചുതരുന്നവ�� സ്തുത്യമോയ വജ്രം അത്യന്തം വിളങ്ങു

ന്നു: തന്തിരുവടിഊർദ്ധ്വകൃശന�നന്ന�സ്തോതോവി�ന �പോറ്റുന്നു; ഋഭു�പോ�ല, ഇമ്പ

�പ്പടുത്തുന്നകർമ്മി�യയും �പോറ്റുന്നു! (2)
ഈസ്വകീയരിൽ അന്ത�സ്സോ�ട �ചല്ലുന്ന ധർഷയിതോവു കർമ്മവോനോയ സു

പർണ്ണന്ന് ഉൽകൃഷ്ടപ്രജ്ഞന്മോ�ര ഉദ്ഭോസിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട! (3)
നൂറുകണക്കിൽ ധനമുളവോക്കുന്നതും, വൃത്ര�ന ആട്ടിപ്പോയിച്ചതുമോയ യോ�തോ

ന്നി�ന തോർക്ഷ്യപുത്രൻസുപർണ്ണൻ ദൂരത്തുനിന്നു �കോണ്ടുവന്നു�വോ– (4)
ബോധകരഹിതമോയി, അന്നജനകമോയി, അഴകിൽ വിളങ്ങുന്ന യ�തോന്നി�ന

പരുന്തു് അങ്ങയ്ക്കോയി റോഞ്ചി �കോണ്ടുവന്നു�വോ– ആഈഅന്നം ജീവിപ്പോൻആയു

സ്സു വളർത്തി; ഇതുബന്ധുവർഗ്ഗ�ത്ത ഉണർത്തി! (5)
ഇപ്രകോരംആ �സോമം കുടിച്ച ഇന്ദ്രൻ �സ്തോതോക്കളിലും ഒരു മഹോ�തജസ്സിയ

റ്റുന്നു. സുകർമ്മോ�വ, കർമ്മംമൂലം അന്നവും ആയുസ്സും വളർത്ത�പ്പട്ടുവ�ല്ലോ; ഇതോ,

ഞങ്ങൾഅറിഞ്ഞുപിഴിഞ്ഞു�വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 144.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി:

2. പ�രോക്ഷം: തരുന്നവ��–ഇന്ദ്ര��. �സ്തോതോവി�ന–എ�ന്ന. ഋഭു–മൂന്നു സുധന്വപു

ത്രന്മോരിൽ ഒന്നോമൻ കർമ്മി–യജമോനൻ.

3. ഈസ്വകീയർ–യജമോനർ ധർഷയിതോവ്–ഇന്ദ്രൻ. സുപർണ്ണന്ന്– എനിയ്ക്. ഉൽക്കൃ

ഷ്ടപ്രജ്ഞന്മോ�ര ഉദ്ഭോസിപ്പിയ്ക്ക�ട്ട–മികച്ച ബുദ്ധിയുള്ള പുത്രോദിക�ള തര�ട്ട എന്നർ

ത്ഥം.

5. പരുന്ത്–സുപർണ്ണൻ.
6. സുകർമ്മോ�വ ഇത്യോദി പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: അന്നവും ആയുസ്സും വളർത്ത�പ്പട്ടുവ�ല്ലോ–

ഭവോനോൽ; ഭവോൻ ഞങ്ങളു�ട കർമ്മത്തോൽ പ്രസോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് അന്നവും ആയു

സ്സും വർദ്ധിപ്പിച്ചുവ�ല്ലോ. �വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു–അങ്ങയ്ക്കു �സോമം.
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സൂക്തം 145.

ഇന്ദ്രോണി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഓഷധി �ദവത. (‘ദ്വോരകോമ

ന്ദിരം’�പോ�ല.)

‘വൻ�കല്പോളുമിമ്മരുന്നു-

വള്ളി പറി�ച്ചടുപ്പൻഞോൻ,

അത്തൽസപത്നിയ്ക്കിയറ്റോൻ,

ഭർത്തോവി�നക്കയ്യടക്കോൻ. (1)

ഊർദ്ധ്വമുഖപ�ത്ര, ശ�ക്ത,

ധോ�ത്രരി�ത, സുഭ�ഗ, നീ

തോഴത്തു, സപത്നി�യ; �യ��-

മോത്രമോക്കു, മണോള�ന! (2)

�മ�ലക്കിടക്കോ�രക്കോളും

�മ�ലയോകുകു,ത്ത�മ, ഞോൻ;

തോന്ന �പണ്ണുങ്ങ�ളക്കോളും

തോ�ന്നോളുമോ�ക, ൻസപത്നി! (3)

�ചോല്ലോ, ഞോന�പ്പണ്ണിൻ �പരു:-

മുല്ലസ്സി�പ്പോളോരവളിൽ?

ആ�വോളം ദൂര�ത്തയ്ക്കയ-

യ്ക്കോവൂ, ഞങ്ങൾസപത്നി�യ! (4)

കീഴമർ�പ്പോളോകോവൂഞോൻ:

കീഴമർക്കു�ന്നോള�ല്ലോ, നീ;

കീഴമർ�പ്പോരോയ് നോ�മോപ്പം

കീഴമർക്ക, സപത്നി�യ!’ (5)

മർദ്ദകം ഭവോന്നോയ് �വ�ച്ചൻ

മർദ്ദകത്തിൽ �വ�ച്ചൻ നി�ന്ന:

വിദ്രുത�മങ്ക�ല�യ്ക്കോടി-

�യത്ത�ട്ട, ഭവ�� ചിത്തം,

കുഞ്ഞിൻ�നർക്കുപയ്യു�പോ�ല,

കുണ്ടി�ലയ്കു �വള്ളം�പോ�ല! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 145.
1. സപത്നീപീഡനമോണു്, ഈ സൂക്തത്തിൽ: പോടവള്ളിയു�ട ചുവട്ടിൽ ഇരുപ�ത്തോന്നു

യവമണി മന്ത്രജപ�ത്തോ�ട വിതറുക; പി�റ്റന്നു മന്ത്രപൂവം പറി�ച്ചടുത്ത് ഇരു�കകളി

ലും �കട്ടി, ഭർത്തോവി�ന പുണരുക. എന്നോൽ ഭർത്തോവു വശ�പ്പടും; സപ്ത്നി സങ്കട

ത്തിലും �പടും.



[മ. 10: അ. 11: സൂ. 145] എട്ടോം അഷ്ടകം 513

2. ഊർദ്ധ്വമുഖദ്ധ�ത്ര–�മ�ല്പോട്ടു �നോക്കുന്ന (മലർന്ന) ഇലകളുള്ളവ�ള. ശ�ക്ത–

കീഴടക്കോൻ ത്രോണിയുള്ളവ�ള. ധോ�ത്രരി�ത–സ്രഷ്ടവിനോൽഅയോയ്ക്ക�പ്പട്ടവ�ള.

4. അ�പ്പണ്ണ്–സപത്നി. അവളിൽ ഉല്ലസിച്ച�പ്പോൾആര്–ഒരുത്തിയ്ക്കുംഅവളിൽ ഉല്ലസി

ച്ച�പ്പോൾആര്–ഒരുത്തിയ്ക്കും അവളിൽ പ്രീതിയുണ്ടോയില്ല. ഞങ്ങൾ–ഞോൻ.

6. ഭർത്തോവി�നോട്: മർദ്ദകം–സപത്നീപീഡ�നൗഷധം.
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സൂക്തം 146.

ഇരമ്മദപുത്രൻ �ദവമുനി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അരണ്യോനി �ദവത. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’�പോ�ല.)

കോണ�പ്പടുന്നില്ലോ, നീ വൻ-

കോനനത്തിലരണ്യോനി:

�തടോത്ത�തന്തൂ,രി�ന നീ?

�പടിയില്ല, നിന�ക്ക�ന്നോ! (1)

സല്ലപിയ്ക്കും ചികിടിങ്കൽ

�പ്പോള്ളവീണ മീട്ടും�പോലോയ്

�ചല്ലു, �മോരു ചീചിക്കോരൻ:

കല്യോണിതോന,രണ്യോനി! (2)

മോടു�പോ�ല �മയും, മൃഗം;

വീടു�പോ�ല കോണോം, �പോന്ത;

വണ്ടികൾ തിരിച്ചയയ്ക്കു,-

മന്തി�നരത്തരണ്യോനി! (3)

ഇയ്യോൾ �ഗോ�വ വിളിയ്ക്കയോ-

ണി;–യ്യോൾ വിറ�കോടിയ്ക്കുന്നു;

രോവിലരണ്യോനിയിങ്കൽ

വോ�ഴ്വോ�നോച്ച �കട്ടുണരും ! (4)

പീഡിപ്പിയ്ക്കില്ലരണ്യോനി:

കോടർ �നരിട്ടണയോയ്കിൽ,

രുച്യങ്ങളോം പഴങ്ങൾ തി-

ന്നിച്ഛ�പോ�ല നിവസിയ്ക്കോം! (5)

ഇല്ലുഴവൂ,ൺ�കോപ്പു�ണ്ടറ്റം;

സ�ല്ലപ�നർ�സൗരഭ്യവും-

ഞോനീ മൃഗോംബയോമര-

ണ്യോനി�യ സ്തുതി�ച്ചൻ �ച�മ്മ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 146.
1. അരണ്യോനി=വൻകോട്; അതി�� അധി�ദവതയോണു്, ഈ സൂക്തത്തിൽ സ്തു

തിയ്ക്ക�പ്പടുന്നതു്: �ഹ അരണ്യോനി. നീ വൻകോനനത്തിൽ കോണ�പ്പടുന്നില്ല–

മറഞ്ഞിരിയ്ക്കുകയോണു്. നീ ഊരി�ന �തടോത്ത�തന്തു�കോണ്ടു്–വല്ല ഗ്രോമത്തിലും �പോ

യിപ്പോർക്കോത്ത�തന്തു�കോണ്ടു്?

2. ചികിട് സല്ലപിച്ചോൽ (ചിലച്ചോൽ, വിളിച്ചോൽ) ഒരു ചീചിക്കോരൻ (ചീചി എന്നു ശബ്ദി

യ്ക്കുന്ന മ�റ്റോരു ജന്തു) �പോള്ളവീണ (ഓടമുള�കോ�ണ്ടോ മ�റ്റോ ഉണ്ടോക്കിയ വീണ) മീ
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ട്ടി�ക്കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല �ചല്ലും–ചികിടി�� അടുക്കൽ വീണ വോയിയ്ക്കോൻ! കല്യോണി

തൻ–നല്ലവൾത�ന്ന;ഈജന്തുക്ക�ള�യോ�ക്ക �പോറ്റി�പ്പോരുന്നുണ്ട�ല്ലോ.

3. മൃഗം–മോനുകൾ. �പോന്ത=�ചടിപ്പടർപ്പ്. വണ്ടികൾ–വിറകും മറ്റും �കറ്റോൻ കോട്ടിൽ
വന്ന വണ്ടികൾ�വകു�ന്നരം മടങ്ങി�പ്പോകുമ�ല്ലോ.

4. ഒരോൾ കോണോതോയപയ്യി�ന വിളിയ്ക്കുന്നു. മ�റ്റോരോൾ വിറ�കോടിയ്ക്കുന്നു ഒച്ച (പക്ഷിമൃഗോ

ദിശബ്ദം) �കട്ടു �പടിച്ചുണർന്നു�പോകും.

5. കോടർ (വ്യോഘ്ര–�ചോരോദികൾ) �നരിട്ടു വന്നി�ല്ലങ്കിൽ, കോട്ടിൽ ഉപദ്രവ�മോന്നുമില്ല.

�ന�രമറിച്ച്, രുച്യങ്ങ(രുചികരങ്ങ)ളോയ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു യ�ഥഷ്ടം പോർക്കോം.

6. ഉഴവ് (കൃഷി) ഇല്ല; എന്നോൽ, എങ്ങും ഊൺ�കോപ്പുണ്ടു്. സ�ല്ലപ�നർ�സൗരഭ്യവും–
കസ്തൂരി മുതലോയവ�യ്ക്കോത്ത �സൗരഭ്യവുമുണ്ടു്.
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സൂക്തം 147.

ശിരീഷപുത്രൻസു�വദസ്സ് ഋഷി; ജഗതിയും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

വജ്രപോ�ണ, തള്ളിനീ�ക്കണ്ടുന്നവൃത്ര�ന വധിച്ചു ഭവോൻ �വള്ളം ഇ�ങ്ങോട്ടയ

ച്ചുവ�ല്ലോ; ഭവോ�� ആ മുന്തിയ �തജസ്സി�ന ഞോൻ ബഹുമോനിയ്ക്കുന്നു. വോനൂഴികൾ

രണ്ടുംഅങ്ങയു�ട വരുതിയിലോയ�ല്ലോ; അ�പ്പോൾഅന്തരിക്ഷവും അങ്ങയു�ട ബല

ത്തോൽ വിറ�ക്കോണ്ടു! (1)
അനവദ്യ, അവിടുന്നു യശസ്സിച്ഛിച്ചു, മോയോവിയോയ വൃത്ര�ന ബുദ്ധി�കൗശല

ത്തോൽ വലച്ചു. �നതോക്കൾ �ഗോക്ക�ള കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതിൽ അങ്ങ�യത്ത�ന്ന

വരിച്ചു; പ്രോർത്ഥനീയങ്ങളോയഎല്ലോ യോഗങ്ങളിലും അങ്ങ�യ വരിച്ചു. (2)
പുരുഹൂത, അങ്ങ് ഈ �സ്തോതോക്കളിൽ തോൽപര്യം പൂണ്ടോലും: മഘവോ�വ,

വളർന്നു ധനം �നടുമ�ല്ലോ, ഇവർ. പുത്രന്നും പൗത്രന്നും ലജ്ജോകരമല്ലോത്ത സമ്പ

ത്തിന്നും മറ്റു ഫലങ്ങൾക്കും�വണ്ടി ഇവർ ബലവോനോയ ഭവോ�നത്ത�ന്ന യജ്ഞ

ത്തിൽ പൂജിച്ചു�പോരുന്നു! (3)
ആർ തന്തിരുവടിയ്ക്ക് ഊക്കി�നോത്ത ലഹരി വരുത്തു�മോ, അവന്നു �പോടുന്ന

�നസുഭൃതമോയസമ്പത്തുകിട്ടും; മഘവോ�വ, അങ്ങയോൽ വളർത്ത�പ്പട്ടആയ്ഷ്ടോ

വു �പ�ട്ടന്ന് ആൾക്കോ�ര�ക്കോണ്ട് അന്നവും ധനവും സമ്പോദിയ്ക്കും! (4)
മഘവോ�വ, മികവിൽ പുകഴത്ത�പ്പടുന്ന നിന്തിരുവടി ബലം തഴപ്പിച്ചോലും;

ധനം തന്നോലും. �ഹ ദർശനീയ, വീതിയ്ക്കുന്ന ഭവോൻ, മിത്രൻ�പോ�ലയും വരുണൻ

�പോ�ലയും ബുദ്ധിയിരുത്തി, ഞങ്ങൾക്കി�പ്പോൾഅന്നം തന്നരുളും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 147.
2. �നതോക്കൾ–അംഗിരസ്സുകൾ.
4. പ�രോക്ഷം: ഊക്കി�നോത്ത–�വഗത്തിന്നുതകുന്ന. ലഹരി–�സോമപോനമദം. സുഭൃതം

–വഴി�പോ�ല സമ്പോദിതം. അവശിഷ്ടം പ്രത്യക്ഷം:

5. വീതിയ്ക്കുന്ന–�സ്തോതോക്കൾകു ധനം വിഭജിച്ചു�കോടുക്കുന്ന.
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സൂക്തം 148.

�വനപുത്രൻ പൃഥു ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, മഹോബല, ഞങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞ്, അന്ന�മോരുക്കി, നിന്തിരുവടി�യ സ്തു

തിയ്ക്കുന്നു: അങ്ങയ്ക്കിഷ്ടം യോ�തോ�ന്നോ, ആ �ശോഭനധനം ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിച്ചോലും;

ഞങ്ങൾഅങ്ങയോൽ രക്ഷിതരോയിട്ടു സമ്പത്തുസ്വയം �നടുമോറോകണം! (1)
ശൂര,ഇന്ദ്ര, മഹോനോയഭവോൻജനിച്ചഉടൻത�ന്നഅസുരന്മോ�ര–മടയിൽക്കടന്നു

മറഞ്ഞവ�നയും, �വള്ളത്തി�ലോളിച്ചവ�നയും–സൂര്യരൂപത്തോൽ കീഴമർത്തിയ

�ല്ലോ; മഴ കിട്ടുകയോൽഞങ്ങളും ഇ�പ്പോൾ �സോമം ഒരുക്കുന്നു. (2)
�മധോവിയും, ഋഷിമോരു�ട �സ്തോത്രത്തിൽ തൽപരനും, വിദ്വോനും, സ്വോമിയു

മോയ ഭവോൻ സ്തുതിക�ള �കോണ്ടോടിയോലും: ഞങ്ങൾ �സോമങ്ങൾ�കോണ്ടു പ്രീതി

�പ്പടുത്തുമോറോകണം; �തരി�ലഴുന്നള്ളുവ�ന, അങ്ങയ്ക്കിതോ, ഭക്ഷ്യങ്ങളൂം! (3)
ഇന്ദ്ര, ഇതോ, നിന്തിരുവടിയ്ക്കോയി മികച്ച �സ്തോത്രങ്ങൾ �ചോല്ലുന്നു: ശൂര, ഭവോൻ

മനുഷ്യ�നതോക്കൾക്കുബലം നല്കിയോലും; അങ്ങ്ആ�ര ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു�വോ, അവരു�ട

കർമ്മങ്ങളിൽസംബന്ധിയ്ക്കുക; �സ്തോതോക്ക�ളയുംസംഘ�ത്തയും രക്ഷിച്ചോലും! (4)
ശൂര, ഇന്ദ്ര, പൃഥുവി�� വിളി �കൾക്കുക. അങ്ങ�യ �വനപുത്രൻ മന്ത്രങ്ങൾ

�കോണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: ഇവൻ അങ്ങയു�ട സജലമോയ സദന�ത്ത സ്തുതിച്ചുവ�ല്ലോ.

മറ്റു �സ്തോതോക്കളും, നിമ്നങ്ങളിലൂ�ട നീർക്കു�ത്തന്ന�പോ�ല, പോയുന്നു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 148.
1. പിഴിഞ്ഞ്–�സോമം. അന്നം–പു�രോഡോശോദി.

2. മറഞ്ഞവൻ–വലൻ. �വള്ളത്തി�ലോളിച്ചവൻ–കുയവൻ.

3. പ്രീതി�പ്പടുത്തുമോറോകണം–അങ്ങ�യ.

5. പൃഥുവി��–എ�� �വനപുത്രൻ–പൃഥു. സജലം–വർഷജല�ത്തോടുകൂടിയതു്. പോയു

ന്നു–ഭവത്സമീപ�ത്തയ്ക്ക്.
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സൂക്തം 149.

ഹിരണ്യസ്തൂപപുത്രൻഅർച്ചത്ത് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദ്സ്സ്; സവിതോവ് �ദവത.

സവിതോവ് പോശങ്ങൾ �കോണ്ടു ഭൂമി�യസുഖ�പ്പടുത്തുന്നു: സവിതോവ് ഒരു പി

ടിപോടുമില്ലോ�ത്തടത്തു വിണ്ടല�ത്ത ഉറപ്പിച്ചു; സവിതോവ് �വമ്പലില്ലോത്ത അന്തരി

ക്ഷത്തിൽബന്ധിയ്ക്ക�പ്പട്ട �മഘ�ത്തഇളക്കിവിട്ട്, ഒരശ്വ�ത്ത�യന്ന�പോ�ല തല്ലി

പ്പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (1)
അപോംനപോ�ത്ത, എവി�ട നിർത്ത�പ്പട്ടോൽ �മഘം മഴ ചോറു�മോ, അവിടം

സവിതോവിന്നറിയോം: അ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നോണു്, ഭൂമിയുണ്ടോയതു്; അ�ദ്ദഹത്തിൽ

നിന്നോണ്, അന്തരിക്ഷമുണ്ടോയതു്; അ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നോണു്, വോനൂഴികൾക്കുവീതി

വന്നതു് ! (2)
പിന്നീട�ത്ര,ഈ മറ്റ് അമർത്ത്യ�ലോകസ്ഥർ പ്രോ�യണ യജനീയരോയിത്തീർ

ന്നതു് സുപർണ്ണനോയ ഗരുഡൻ സവിതോവി�നക്കോൾ മുമ്പു ജനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അതി

നോൽഅ�ദ്ദഹം ഇ�ദ്ദഹത്തി�� ധർമ്മംഅനുസരിച്ചു�പോരുന്നു! (3)
മോടുകൾഗ്രോമത്തി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ലയും, �യോദ്ധോവ്അശ്വസമീപ�ത്ത�യ്ക്കന്ന

�പോ�ലയും, മനം�തളിഞ്ഞ കറവപ്പയ്യ് ഉമ്പയിട്ടു�കോണ്ടു കിടോവിങ്ക�ല�യ്ക്കന്ന�പോ

�ലയും, ഭർത്തോവു ഭോര്യോന്തികത്തി�ല�യ്ക്കന്ന�പോ�ലയും, സ്വർഗ്ഗമുറപ്പിച്ച, സർവവ

�രണ്യനോയസവിതോവു നമ്മു�ടഅടുക്ക�ലയ്ക്കു വരുമോറോക�ട്ട! (4)
സവിതോ�വ, അംഗിരഃപുത്രൻ ഹിരണ്യോസ്തൂപൻഈഅന്നത്തിന്നോയി അങ്ങ

�യ വിളിച്ചുവ�ല്ലോ. അപ്രകോരം അർച്ചത്തും രക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങ�യ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു; �സോമ

ലത�യക്കുറി�ച്ചന്ന�പോ�ല, ഉണർവു�കോള്ളുകയും�ചയ്യുന്നു. (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 149.
1. പോശങ്ങൾ�കോണ്ടു–വോയുപോശങ്ങൾ�കോണ്ടു �കട്ടി. സുഖിപ്പിയ്ക്കുന്നു– ഉറപ്പിൽ നിർ

ത്തുന്നു. �വമ്പലില്ലോത്ത–നിശ്ചലമോയ എന്നർത്ഥം. പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നു–മഴ�പയ്യൽ ശീലി

പ്പിയ്ക്കുന്നു.

2. അപോംനപോത്ത്–�വദ്യുതോഗ്നി.

3. �സ്തോതോവി�നോട്: അമത്ത്യ�ലോകസ്ഥർ=സ്വർഗ്ഗവോസികൾ, �ദവന്മോർ. ഇ�ദ്ദഹം–

സവിതോവ് ഗരുഡൻ �സോമം �കോണ്ടുവന്നതും സവിതോവി�� �പ്രരണത്തോലോകുന്നു;

അതിന്നു�ശഷമോണു്, �സോമയോഗം തുടങ്ങിയതു്.

5. ഹിരണ്യസ്തൂപൻ–എ�� അച്ഛൻ. ഈ അന്നത്തിന്നോയി–ഈ �സോമം അങ്ങയ്ക്കു

തരോൻ. അർച്ചത്തും–ഞോനും �സോമലത�യക്കുറി�ച്ചന്ന�പോ�ല–യജമോനൻ �സോമ

ലത�യ കണ്ണടയ്ക്കോ�ത കോത്തുരക്ഷിയ്ക്കുമ�ല്ലോ; അതു�പോ�ലഞോൻ ത്വൽപരിചര്യയിൽ

ഉണർവു�കോള്ളുന്നു, ഉത്സുകനോയിരിയ്ക്കുന്നു.
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സൂക്തം 150.

വസിഷ്ഠപുത്രൻ മൃളീകൻ ഋഷി; ബൃഹതിയും ഉപരിഷ്ടോ�ജ്ജ്യോതിസ്സും ഛന്ദസ്സുകൾ;

അഗ്നി �ദവത.

ഹവ്യവോഹന, അവിടുന്ന് ഉജ്ജ്വല�നങ്കിലും, �ദവന്മോർക്കോയി ജ്വലിപ്പിയ്ക്കു

�പ്പടുന്നു: ആ ഭവോൻ ആദിത്യ–വസു രുദ്രന്മോ�രോടുകൂടി ഞങ്ങളിൽ വന്നോലും–

മൃളീകനോയഎനിയ്ക്കോയി വന്നോലും! (1)
നിന്തിരുവടിഈയജ്ഞവുംഈ �സ്തോത്രവും സ്വീകരിപ്പോൻ വന്നണഞ്ഞോലും:

സമുജ്ജ്വല, മർത്ത്യരോയ ഞങ്ങൾ അങ്ങ�യ വിളിയ്ക്കുന്നു–മൃളീകന്നോയി വിളിയ്ക്കുന്നു!

(2)
വിശ്വവ�രണ്യനോയ, ജോത�വദസ്സോയ ഭവോ�നത്ത�ന്ന ഞോൻ �സ്തോത്രം�കോ

ണ്ടു സ്തുതിയ്ക്കുന്നു: അ�ഗ്ന, അവിടുന്നു പ്രിയവ്രതരോയ �ദവന്മോ�ര ഞങ്ങൾക്കോയി

�കോണ്ടുവന്നോലും–പ്രിയവ്രതന്മോ�ര മൃളീകന്നോയി �കോണ്ടുവന്നോലും! (3)
അഗ്നി�ദവൻ �ദവന്മോർക്കുപു�രോഹിതനോയി; ആഅഗ്നി�യത്ത�ന്ന ഋഷിമോ

രോയ മനുഷ്യർ ജ്വലിപ്പിച്ചു�പോരുന്നു. ഞോൻ വമ്പിച്ച സമ്പത്തു കിട്ടോൻ അഗ്നി�യ

വിളിയ്കുന്നു; അ�ദ്ദഹം മൃളീകന്നുസമ്പത്തുകിട്ടിയ്ക്ക�ട്ട! (4)
അത്രിയും, ഭരദ്വോജനുംം ഗവിഷ്ഠിരനും, കണ്വനുംത്രസദസ്യുവുമോകുന്നഞങ്ങ�ള

യുദ്ധത്തിൽഅഗ്നി രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട: പു�രോഹിതൻ വസിഷ്ഠൻഅഗ്നി�യ വിളിയ്ക്കുന്നു; മൃളീ

കന്നോയി മുമ്പിലിരുത്ത�ട്ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 150.
3. പ്രിയവ്രതന്മോർ–കർമ്മതൽപരർ.
5. അഗ്നി മൃളീകന്നോയി �ദവന്മോ�ര മുമ്പിലിരുത്ത�ട്ട.
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സൂക്തം 151.

കോമ�ഗോത്രക്കോരിയോയശ്രദ്ധ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ശ്രദ്ധ �ദവത.

ശ്രദ്ധ അഗ്നി�യ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു; ശ്രദ്ധ ഹവിസ്സു �ഹോമിയ്ക്കുന്നു; സമ്പത്തി�� മു

കളിലിരിയ്ക്കുന്നശ്രദ്ധ�യ നോം പര�ക്ക �കൾക്കുമോറു സ്തുതിയ്ക്കുക! (1)
ശ്ര�ദ്ധ, ഭവതി ഹവിർദ്ദോതോവിന്നു പ്രിയം �ചയ്യുക. ശ്ര�ദ്ധ, ദോ�നച്ഹു

വിന്നും പ്രിയം �ചയ്യുക; സുഖോനുഭവം �തടുന്ന യജ്വോക്കൾക്കു പ്രിയം �ചയ്യുക–

ഞോനിപ്പറഞ്ഞതു �ചയ്യുക! (2)
�ദവന്മോർഉഗ്രന്മോരോയഅസുരന്മോരിൽശ്രദ്ധപതിച്ച�തപ്രകോര�മോ,അപ്രകോ

രം ഭവതി സുഖോനുഭവം �തടുന്ന യജ്വോക്കളിൽ, ഞങ്ങളിപ്പറഞ്ഞതു �ചയ്തോലും! (3)
�ദവന്മോരും മനുഷ്യരും വോയുരക്ഷിതരോയിട്ടു ശ്രദ്ധ�യ ഉപോസിയ്ക്കുന്നു–

മനസ്സങ്കല്പ�ത്തോ�ട ശ്രദ്ധ�യ ഉപോസിയ്ക്കുന്നു: ശ്രദ്ധയോൽ ധനം �കവരുമ�ല്ലോ!

(4)
പ്രോതഃകോലത്തുഞങ്ങൾശ്രദ്ധ�യവിളിയ്ക്കുന്നു; മധ്യോഹ്നത്തിൽശ്രദ്ധ�യവിളി

യ്ക്കുന്നു; സൂര്യോസ്തമയത്തിൽ ശ്രദ്ധ�യ വിളിയ്ക്കുന്നു. ശ്ര�ദ്ധ, ഭവതി ഞങ്ങ�ള ഇവി�ട

ശ്രദ്ധോയുക്തരോക്കിയോലും! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 151.
1. ശ്രദ്ധ–മനുഷ്യന്ന് അഗ്നി�യക്കുറിച്ചു ഭക്തി വർദ്ധിയ്ക്കു�മ്പോൾ, അവൻ അഗ്നി�യ ജ്വലി

പ്പിയ്ക്കുന്നു. സമ്പത്തി�� മുകളിരിയ്ക്കുന്ന–തു�ലോം ധനവതിയോയ, ധനദോത്രിയോയ. ശ്രദ്ധ

�യ–ശ്രദ്ധോഭിമോനി�ദവത�യ.

2. ദോ�നർഛു–ഹവിസ്സു നല്കോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ.

3. ശ്രദ്ധ–ഇവ�ര തീർച്ചയോയും �കോ�ല്ലണ�മന്ന തോൽപര്യം. ഞങ്ങളിപ്പറഞ്ഞതു–

പ്രിയം.
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സൂക്തം 152.

ഭരദ്വോജപുത്രൻ ശോസൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത. (‘തോമരക്ക

ണ്ണൻ’�പോ�ല.)

�ചോല്  വൂ, ശോസോഖ്യൻ: മോറ്റോ�രത്തിന്നും

നീ വലിയവനദ്ഭുതൻ:

മോൽ വരോ, നിൻ�തോഴ�ന്നോരിയ്ക്കലും;

�തോല്  വിയും �പടുകില്ല�ല്ലോ! (1)

സ്വസ്തിദൻ പ്രജോപോല,നഭയ-

കൃത്ത,ടർ�ചയ്  �വോൻ വൃത്രഘ്നൻ

വ�ന്നത്തു�ക,ങ്ങൾതൻമുന്നിൽ വശി-

യിന്ദ്രൻ, വൃഷോവു, �സോമപൻ! (2)

മർദ്ദിയ്ക്കു,�കതിരോളരക്ക�ര;

വൃത്ര��യണ �ചത്തുക;

വൃത്രഘ്ന, �പോക്കു�ക,ങ്ങ�ളക്കുത്തും

ശത്രുവിൻ ചുണയിന്ദ്ര, നീ! (3)

വീഴ്ത്തു�ക,ങ്ങൾതൻ മോറ്റോ�ര;ത്തല-

തോഴ്ത്തി�ച്ചോടിയ്ക്കു�ക,�ല്പോ�ര;

ചീത്തയിരുട്ടിൽതള്ളു�ക,ങ്ങളി-

ലോർത്തി �ചർ�പ്പോ�നയിന്ദ്ര, നീ! (4)

ഇന്ദ്ര, �പോക്കുക, ഹിംസ്ര�� മനം,

�കോ�ന്നയ്ക്കു�വോ�� ശസ്ത്രവും;

ഈറ പറ്റോ�ത നല്ക, നൽസ്സുഖം;

�വറു�പടുത്തു, ഹിംസ നീ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 152.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: ശോസോഖ്യൻ–ഞോൻ. �ചോൽവൂ–അങ്ങ�യ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. തിന്നും–

നശിപ്പിയ്ക്കുന്ന. അദ്ഭുതൻ=ആശ്ചര്യഭൂതൻ. നിൻ�തോഴന്ന്–സ്തുതിച്ച ഭവോ�� മിത്രമോ

യിത്തീർന്നവന്ന്. മോൽ–ശത്രുപീഡ.

2. അഭയകൃത്ത്–അഭയമുളവോക്കുന്നവൻ. വശി–�ലോക�ത്തവശത്തോക്കുന്നവൻ.

3. എതിരോളരക്ക�ര–എതിരോള�രയും (�പോരുതുന്ന ശത്രുക്ക�ളയും) രോക്ഷസ�രയും.

അണ=അണക്കട. കുത്തും–പീഡിപ്പിയ്ക്കുന്ന.

4. വീഴ്ത്തുക–�കോന്നോലും. ഏ�ല്പോ�ര–�പോരുതോൻ �നരിടുന്നവ�ര. ഞങ്ങളിലോർ

ത്തി �ചർ�പ്പോ�ന–ഞങ്ങ�ള �ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നവ�ന. ചീത്തയോയിരുട്ടിൽത്തള്ളുക–

മരണത്തിൽ �പടുത്തി.
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5. മനം �പോക്കുക–വിചോരം ഫലിയ്ക്കോതോക്കിയോലും. ശസ്ത്രം=ആയുധം. ഈറ പറ്റോ�ത

നല്ക, നൽസ്സുഖം–ശത്രുവി�� �ക്രോധം ഞങ്ങളിൽ ഫലിയ്ക്കോതോക്കി, ഞങ്ങൾക്കു നല്ല

സുഖം തന്നോലും ഹിംസ �വറു�പടുത്തു–ശത്രുഞങ്ങ�ള �കോ�ന്നയ്ക്കരു�തന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 153.

ഇന്ദ്രമോതോക്കൾ ഋഷിമോർ; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ജോതനോമിന്ദ്ര�ന�ച്ചന്നുകർമ്മതൽപരമോരവർ

�സവിച്ചീടുന്നു; �നടുന്നു, നല്ല വീ�റോത്ത വിത്തവും: (1)

കീഴമർത്തും കരുത്തിങ്കൽനിന്നു,�മോജസ്സിൽനിന്നു�മ

ജനി�ച്ചോനോണു, നീയിന്ദ്ര; വർഷിയോണു, വൃഷോവു നീ! (2)

വൃത്ര�ന�ക്കോന്നു, നീയിന്ദ്ര; വീതി�വപ്പിച്ചു, വോനി�ന;

ഉറപ്പിയ്ക്കുകയും�ചയ്തൂ, കരുത്തോൽ വിണ്ടല�ത്തനീ! (3)

ഒപ്പം പ്രീതി�പ്പടും സ്തുത്യമോയ വജ്രം കരുത്തിനോൽ

മൂർച്ചകൂട്ടി വഹിയ്ക്കുന്നൂ, തൃക്കരങ്ങളിലിന്ദ്ര, നീ! (4)

കീഴടക്കിയിരിപ്പൂ, നീ സർവഭൂത�ത്തയും ബലോൽ;

ഇന്ദ്ര, �ചന്നുമിരിയ്ക്കുന്നൂ, സർവസ്ഥോനത്തിലും ഭവോൻ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 153.
1. �ദവന്മോരു�ട �സോദരിമര�ത്ര, ഇന്ദ്രമോതോക്കൾ. അവർ–ഇന്ദ്രമോതോക്കൾ. വീറ് =
വീര്യം.

2. വർഷി–അഭീഷ്ടവർഷകൻ.
5. ബലോൽ=�കല്പു�കോണ്ടു്.
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സൂക്തം 154.

വിവസ്വൽപുത്രി യമി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; മൃതോവസ്ഥ �ദവത.

ചിലർക്കു �സോമം ഒഴുകുന്നു; ചിലർ �നയ്യുണ്ണുന്നു; ചിലർക്കോയി �തൻപോയുന്നു.

ഭവോനും അവരിൽത്ത�ന്ന �ചന്നോലും! (1)
യോവചിലർ തപസ്സുമൂലം അധൃഷ്യരോ�യോ; യോവചിലർ സ്വർഗ്ഗം പ്രോപിച്ചു�വോ;

യോവചിലർ വലിയ തപസ്സു �ചയ്തു�വോ; ഭവോനും അവരിൽത്ത�ന്ന �ചന്നോലും ! (2)
യോവചിലർ പടകളിൽ �പോരുതുന്നു�വോ; യോവചില ശൂരന്മോർ �ദഹം �വടി

ഞ്ഞു�വോ; യോവചിലർആയിരം ദക്ഷിണ �കോടുത്തു�വോ; ഭവോനുംഅവരിൽത്ത�ന്ന

�ചന്നോലും! (3)
പണ്ടുയോവചിലർസത്യം വിടോ�തസത്യപരരോയി സത്യം വളർത്തി�യോ; ആ

ത�പോയുക്തരോയ പിതൃക്കളിൽത്ത�ന്നയമ, ഭവോനും �ചന്നോലും! (4)
ആയിരം�പ�ര നയിയ്ക്കുന്ന യോവചില കവികൾ സൂര്യന്നു കോവൽനില്ക്കുന്നു�വോ,

ആത�പോജോതരുംത�പോയുക്തരുമോയഋഷിമോരിൽത്ത�ന്നയമ, ഭവോനും �ചന്നോ

ലും ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 154.
1. മൃത�നോട്: �സോമം കുടിയ്ക്കുന്നവർ, �നയ്യുണ്ണുന്നവർ, �തൻനുകരുന്നവർ–ഇങ്ങ�നപല
തരത്തിലുണ്ടു്, പിതൃക്കൾ.

3. �ദഹം �വടിയുക–�പോരുതി മരിയ്ക്കുക.
4. യമ–അടങ്ങിയവ�ന, മരിച്ചവ�ന.
5. ആയിരം�പ�ര–വള�രയോളുക�ള.
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സൂക്തം 155.

ഭരദ്വോജപുത്രൻ ശിരിംബിഠൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; അലക്ഷ്മിയും ബ്രഹ്മണസ്പ

തിയും വി�ശ്വ�ദവകളും �ദവതകൾ. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോ�ല.)

പി�ച്ച, കണ്ടോലറയ്ക്കും വിരൂ�പ,

പി�ച്ചോലി നിർത്തോത്തീ നി�ന്ന

അശ്ശിരിംബിഠകർമ്മത്തോ�ലങ്ങൾ

തച്ചോട്ടും; �പോ�യ്ക്കോൾക,ദ്രിയിൽ! (1)

ഇങ്ങുനിന്നു �പോയ്�പ്പോക,ങ്ങുനിന്നു-

മങ്കുര�മോ�ക്കത്തിന്നും നീ:

മീ�ത പോറിയ്ക്കൂ, ബ്രഹ്മണസ്പ�ത

നീ തീവ്രോർച്ചി�സ്സ, പിച്ച�യ! (2)

ആളില്ലോ�ത്തോരു �തോണിയുണ്ടതോ,

ആഴിക്കരയ്ക്കൽ നീന്തുന്നു:

നീയതു പിടിച്ച,പ്പുറ�ത്തയ്ക്കു-

�പോയി�ക്കോൾക,ണ �ക�ട്ടോ�ള! (3)

�മക്കോച്ചിക്കരഞ്ഞി�ക്കോലക്കോരി-

യൂക്കിൽ�ച്ച�ന്നറ്റ�തോ�ടോപ്പം

നീർക്കുമിളകൾ�പോലടങ്ങി�പ്പോയ്,

ബോക്കിയില്ലോതിന്ദ്രോരികൾ! (4)

�ഗോക്ക�ള�ക്കോണ്ടു �പോന്നോർ; പിമ്പിവർ

�നർക്കു വോഴിച്ചോര,ഗ്നി�യ;

ആഹോരം വോ�നോർ�ക്കർ�പ്പടുത്തിനോ;-

രോരുണ്ടി,വ�രക്കീഴ്നിർത്തോൻ? (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 155.
1. പി�ച്ച=�ഹ അറുപിശുക്കി. ആർക്കു�മോന്നും �കോടുക്കോത്ത കൂട്ട�ര പിച്ചകൾ എന്നു

പറയും. പി�ച്ചോലി നിർത്തോത്ത–സദോ നിരർത്ഥമോയി ഒച്ചയിടുന്ന. അശ്ശിരിംബിഠകർ

മ്മത്തോൽ– ഈ സൂക്തത്തി�� ഋഷിയോയ ശിരിംബിഠ�� ആ കർമ്മം�കോണ്ടു്. നീ

അദ്രിയിൽ (വല്ല മലയിലും) �പോ�യ്കോൾക; ഞങ്ങ�ള ഉപദ്രവി�യ്ക്കണ്ടോ.

2. ഇങ്ങുനിന്നു �പോയി, അങ്ങുനിന്നും �പോക–എല്ലോടത്തുനിന്നും �പോവുക. അങ്കുരം–

മുളച്ച സസ്യം. പോറിയ്ക്കൂ–പറപ്പിച്ചോലും. തീവ്രോർച്ചിസ്സ്=തീക്ഷ്ണ�തജസ്കൻ. പിച്ച�യ–

അറു പിശുക്കിയോയഅലക്ഷ്മി�യ.

3. നീന്തുന്നു–അലകളിൽഅലയുന്നു. അപ്പുറ�ത്തയ്ക്കു=മറുകരയി�ലയ്ക്ക്. അണ �ക�ട്ടോ�ള

–ചീത്തഅണക്കടയുള്ളവ�ള.
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4. �മക്കോച്ചികരഞ്ഞ്=തവള�യ്ക്കോത്തഒച്ചപുറ�പ്പടുവിച്ച്. ഇ�ക്കോലക്കോരി–ഹിംസോശീലയോയ

അലക്ഷ്മി. ഇന്ദ്രോരികൾ (അസുരന്മോർ) ബോക്കിയില്ലോ�ത (മുഴുവൻ) അടങ്ങി�പ്പോയ്–

ഹതരോയി എന്നർത്ഥം.

5. വി�ശ്വ�ദവന്മോ�രപ്പറ്റി: �ഗോക്ക�ള–പർണികളപഹരിച്ച �പക്ക�ള. ഇവർ–

വി�ശ്വ�ദവന്മോർ. അലക്ഷ്മീനോശനമ�ത്ര,ഈസൂക്തം.
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സൂക്തം 156.

അഗ്നിപുത്രൻ �കതു ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ

�ല.)

അസ്മൽസ്തവം �പോരിൽപ്പോയു-

മശ്വ�ത്ത�പ്പോലീയഗ്നി�യ

�പ്രരിപ്പിയ്ക്കുകി:–�ദ്ദഹത്തോ-

�ലോ�രോ സ്വത്തും �വല്ലോവൂ, നോം! (1)

ഏതു �സനയോ�ലോ ഞങ്ങൾ

�ഗോതതി�യ �നടുമ�ഗ്ന,

അത്ത്വദ്രക്ഷയിങ്കലോക്കു-

ക,ർത്ഥോപ്തിയ്ക്കോ�യങ്ങ�ള നീ! (2)

എത്തിച്ചോലും, ഗവോശ്വങ്ങ-

�ളോത്തപൃഥു മഹോധനം;

വോനം നനയ്ക്കുക; �കോടോ-

�ത്തോ�ന�പ്പോക്കുക,�ഗ്ന ഭവോൻ! (3)

തോരകങ്ങ�ളയും ജര-

�ചരോസ്സുര്യ�നയുമ�ഗ്ന,

ആളുകൾക്കു �വളിച്ചത്തി-

ന്നോയങ്ങ�ല്ലോ, �കറ്റീ വോനിൽ! (4)

അ�ഗ്ന, നരർക്കടയോള-

മഗ്ര്യ,നതിപ്രിയൻ ഭവോൻ,

�ത�റണ�മ �സ്തോതോവിന്നു

�ചോ�റകുവോൻ യജ്ഞസ്ഥനോയ് ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 156.
1. അസ്മൽസ്തവം=നമ്മു�ട സ്തുതി. അശ്വ�ത്ത�പ്പോ�ല–അശ്വ�ത്ത �യോദ്ധോവു�പോ�ല.

�പ്രരിപ്പിയ്ക്കുക–യോഗോർത്ഥം ഉദ്യുക്തനോക്ക�ട്ട. ഇ�ദ്ദഹത്തോൽ–അഗ്നിയു�ട തുണ

യോൽ. �വല്ലോവൂ–കീഴടക്കുമോറോകണം.

2. ഏതു �സനയോ�ലോ–അഗ്നിയു�ട രക്ഷ�യ ഒരു �സനയോക്കിക്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അർ
ത്ഥോപ്തിയ്ക്കോയ്=ധനം കിട്ടോൻ.

3. എത്തിച്ചോലും–ഞങ്ങൾക്കു �കോണ്ടുവന്നോലും. പൃഥു=വിശോലം. വോനം നനയ്ക്കുക–മഴ

�പയ്യിച്ചോലും. �കോടോ�ത്തോ�ന=അദോതോവി�ന. �പോക്കുക–ആട്ടിപ്പോയിച്ചോലും.

4. തോരകങ്ങൾ=നക്ഷത്രങ്ങൾ. ജര�ചരോസ്സൂര്യൻ–നിർജ്ജരനോയസൂര്യൻ.

5. നരർ–യോഗം �ചയ്യുന്ന മനുഷ്യർ. അടയോളം–യോഗചിഹ്നം. അഗ്ര്യൻ–�ശ്രഷ്ഠൻ. �ത

�റണ�മ–ഞങ്ങളു�ട സ്തുതി അറിഞ്ഞോലും.
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സൂക്തം 157.

അപ്ത്യപുത്രൻ ഭുവന�നോ ഭുവനപുത്രൻസോധന�നോ ഋഷി; ദ്വിപദോത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്;

വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

ഇന്ദ്രനും �ദവന്മോ�രല്ലോവരും ഈ ഭുവനങ്ങ�ള നമുക്കു വശത്തോക്കിത്തര�ട്ട!

(1)
നമ്മു�ട യജ്ഞ�ത്തയും �ദഹ�ത്തയും സന്തോന�ത്തയും ആദി�തയസ�മത

നോയ ഇന്ദ്രൻ �പോറ്റ�ട്ട! (2)
ആദി�തയ�രോടും മരുദ്  ഗണ�ത്തോടുംകൂടിയ ഇന്ദ്രൻ നമ്മു�ട ശരീരങ്ങ�ള

രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (3)
�ദവന്മോർഅസുരന്മോ�ര�ക്കോന്നുതിരി�ച്ചത്തി;അ�തോ�ട, �ദവന്മോർ �ദവത്വം

നിലനിർത്തി! (4)
കർമ്മികൾ �സ്തോത്രം �നരിട്ടയച്ചു; ഉടൻത�ന്നപര�ക്കമഴ�പയ്യുന്നതുംകോണ

�പ്പട്ടു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 157.
4. തിരി�ച്ചത്തി–സ്വസ്ഥോനങ്ങളിൽ.

5. �നരിട്ടയച്ചു– �ദവന്മോർക്ക്.
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സൂക്തം 158.

സൂര്യപുത്രൻ ചക്ഷുസ്സ് ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; സൂര്യൻ �ദവത.

സ്വർ�ല്ലോകത്തിൽനിന്നു ന�മ്മ സൂര്യനും, അന്തരിക്ഷത്തിൽ നിന്നു വോയുവും,

ഭൂമിയിൽനിന്നു ന�മ്മഅഗ്നിയും രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (1)
സവിതോ�വ, �ക�ക്കോള്ളുക: ഭവോ�� �തജസ്സു നൂറുനൂറുയജ്ഞങ്ങ�ള അർ

ഹിയ്ക്കുന്നു. ആ ഭവോൻഞങ്ങ�ള ഇടിവോ�ളല്ക്കുന്നതിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചോലും! (2)
�ദവൻ സവിതോവു നമുക്കു കണ്ണു തര�ട്ട; പർവതൻ നമുക്കു കണ്ണു തര�ട്ട; ധോ

തോവു നമുക്കുകണ്ണുതര�ട്ട! (3)
ഞങ്ങൾക്കു കോണോൻ കണ്ണു തരിക; �ദഹങ്ങൾക്കു �വളിച്ചത്തിന്നു കണ്ണു

തരിക. ഞങ്ങളും ഇതു ശരിയ്ക്കു കോണുമോറോകണം! (4)
സൂര്യ, വഴി�പോ�ല കോണുന്ന ഭവോ�ന ഞങ്ങളിൽ ഓ�രോരുത്തനും കോണുമോ

റോകണം–മനുഷ്യർ കോ�ണണ്ടുന്നവഞങ്ങൾ വി�ശഷോൽ കോണുമോറോകണം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 158.
1. സ്വർ�ല്ലോകം, അന്തരിക്ഷം, ഭൂമി എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളിൽനിന്നു ന�മ്മ

യഥക്രമം സൂര്യനും, വോയുവും, അഗ്നിയും രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട.

2. �ക�ക്കോള്ളുക–ഞങ്ങളു�ട പരിചരണം സ്വീകരിച്ചോലും.
3. പർവതൻ–ഇന്ദ്രസഹചരനോയ ഒരു �ദവൻ. ധോതോവ്–ആദിത്യരി�ലോരുവൻ.
4. ഇത്–ജഗത്ത്.
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സൂക്തം 159.

പു�ലോമപുത്രി ശചി ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ശചിത�ന്ന �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

മോർത്തോണ്ഡനുദിച്ചു�പോങ്ങീ,

മോമകമി�സ്സൗഭോഗ്യവും:

കീഴിൽ�വ�ച്ചൻ കണവ�ന,-

ക്കീഴമർത്തി വിദുഷി ഞോൻ! (1)

സർവജ്ഞ,ഞോൻ; ശിരസ്സു, ഞോൻ;

സമ്പൂർണ്ണ,ഞോൻ; �കോഞ്ചി�പ്പോൾ, ഞോൻ;

മോനിയ്ക്കുന്നൂ, കീഴമർത്ത

ഞോനോചരിപ്പ�ത നോഥൻ! (2)

എൻപുത്രന്മോരരിന്ദമ;-

�രൻപുത്രി നല്ലഴകു�റ്റോൾ;

�വന്നടക്കി�വ�ച്ചൻഞോനു;-

മുന്നത,�മൻ�പരീശങ്കൽ! (3)

ഏതവിസ്സോലിന്ദ്രൻ കർ�മ്മോ-

�പതനോയ്�പ്പരോണ്ടുയർന്നൂ,

ആയതിതോ: നിസ്സപത്ന-

യോ�യന�ല്ലോ, വോ�നോ�ര, ഞോൻ! (4)

ഇ�ല്ലതിർ �മ; സപ്തനി�യ-

�ക്കോല്ലും, �വല്ലു,മമർത്തുംഞോൻ;

ശത്രുവിൻ �തജസ്സും സ്വത്തു-

മസ്ഥിര���പോലറു�ത്തൻ! (5)

നന്നോയ് �വ�ന്നൻ, കീഴമർത്തി-

നിന്നിസ്സപത്നിമോ�ര ഞോൻ,

ഈവീരന്നുമോളുകൾക്കും

�ദവിയോയിച്ചമയുവോൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 159.
1. എ��ഈ�സൗഭോഗ്യവും ഉദിച്ചു�പോങ്ങി. കീഴമർത്തി–സപത്നിമോ�ര.

2. ശിരസ്സ്–പ്രധോനഭൂത. സമ്പൂർണ്ണ–എല്ലോം തികഞ്ഞവൾ, ഉൽക്കൃഷ്ട. �കോഞ്ചി�പ്പോൾ

–ഭർത്തോവി�ന�ക്കോണ്ടു സദോ ഓമനവോക്കുകൾ പറയിയ്ക്കുന്നവൾ. ആചരിപ്പ�ത–

�ചയ്യുന്നതുത�ന്ന; മറ്റു സ്ത്രീകൾ �ചയ്യുന്നതു നോഥൻ (ഭർത്തോവ് ) മോനിയ്ക്കോറില്ല.

3. �വന്നടക്കി�വ�ച്ചൻ–സപത്നിക�ളഎൻ�പർ (എ��യശസ്സ്)ഈശങ്കൽ (ഭർത്തോ

വിങ്കൽ) ഉന്നതമോയിരിയ്ക്കുന്നു; ഭർത്തോവിന്നുഞോനോണ്, തു�ലോം പുകൾ�പ്പട്ടവൾ.
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4. ആയതിതോ–ആഹവിസ്സ് ഇതോ, ഞോൻ ഉണ്ടോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

5. ശത്രു–സപത്നി. അസ്ഥിര���പോ�ല–�പോരിലുറപ്പില്ലോത്തവ�� (�പടി�ച്ചോടുന്ന

ശത്രുവി��) സമ്പത്തുനിഷ്പ്രയോസം നശിപ്പിയ്ക്കോമ�ല്ലോ.

6. ഈവീരൻ–എ�� ഭർത്തോവോയ ഇന്ദ്രൻ. �ദവീ–സ്വോമിനി.
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സൂക്തം 160.

വിശ്വോമിത്രപുത്രൻ പുരണൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, മത്തുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നപു�രോഡോശോദിസഹിതമോയഇതുനിന്തിരുവടി നുകർ

ന്നോലും: �തർ വലിച്ച ഹരിക�ള ഇവി�ട അഴിച്ചുവിടുക. മറ്റു യഷ്ടോക്കൾഅങ്ങ�യ

അത്രഇമ്പ�പ്പടുത്തരുത്; ഇതോ, അങ്ങയ്ക്കോയി പിഴിഞ്ഞതു്. (1)
ഇന്ദ്ര,അങ്ങയ്ക്കോണു്, പിഴിഞ്ഞതു്; പിഴിയോൻ�പോകുന്നതുംഅങ്ങയ്ക്കുത�ന്ന. �ത

രു�ത�ര പുറ�പ്പടുന്ന സ്തുതികളും അങ്ങ�യത്ത�ന്ന വിളിയ്ക്കുന്നു. സർവജ്ഞനോയ

ഭവോൻ ഇ�പ്പോൾ ഈ സവനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച്, ഇവി�ട �സോമം നുകർന്നോ

ലും! (2)
യോ�തോരു �ദവകോമൻ സോഭിലോഷമോയ പൂർണ്ണമന�സ്സോ�ട ഇന്ദ്രന്നു �സോമം

പിഴിയു�മോ, അവ�� �ഗോക്ക�ളഅവിടുന്നുക്ഷയിപ്പിയ്ക്കില്ല; അവന്നു �ശോഭനവും പ്ര

ശസ്തവുമോയ (ധനം) കല്പിച്ചു�കോടുക്കും! (3)
യോ�തോരു ധനികരിൽ മഘവോവിന്നു �സോമം പിഴിയു�മോ, അവന്നു തന്തിരുവ

ടി പ്രത്യക്ഷനോകും: അവ�നഅവിടുന്നു�കപിടിച്ചു കോത്തരുളും; അ�പക്ഷിയ്ക്ക�പ്പ

ടോ�തത�ന്നബ്രഹ്മ�ദ്വഷിക�ള ഹനിയ്ക്കും! (4)
ഇന്ദ്ര, അശ്വ�ത്തയും �ഗോവി�നയും അന്ന�ത്തയും കോംക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ

അങ്ങ�യ പ്രോപിപ്പോൻ�വണ്ടി വിളിയ്ക്കുന്നു: ഞങ്ങൾ അങ്ങയു�ട പുതിയ നന്മമന

സ്സിൽ വർത്തിച്ചു, സുഖകരനോയഅങ്ങ�യ വിളിയ്ക്കുമോറോകണം! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 160.
1. ഇതു–�സോമം. ഞങ്ങൾത�ന്ന �വണം, ഇമ്പ�പ്പടുത്തുക.

3. ക്ഷയിപ്പിയ്ക്കില്ല–�പരുപ്പിയ്ക്കുക�യ �ചയ്യൂ.
5. നന്മമനസ്സിൽ വർത്തിച്ച്– അനുഗ്രഹപോത്രങ്ങളോയിട്ട്.
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സൂക്തം 161.

പ്രജോപതിപുത്രൻയക്ഷ്മനോശനൻഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പുംഅനുഷ്ടുപ്പുംഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ

�ദവത.

ഭവോ�ന ജീവിച്ചിരിപ്പോൻ, അഞ്ജോത�രോഗത്തിൽനിന്നും രോജയക്ഷ്മോവിൽനി

ന്നും ഞോൻ ഹവിസ്സു�കോണ്ടു �മോചിപ്പിയ്ക്കോം. അഥവോ, ഇയ്യോ�ള ഇ�പ്പോൾ പിശോചു

പിടികൂടിയിരിയ്ക്കയോ�ണങ്കിൽ, ഇന്ദ്രോഗ്നിക�ള,അതിൽനിന്ന് ഇയ്യോ�ളനിങ്ങൾ �മോ

ചിപ്പിയ്ക്കുവിൻ! (1)
ആയുസ്സറ്റുഎന്നിരിയ്ക്ക�ട്ട, മരിച്ചു എന്നിരിയ്ക്ക�ട്ട, മൃത്യുവി�� അടുക്കൽ �കോണ്ടു

�പോയിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുത�ന്നയിരിയ്ക്ക�ട്ട: ഇയ്യോ�ള ഞോൻ നിര്യതിയു�ട മടിയിൽ

നിന്നു �കോണ്ടു�പോരും; ഒരു നൂറ്റോണ്ടു ജീവിപ്പോൻ കരുത്തനുമോക്കും! (2)
ആയിരം കണ്ണും, നൂറോണ്ടും, നൂറുവയസ്സുമുള്ളഹവിസ്സു�കോണ്ടുഞോൻഇയ്യോ�ള

വീ�ണ്ടടുക്കും: ഇന്ദ്രൻ ഇയ്യോ�ള നൂറു�കോല്ല�ത്തയ്ക്കു, സർവദുരിതത്തി��യും മറുകര

യിലണയ്ക്ക�ട്ട! (3)
ഭവോൻനൂറുശരത്തുമുഴുവൻ,നൂറു �ഹമന്തം മുഴുവൻ,നൂറുവസന്തം മുഴുവൻഅഭി

വൃദ്ധി�യോ�ട ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുക: ശതോയുസ്സോയഹവിസ്സിനോൽ ഇന്ദ്രോഗ്നികളും സവിതോ

വും ബൃഹസ്പതിയും ഇയ്യോ�ള തിരിച്ചുതന്നിരിയ്ക്കുന്നു! (4)
ഭവോ�നഞോൻ �കോണ്ടു�പോന്നു–ഭവോ�നഞോൻ�കക്കലോക്കി: വീണ്ടും പി

റന്നവ�ന തിരിച്ചുവരൂ. സർവോംഗസഹിത, ഭവോനു സർ�വ്വന്ദ്രിയവും, ഭവോനു സർ

വോയുസ്സുംഞോൻ �നടിയിരിയ്ക്കുന്നു! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 161.
1. �രോഗി�യോട്: രോജയക്ഷ്മോവ്=ക്ഷയം.
2. നിര്യതി–ആയുസ്സുക്ഷയിപ്പിയ്ക്കുന്ന പോപ�ദവത.

3. ആയിരം കണ്ണും, നൂറോണ്ടും, നൂറുവയസ്സുമുള്ള–ഫല�ത്വനആയിരം കണ്ണുക�ളയും നൂറു
വയസ്സി�നയും ഉളവോക്കുന്ന. നൂറോണ്ടും നൂറുവയസ്സും ഒന്നുത�ന്ന.

4. ആദ്യവോക്യം �രോഗി�യോട്:
5. �രോഗി�യോട്: �രോഗശോന്തികരങ്ങള�ത്ര,ഈ മന്ത്രങ്ങൾ.
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സൂക്തം 162.

ബ്രഹ്മപുത്രൻ ര�ക്ഷോഹോവ് ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഗർഭരക്ഷ �ദവത.

മന്ത്ര�ത്തോടു �ചർന്ന ര�ക്ഷോഹോഗ്നി നി�� ഗർഭത്തിൽ �രോഗമോയും �യോനി

യിൽഅർശസ്സോയുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നവ�ന ഇവി�ടനിന്നു തുരത്ത�ട്ട! (1)
നി�� ഗർഭത്തിൽ �രോഗമോയുംം �യോനിയിൽഅർശസ്സോയുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന

മോംസ�ഭോജി�യ മന്ത്രസ�മതനോയഅഗ്നി മുച്ചൂടും മുടിയ്ക്ക�ട്ട! (2)
ആർ നി�� (ഗർഭോശയത്തിൽ) നിപതിച്ച �രതസ്സി�ന, ആർ ഇളകിത്തുട

ങ്ങിയതി�ന, ആർ നി�� പിറന്ന കുട്ടി�യ നശിപ്പിയ്ക്കോൻ �നോക്കു�മോ, അവ�ന

ഞങ്ങൾഇവി�ടനി�ന്നോടിയ്ക്കും! (3)
ആർ നി�� തുടക�ള തമ്മിലകറ്റു�മോ, ആർ ദമ്പതികളു�ട നടുവിൽ കിടക്കു

�മോ, ആർ �യോനിയിൽ കടന്നു നക്കു�മോ, അവ�നഞങ്ങൾ ഇവി�ടനി�ന്നോടിയ്ക്കും!

(4)
ആർ നി�� അടുക്കൽ ഭ്രോതോവി���യോ ഭർത്തോവി���യോ ജോര���യോ

വടി�വടുത്തു പറ�ന്നത്തി, നി�� കുഞ്ഞി�ന �കോല്ലോൻ �നോക്കു�മോ, അവ�ന

ഞങ്ങൾഇവി�ടനി�ന്നോടിയ്ക്കും! (5)
ആർനി�ന്നകിനോവിനോൽ മയക്കി, വ�ന്നത്തി, നി��കുഞ്ഞി�ന �കോല്ലോൻ

�നോക്കു�മോ, അവ�നഞങ്ങൾഇവി�ടനി�ന്നോടിയ്ക്കും! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 162.
1. ഗർഭിണി�യോടു്: സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നവ�ന–രോക്ഷസ�ന.

2. മോംസ�ഭോജി=രോക്ഷസൻ.
4. അകറ്റും–ഗർഭഹനനത്തിന്ന്. നക്കും–വീണശുക്ല�ത്ത.
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സൂക്തം 163.

കശ്യപ�ഗോത്രൻ വിവൃഹോവ് ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �രോഗശോന്തി �ദവത.

നി�� കണ്ണിൽനിന്നു, മൂക്കിൽനിന്നു, �ചവിയിൽനിന്നു, തോടിയിൽനിന്നു, തല

യിൽനിന്നു, തല�ച്ചോറിൽനിന്നു, നോവി�ന്മൽനിന്നു, നിനക്കുള്ള�രോഗംഞോൻപറി

ച്ചുനീക്കോം! (1)
നി�� കഴുത്തി�ല �പരുഞരമ്പുകളിൽനിന്ന്, എല്ലുകളിൽ നിന്ന്, എ�ല്ലപ്പുക

ളിൽനിന്നു,�കപ്പടങ്ങളിൽനിന്നു, ചുമലുകളിൽ നിന്നു,�കകളിൽനിന്നു, നിനക്കു

ള്ള �രോഗം ഞോൻ പറിച്ചുനീക്കോം! (2)
നി�� കുടരിൽനിന്നും, കുഴലുകളിൽനിന്നു, �പരുംകുടരിൽ നിന്നു, ഹൃദയ

ത്തിൻനിന്നു, വൃക്കങ്ങളിൽനിന്നു, യകൃത്തിൽനിന്നു, മോംസങ്ങളിൽനിന്നു, നിനക്കു

ള്ള �രോഗം ഞോൻ പറിച്ചുനീക്കോം! (3)
നി�� തുട�മൽനിന്നു, കോൽമുട്ടി�ന്മൽനിന്നു, മടമ്പിൽനിന്നു, പുറവടിയിൽനി

ന്നു, ജഘനത്തിൽന്നു, ഒളിതിരണ്ടപോയുവിൽനിന്നുനിനക്കുള്ള�രോഗംഞോൻപറി

ച്ചുനീക്കോം! (4)
നി�� മൂത്രം വീഴ്ത്തുന്ന �മഢ്റത്തിൽനിന്നു, �രോമങ്ങളിൽ നിന്നു, നഖങ്ങളിൽനി

ന്ന്–എല്ലോ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നും–നിനക്കുള്ള �രോഗം ഞോൻ പറിച്ചുനീക്കോം! (5)
അവയവത്തിൽനിന്ന് അവയവത്തിൽനിന്നു, �രോമത്തിൽ നിന്നു �രോമത്തിൽ

നിന്നു്, എപ്പിൽനിന്ന്–നി�� എല്ലോ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നും–�രോഗം ഞോൻ പറിച്ചുനീ

ക്കോം! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 163.
1. �രോഗി�യോട്:
3. വൃക്കങ്ങൾ–ഇരുവശങ്ങളിലും ത�ണ്ടല്ലിന്നടുത്തുള്ളഓ�രോ മുഴ.
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സൂക്തം 164.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ പ്ര�ചതസ്സ് ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും പംക്തിയും ഛന്ദസ്സു

കൾ; ദുസ്സ്വപ്നശോന്തി �ദവത.

കിനോവി�� ഉടമസ്ഥ, നീ വിട്ടു�പോവുക: കോൽ നീട്ടിനീട്ടി�വയ്ക്കുക. അലക

�ത്തങ്ങോനും പോർത്തു�കോള്ളുക. അവി�ട നിര്യതി�യോടു പറ�ഞ്ഞയ്ക്കണം: വള�ര

യുണ്ട്, ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവ�� മനസ്സിൽ! (1)
(എല്ലോവരും) നല്ല വരം പ്രോർത്ഥിയ്ക്കുന്നു; നല്ലതു ധോരോളം �നടുകയും �ചയ്യുന്നു.

യമങ്കൽ, നല്ലതോയിവര�ട്ട കോഴ്ച: വള�ര�യണ്ണത്തിലോണു്, ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവ��

മനസ്സ് ! (2)
ഞങ്ങൾ ജോഗ്രത്തി�ലോ സ്വപ്നത്തി�ലോ, �വണ്ടി�യോ, �വണ്ടോ�ത�യോ �ചയ്തു

�പോയഎല്ലോ�ക്കടുപോപങ്ങ�ളയുംഅഗ്നിഞങ്ങളിൽനിന്ന്അകറ്റിനിർത്ത�ട്ട! (3)
ഇന്ദ്ര, ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, ഞങ്ങൾ �ദ്രോഹം �ചയ്തിരിയ്ക്കോം: അംഗി�രോ�ഗോത്രത്തി

�ല പ്ര�ചത�സ്സന്നഎ�ന്നശത്രുപീഡയിൽ നിന്ന് (ഇന്ദ്രൻ) രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട! (4)
ഞങ്ങൾ ഇ�പ്പോൾ ജയിയ്ക്കണം, �നടണം, നിരപരോധരോകണം: ഞങ്ങളു�ട

ജോഗ്രൽസ്വപ്നപോപം, ഞങ്ങൾക്കു �ദ്വഷംആരി�ലോആവങ്കലണയ�ട്ട– ഞങ്ങ�ള

�ദ്വോഷിയ്ക്കുന്നവനോ�രോ, അവങ്കലണയ�ട്ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 164.
1. കിനോവി�� ഉടമസ്ഥ–�ഹ ദുഃസ്വപ്നോധി�ദവ പറ�ഞ്ഞയ്ക്കണം–ഞങ്ങ�ള ഉപദ്രവിയ്ക്ക

രുത് എന്ന്. വള�ര–ആശകൾ.

2. യമങ്കൽ (ദുഃസ്വപ്നോധി�ദവങ്കൽ) നല്ലതോയി വര�ട്ട കോഴ്ച–യമന്നു ന�മ്മ �ദ്രോഹിപ്പോൻ

�തോന്നോതിരിയ്ക്ക�ട്ട.

5. ജയിയ്ക്കുമോറോകണം–ദുഃസ്വപ്നനോശത്തോൽ.
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സൂക്തം 165.

നിര്യതിപുത്രൻ ക�പോതൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

�ദവന്മോ�ര, നിര്യതിയു�ട ദൂതനോയ ക�പോതൻ ഇവി�ട വന്നു�കറിയ�തന്തി

�നോ, അതിന്നുഞങ്ങൾ പൂജിച്ചു പരിഹോരം �ചയ്യുമോറോകണം: ഞങ്ങളു�ട ഇരുകോ

ലിയ്ക്കു സുഖം ഭവിയ്ക്ക�ട്ട; നോല്ക്കോലിയ്ക്കു സുഖം ഭവിയ്ക്ക�ട്ട! (1)
�ദവന്മോ�ര, ഞങ്ങളു�ട ഗൃഹത്തിൽ വന്നിരിയ്ക്കുന്നക�പോതപക്ഷി പോപമുളവോ

ക്കോ�ത സുഖകരനോയിത്തീര�ട്ട: �മധോവിയോയ അഗ്നി ഞങ്ങളു�ട ഹവിസ്സു �ക

�ക്കോള്ളുന്നുണ്ട�ല്ലോ; അതിനോൽ, ചിറകുള്ളആയുധംഞങ്ങളി�ലല്ക്കോതിരിയ്ക്ക�ട്ട! (2)
�ദവന്മോ�ര, ചിറകുള്ളആയുധംഞങ്ങ�ളഹിംസിയ്ക്കരുത്: അത്അടുക്കളയിൽ

അടുപ്പിൽ കടക്കുന്നു! ഞങ്ങളു�ട �ഗോക്കൾക്കും ആളുകൾക്കും സുഖം ഭവിയ്ക്ക�ട്ട;

ക�പോതം ഇവി�ട ഞങ്ങ�ള കഷ്ട�പ്പടുത്തരുതു് ! (3)
മൂങ്ങ മൂളുന്നതും, പിറോവ് അടുപ്പിൽകടക്കുന്നതും നിഷ്ഫലമോയി�പ്പോക�ട്ട! ഇതോ

രയച്ച ദൂത�നോ, ആ മരണകോരിയോയ യമന്ന് ഇതോ, നമസ്ക്കോരം! (4)
പുറത്തോ�ക്കണ്ടുന്നപിറോവി�നസ്തുതരോയനിങ്ങൾആട്ടിക്കളയുവിൻ; മത്തുപൂ

ണ്ടു്, ദുരിത�മല്ലോം മറയത്തോക്കി, അന്നവും �ഗോവി�നയും �കോണ്ടുവരുവിൻ. പക്ഷി

ഞങ്ങളു�ട �ചോറു തിന്നോ�ത പറന്നു�പോക�ട്ട! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 165.
1. നിര്യതി–പോപ�ദവത. ഇവി�ട–ഞങ്ങളു�ട ഗൃഹത്തിൽ. അതിന്ന്– ആ ബോധയ്ക്ക്.

ഇരുകോലി–പുത്രോദികൾ.

2. ചിറകുള്ളആയുധം–ക�പോതപക്ഷി.

5. മത്തുപൂണ്ടു്–�സോമപോനത്തോൽ.
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സൂക്തം 166.

വിരോജപുത്ര�നോ ശക്വരപുത്ര�നോ ആയ ഋഷഭൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും മഹോപംക്തി

യും ഛന്ദസ്സുകൾ: സപത്നനോശനം �ദവത.

അങ്ങ് എ�ന്ന എ�� വംശക്കോരിൽ�വച്ച് ഋഷഭനും, ശത്രുധർഷകനുമോക്കി

യോലും; രിപുഹന്തോവും വിരോജനും വള�ര �ഗോക്കളു�ട ഉടമസ്ഥനുമോക്കിയോലും! (1)
ഞോൻ ശത്രുഹന്തോവോണു്, ഇന്ദ്ര�ന�പ്പോ�ലഅഹിംസിതനോണ്, അക്ഷതനോ

ണു്: ഈശത്രുക്ക�ളോ�ക്കഎ�� കോൽച്ചുവട്ടിലമര�ട്ട! (2)
ഇവി�ട�വച്ചുത�ന്ന നിങ്ങ�ള ഞോൻ ഞോണു�കോണ്ടു വിൽത്തലക�ള�യന്ന

�പോ�ല �കട്ടും. വോചസ്പ�ത, എ�ന്ന ഇടിച്ചുപറയുന്ന ഇവ�ര അവിടുന്നു വിലക്കി

യോലും! (3)
കീഴമർത്തുന്നഞോൻഎന്തിനും �പോന്നകരു�ത്തോ�ട വന്നിരിയ്ക്കയോണു്: നിങ്ങ

ളു�ട മനസ്സും, നിങ്ങളു�ട കർമ്മവും, നിങ്ങളു�ട യുദ്ധവുംഞോൻ കവരും! (4)
ഞോൻ നിങ്ങളു�ട �യോഗ�ക്ഷമം കവർന്നു മീ�തനില്ക്കും–നിങ്ങളു�ട തലയിൽ

കോൽ�വയ്ക്കും: നിങ്ങൾഎ�� കോൽച്ചുവട്ടിൽക്കിടന്നു, �വള്ളത്തിൽ തവളക�ളന്ന

�പോ�ല–�വള്ളത്തിൽ തവളക�ളന്ന�പോ�ല–നിലവിളിയ്ക്കുവിൻ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 166.
1. ഋഷഭൻ–�ശ്രഷ്ഠൻ. വിരോജൻ–വി�ശ�ഷണ �ശോഭിയ്ക്കുന്നവൻ.

2. അക്ഷതൻ=പരി�ക്കല്ക്കോത്തവൻ.

3. ആദ്യവോക്യം ശത്രുക്ക�ളോട്:
4. ശത്രുക്ക�ളോട്: മനസ്സ്–�ധര്യ�മന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 167.

വിശ്വോമിത്രനും ജമദഗ്നിയും ഋഷികൾ; ജഗതി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

ഇന്ദ്ര, അങ്ങയ്ക്കിതോ, മധു തൂകുന്നു: അങ്ങോണ�ല്ലോ; �സോമകലശത്തിന്നുടയ

വൻ. അവിടുന്നുഞങ്ങൾക്കുസമ്പത്തും വള�രപ്പുത്രന്മോ�രയും തരിക: തപസ്സനുഷ്ഠി

ച്ചു സ്വർഗ്ഗം കീഴടക്കിയവനോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ! (1)
സ്വർഗ്ഗം കീഴടക്കിയ, മഹോനോയ, �സോമത്തോൽ ഇമ്പം�കോള്ളുന്ന ശക്ര�ന

ഞങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞൂ�വച്ചതി�ലയ്ക്കു വിളിയ്ക്കുന്നു: നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളു�ടഈ യജ്ഞ

മറിഞ്ഞു്, ഇവി�ട എഴുന്നള്ളിയോലും; മോറ്റല�ര �വല്ലുന്ന മഘവോവി�നോടു ഞങ്ങൾ

യോചിയ്ക്കുന്നു! (2)
മഘവോ�വ, �സോമരോജോവി��യും വരുണ��യും കർമ്മത്തിലും, ബൃഹസ്പതി

യു�ടയുംഅനുമതിയു�ടയുംഗൃഹത്തിലുംഞോനി�പ്പോൾനിന്തിരുവടി�യസ്തുതിയ്ക്കുന്നു;

ധോതോ�വ, വിധോതോ�വ, ഞോൻബോക്കി�സ്സോമം കുടിച്ചു! (3)
�പ്രരിതനോയ ഞോൻ യജ്ഞത്തിൽ അമീത്തിന്നു ചരുവുണ്ടോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു; മു

ന്തിയ സൂരിയോയഞോൻഈ �സ്തോത്രവും �ചോല്ലുന്നു. ‘വിശ്വോമിത്ര, ജമദ�ഗ്ന, നിങ്ങ

ളു�ട യോഗശോലയിൽ പിഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞോൽ, ഞോൻ ധനവു�മടുത്തു വരുമ�ല്ലോ.’ (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 167.
1. മധു–മധുര�സോമം.
2. പിഴിഞ്ഞു�വച്ചതി�ലയ്ക്ക്–�സോമനീർ കുടിപ്പോൻ. നിന്തിരുവടി എന്നോദിയോയ വോക്യം

പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി.

3. അനുമതി–ഒരു �ദവപത്നി. ധോതോവ്– ഒരു �ദവൻ. വിധോതോവ്–മ�റ്റോരു �ദവൻ.
ബോക്കി–ഹുതോവശിഷ്ടം. കുടിച്ചു–നിന്നളിരുവരു�ട അനുജ്ഞയോൽ.

4. ഇന്ദ്ര�നോടു്: �പ്രരിതൻ–ഭവോനോൽ. അമീത്തിന്ന്–അങ്ങയ്ക്കു ഭക്ഷിപ്പോൻ. ഒടുവി�ല വോ

ക്യംം ഇന്ദ്രൻഅന്തരോത്മോവോയിട്ടു പറയുന്നതോണു്: പിഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞോൽ–�സോമം.
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സൂക്തം 168.

വോത�ഗോത്രൻഅനിലൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വോയു �ദവത. (കോകളി.)

വോയുവിൻ വീശലിൻ �മന്മ (�ചോൽവൻ,) ദ്രുതം:

പോയു,മിര�ച്ചോലി വോയ്പി�ച്ചോടിച്ചവൻ;

വിണ്ണിൽപ്പരന്നു തുടുപ്പുളവോക്കിടും-

മന്നിൽ�പ്പോടി പറപ്പിച്ചു പോയുമവൻ! (1)

സ്ഥോവ�രൗഘ�ത്തവഴങ്ങിയ്ക്കുമോ വോയു-

�ദവങ്ക�ലത്തും, യുധി�പോ�ലയശ്വകൾ:

�തരിന്നവ�യസ്വയ�മവ �ചർത്ത,തിൽ-

�ക്കറിഗ്ഗമിയ്ക്കു,മിപ്പോരി�നോ�ക്കപ്പുരോൻ! (2)

വോനിൽവഴികളിൽസ്സഞ്ചരിയ്ക്കും മഖ-

വോനിരിയ്ക്കോറില്ലി,ട�യ്ക്കോരുനോളിലും:

എങ്ങുപിറന്നൂ, പ്രഥമജോതനിവൻ?

എങ്ങുനി�ന്നമ്പോടു�മത്തീ, പയസ്സഖൻ? (3)

�ദവകൾക്കോത്മോവു,ലകിനുൾപ്രോണനി-

�ദ്ദവൻ ചരിച്ചു�പോരുന്നു, യ�ഥഷ്ട�മ:

�കവലം �കൾക്കോമിരമ്പൽ; കോണില്ലുട;-

ലോ വോയുവി�ന ഹവിസ്സോൽബ്ഭജിയ്ക്ക, നോം! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 168.
1. ഇരച്ച്=ഇരമ്പി. ഒടിച്ച്–വൃക്ഷോദി�യ. തുടുപ്പ്–�പോടി �മ�ല്പോട്ടു പറപ്പിയ്ക്കുന്നതിനോൽ.
2. യുധി�പോ�ല–യുദ്ധത്തിൽ �ചല്ലുന്നതു�പോ�ല. അശ്വകൾ=�പൺകുതിരകൾ.

3. മഖവോൻ–യജ്ഞവോനോയ വോയു. പ്രഥമജോതൻ–എല്ലോ പ്രോണിക�ളക്കോളും മു�മ്പ

ജനിച്ചവൻ. പയസ്സഖൻ=�വള്ളത്തി�� കൂട്ടുകോരൻ. വോയു എല്ലോയ്�പ്പോഴും എല്ലോട

ത്തും വത്തിയ്ക്കുന്നു; അതിനോൽഅ�ദ്ദഹത്തി�� ജനന�മവി�ട എന്നും, എവി�ടനിന്നു

പുറ�പ്പടുന്നുഎന്നുംഅറികവയ്യ.

4. ഇരമ്പൽ �കവലം �കൾക്കോം–വോയുവി�� ശബ്ദംമോത്രം �കൾക്കോം.
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സൂക്തം 169.

കക്ഷീവൽ�ഗോത്രൻശബരൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; �ഗോക്കൾ �ദവത. (കോകളി.)

വോയു �ഗോക്കൾക്കുസുഖം നല്കി വീശ�ട്ട;

�മയ�ട്ട, �കല്പുറ്റ പുല്ലുകൾ തിന്നവ;

�തോയവും പോരം കുടിയ്ക്ക�ട്ട; പോദവ-

ത്തോയ �ഭോജ്യ�ത്തസ്സുഖിപ്പിയ്ക്ക, രുദ്ര, നീ! (1)

എവ�യ്ക്കോ�രവടി,�വവ വിഭിന്നക,-

�ളവതൻ �പർ മഖത്തോലഗ്നി �തറു�മോ,

അംഗിരസ്തോപസ�രവ�യ നിർത്തിനോ;-

രിങ്ങവയ്ക്കുത്സുഖം നല്ക, പർജ്ജന്യ, നീ! (2)

ഏവശരീരമയയ്ക്കുന്നു �ദവകൾ-

�ക്ക,വതൻ ഭൂതി�യ�ത്തറുന്നു �സോമനീർ,

പോൽ�കോണ്ടുഞങ്ങൾക്കുപുഷ്ടി വരുത്തുമ-

ത്തോയ്ക്ക�ളപ്പൂകിയ്ക്കുകിന്ദ്ര, �തോഴുത്തിൽ നീ! (3)

വിശ്വ�ദവപിതൃസമ്മതി�യോ�ടനി-

യ്ക്കിശ്ഭശു�ഗോക്ക�ള നല്കി പ്രജോപതി

ഞങ്ങൾതന്നോലയിൽക്കല്പിച്ചുനിർത്ത�ട്ട;

ഞങ്ങൾ �ച�രണ,മിവതൻ കിടോവുമോയ് ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 169.
1. �കല്പുറ്റ ബലകരങ്ങളോയ എന്നോർത്ഥം. പോദവത്തോയ, കോലുള്ള �ഭോജ്യ�ത്ത–

�ഗോവി�ന.

2. വടിവ്–ആകൃതിയും വർണ്ണവും. വിഭിന്നകൾ–ഭിന്നഭിന്നരൂപകൾ. നിർത്തിനോർ–ഈ

�ലോകത്തിൽ പോർപ്പിച്ചു. ഉൽസുഖം=മികച്ച സുഖം.

3. �വകു�ന്നരംഗൃഹത്തി�ലയ്ക്കുതിരിച്ചുവരുന്ന�പക്ക�ളപ്പറ്റി: അയയ്ക്കുന്നു–ഹവിസ്സോക്കി.

ഭൂതി=സമ്പത്ത്, ക്ഷീരോദി; പോലും മറ്റും �ചർക്കുമ�ല്ലോ, �സോമനീരിൽ. തോയ്ക്ക�ള–

കുട്ടി�യോടുകൂടിയ�പക്ക�ള.

4. ആല=�തോഴുത്ത്. ഞങ്ങൾ ഇവയു�ട കിടോവുമോയ് �ച�രണം–�ചരുമോറോകണം;

ഇവ �പറ്റു കുട്ടികളുണ്ടോക�ട്ട.
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സൂക്തം 170.

സൂര്യപുത്രൻ വിഭ്രോട്ട് ഋഷി; ജഗതിയുംആസ്തോരപംക്തിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; സൂര്യൻ �ദ

വത. (കോകളി.)

വിഭ്രോട്ടു യഷ്ടോവിനവ്യോജമോയുസ്സു

കല്പിച്ചു, പോരം കുടിയ്ക്ക�ട്ട, �സോമനീർ:

വോ�തരിതനോയ് സ്വയം �നോക്കി രക്ഷിച്ചു

ഭൂതങ്ങ�ള�പ്പോറ്റു�വോനി,പ്പുരുപ്രഭൻ! (1)

വിഭ്രോട്ടുദിയ്കുന്നു, ധോര്യമോം വിണ്ണൂന്നി-

ലർപ്പിതം സത്യ�തജസ്സന�ല്പോൽക്കടം,

ശത്രു�വ,ജ്ജന്മോർഹിത�ന,യസുര�ന,

വൃത്ര�ന, ദസ്യു�വ�ക്കോല്ലു�വോ,ന്നന്നദം! (2)

ഇ�ശ്രഷ്ഠ�തജസ്സു �ത�ജോഗ�ണോത്തമം,

വിശ്വജിത്ത,ർത്ഥജി�ത്തന്നുക്ത,മുന്നതം:

കോണോൻ �വളിച്ചം ജഗത്തി�നകും മഹോൻ

ഭോനു വീശുന്നു, �ജത്രോക്ഷ�യോരുബലം! (3)

�മധസമന്വിതം സർവകർമ്മോസ്പദ-

�മതിജ്ജഗത്തി�ന�യല്ലോം പുലർത്തു�മോ,

അക്കതിർച്ചോർത്തിനോ�ലോ�ക്ക വിളങ്ങിച്ചു

പുക്കരുളീ, ഭവോൻ വിണ്ണി�ല �രോചനം! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 170.
1. വിഭ്രോട്ട്–വി�ശ�ഷണ �ശോഭിയ്ക്കുന്നവൻ, സൂര്യൻ; ഋഷിയു�ട �പരും �ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു.

കല്പിച്ചു–ഉണ്ടോക്കി. വോ�തരിതൻ–വോയുവിനോൽ ഇളക്ക�പ്പട്ടവൻ; സൂര്യനുൾ�പ്പട്ട രോ

ശിചക്ര�ത്തവോയു ചലിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

2. ധോര്യമോം–വോയുവിനോൽ ധരിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടുന്ന. വിണ്ണൂന്നിൽ–സ്വർഗ്ഗത്തിന്നു് ഒരൂന്നോയ

സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ. അർപ്പിതം=�വയ്ക്ക�പ്പട്ട. സത്യ�തജസ്സ് ഉദിയ്ക്കുന്നു. വിഭ്രോട്ട്, അന

�ല്പോൽക്കടം, �കോല്ലു�വോന്ന്, അന്നദം എന്നിവ �ത�ജോവി�ശഷണങ്ങൾ: വിഭ്രോട്ട്=

വി�ശ�ഷണ �ശോഭമോനം. അന�ല്പോൽക്കടം=പുഷ്ടവും പ്രൗഢവുമോയിട്ടുള്ളതു്. ജന്മോ

ഹിതൻ–സഹജശത്രു.

3. അർത്ഥജിത്ത്=ധനമടക്കുന്നതു്. എന്നുക്തം–എന്നു ജനങ്ങളോൽ കഥിയ്ക്ക�പ്പട്ടതു്. ഭോ

നു=സൂര്യൻ. �ജത്രോക്ഷ�യോരുബലം–തമസ്സി�നജയിയ്ക്കുന്ന,അക്ഷയമോയ, വിസ്തീർ

ണ്ണമോയ �തജസ്സോകുന്നബലം.

4. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: �മധസമന്വിതം=യ�ജ്ഞോ�പതം. �രോചനം–ഒരുസ്ഥോനം.
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സൂക്തം 171.

ഭൃഗുപുത്രൻ ഇടൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

രക്ഷിച്ചുവ�ല്ലോ, നീ �നർക്കോ�സ്സോമവോനോമിട�� �തർ:

പിഴിഞ്ഞവ�� വിളിയും �ചവി�ക്കോണ്ടോലുമിന്ദ്ര, നീ! (1)

വിറ�ക്കോള്ളുന്നയജ്ഞത്തിൻ ശിരസ്സുടലിൽനിന്നു നീ

പറിച്ചുവ�ല്ലോ; വന്നോലും, �സോമവോ�� ഗൃഹത്തിൽ നീ! (2)

ഇന്ദ്ര, സ്ത�വച്ഛുവോമസ്ത്രബുധ്നപുത്രന്നു�വണ്ടി നീ

�മരുക്കിയ�ല്ലോ, നീണോ�ളയ്ക്കോ �വനസുതമർത്ത്യ�ന! (3)

�ദവകൾക്കും മറവിലോയ്പ്പിന്നിൽ�പ്പോയ ദി�നശ�ന

പു�രോഭോഗത്തുദിപ്പിയ്ക്കുമ�ല്ലോ, വടിവിലിന്ദ്ര, നീ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 171.
1. �സോമവോൻ–ഭവോന്നു �സോമനീർ തന്നവൻ. ഇട��–എ��. ആ–പ്രസിദ്ധമോയ

�തർ. പിഴിഞ്ഞവ��–�സോമം പിഴിഞ്ഞഎ��.

2. �ദവന്മോരിൽനിന്നു�പടിച്ചുപോഞ്ഞപുരുഷരൂപിയോയയജ്ഞത്തി��തലഇന്ദ്രൻപറി

�ച്ചടുത്തു�പോൽ. ആ തലയ�ത്ര, പ്രവർഗ്ഗ്യം. �സോമവോ��–എ��.

3. അസ്ത്രബുധ്നൻ–ഒരോളു�ട �പർ. ആ �വനസുതമർത്ത്യ�ന–പൃഥുഎന്ന മനുഷ്യ�ന.

4. മറവിലോയ്–എവി�ട�പ്പോ�യന്നറിയോൻ വയ്യോത്തവിധം. പിന്നിൽ�പ്പോയ–അസ്തമിച്ച.

പു�രോഭോഗം=മുൻവശം, കിഴക്ക്. വടിവിൽ=ഭംഗിയിൽ.
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സൂക്തം 172.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ സംവർത്തൻ ഋഷി; ദ്വിപദോവിരോട്ട് ഛന്ദസ്സ്; ഉഷസ്സ് �ദവത.

(മഞ്ജരി.)

നീ രുചിരോംഗിയോയ് വന്നോലും: �ത�രോടു

�ചരുന്നു, വോരകിടുള്ള�പക്കൾ! (1)

വന്നോലു,മൻപുൾ�ക്കോണ്ട,ധ്വരം പൂർണ്ണമോ-

ക്കു�ന്നോൾ, സുദോനരോൽ വൻദോത്രി നീ! (2)

അന്നവോന്മോർ�പോ�ല നൽദ്ദോനം �ച�യ്തങ്ങ-

ളന്യൂനയജ്ഞത്തോൽപ്പൂജിയ്ക്കോവൂ! (3)

�ജ്യോഷ്ഠത്തിതന്നിരുൾ �പോക്കും; നി�ജോൽപത്തി-

�ശ്രഷ്ഠ്യമുഷസ്സു രഥത്തിൽ�ക്കറ്റും! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 172.
1. പ്രത്യ�ക്ഷോക്തി: വോരകിട് =തടിച്ച. അകിട്. �പക്കൾ �ത�രോടു �ചരുന്നു–

ഉഷസ്സി�� വോഹനങ്ങളോയ �പക്കൾ �തർ വലിപ്പോൻ പൂട്ടിനില്ക്കുന്നു; ആ �തരിൽ

ഇ�ങ്ങോട്ടു വന്നോലും.

2. സുദോനരോൽ വൻദോത്രി  –ഉദോര�ര�ക്കോണ്ടു ധോരോളം �കോടുപ്പിയ്ക്കുന്നവൾ.

3. പൂജിയ്ക്കോവൂ–ഉഷസ്സി�ന.
4. �ജ്യഷ്ഠത്തി–രോത്രി. നി�ജോൽപത്തി�ശ്രഷ്ഠ്യം–ത�� സുജോതത്വം. �തരിൽ�ക്കറ്റും–

�തർ�കോണ്ടു �വളി�പ്പടുത്തും.
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സൂക്തം 173.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻധ്രുവൻഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സ്; രോജസ്തുതി �ദവത. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’�പോ�ല.)

�കോണ്ടുവ�ന്നൻ നി�ന്ന:–�ക്കോയ്മ-

�കോണ്ടുറപ്പിൽ വോഴ്ത്തി�ങ്ങന്നും.

നോട്ടോർ�ക്കല്ലോം പ്രിയനോക;

രോഷ്ട്രം നി�ന്നപ്പിരി�യോല്ലോ! (1)

പ�റ്റോല്ലിടിവി;–�ങ്ങ വോഴ്ക,

പർവതം�പോലുറപ്പിൽ നീ-

ഇന്ദ്രൻ�പോല�ങ്ങന്നും വോഴ്ക;

നന്നോയ്ന്നിർത്തുകീ, രോഷ്ട്ര�ത്ത! (2)

നിത്യഹവിസ്സശിച്ചിന്ദ്രൻ

സുസ്ഥിരനോക്കുകി,യ്യോ�ള;

ഈ മർത്ത്യ�നപ്പുകഴ്ത്ത�ട്ട,

�സോമബ്രഹ്മണസ്പതികൾ! (3)

നിത്യം വോന;–മൂഴി നിത്യം;

നിത്യങ്ങളി,പ്പർവതങ്ങൾ;

നിത്യ,മിപ്പോ�രോട്ടു�ക്ക;–വം

നിത്യനൃപൻ, നോട്ടോർക്കിയ്യോൾ! (4)

നിർത്ത�ട്ട, വരുണൻ പുരോൻ;

നിർത്ത�ട്ട, ശ്രീബൃഹസ്പതി;

നിർത്ത�ട്ട, സുസ്ഥിരമോക്കി-

ത്ത്വദ്രോഷ്ട്ര�ത്തയഗ്നീന്ദ്രരും! (5)

നിത്യഹവി�സ്സോ�ട ഞങ്ങൾ

നിത്യ�സോമ�മോരുക്കുന്നു:

കപ്പം നോട്ടോരങ്ങയ്ക്കുതോ-

നർപ്പിയ്ക്കുമോറോക്കു,മിന്ദ്രൻ! (6)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 173.
1. പു�രോഹിതൻഅഭിഷിക്തനോയ രോജോ�വോടു പറയുന്നു: ഇങ്ങ്–ഞങ്ങളു�ട ഇടയിൽ.

2. ഇ�ങ്ങ–ഈ രോജ്യത്തുത�ന്ന. നന്നോയ് നിർത്തുക– ആളുക�ള സ്വസ്വകർമ്മങ്ങളിൽ

വ്യോപരിപ്പിയ്ക്കുക.

3. ഇയ്യോ�ള–രോജ്യോഭിഷിക്ത�ന. �സോമബ്രഹ്മണസ്പതികൾ– �സോമവുംബ്രഹ്മണസ്പതി

യും. ഈ മർത്ത്യ�നപ്പുകഴ്ത്ത�ട്ട–ഇയ്യോൾ ‘എ��ആളോ�ണ’ന്നുപക്ഷപോതം പറയ�ട്ട.
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4. ആകോശവും മറ്റും നിത്യ(സ്ഥിര)മോണ�ല്ലോ. ഏവം (അതു�പോ�ല) ഇയ്യോൾസ്ഥിരനോയ

നൃപനോയിത്തീര�ട്ട.

5. രോജോവി�നോടു്: സുസ്ഥിരമോക്കിഎന്നതുപൂർവോർദ്ധത്തിലും ക്രിയോപദ�ത്തോടു് �ചർക്ക

ണം. ത്വദ്രോഷ്ടം=ഭവോ�� രോഷ്ട്രം.

6. നിത്യം=സ്ഥിരം. കപ്പം=നികുതി.
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സൂക്തം 174.

അംഗി�രോ�ഗോത്രൻ അഭീവർത്തൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്, രോജസ്തുതി �ദവത.

(‘തോമരക്കണ്ണൻ’ എന്ന�പോ�ല.)

ഏതഭീവർത്തഹവ്യത്തിന്നിന്ദ്ര-

നോദരി�ച്ചഴുന്നള്ളി�യോ;

ബ്രഹ്മണസ്പ�ത, രോഷ്ട്ം പൂകിയ്ക്കു-

കു,ണ്മോന�തകു�മങ്ങ�ള! (1)

മോറ്റ�രപ്പോയി�ച്ച,ങ്ങൾതൻ പിച്ച-

ക്കൂട്ട�രക്കീഴമർക്ക, നീ

സംഗ�രോത്സുകന്മോ�രയു,മീറ

ഞങ്ങളിലോളു�ന്നോ�നയും! (2)

�ദവൻസവിതോവങ്ങ�യ രോഷ്ട്ര-

�സവിയോക്ക�ട്ട, �സോമവും

അങ്ങ�യയമ്മ�ട്ടല്ലോബ്ഭൂതവു,-

മങ്ങ�ശഷഗനോംവണ്ണം! (3)

ഏതുഹവിസ്സോൽക്കർമ്മവോനിന്ദ്രൻ

മീ�തയോയ്, �നടീ കീർത്തിയും;

�വ�ച്ചന,തിതോ, വോനവന്മോ�ര-

നിശ്ശത്രുവോ�യന�ല്ലോ, ഞോൻ! (4)

ഇബ്ഭൂതന്നൾക്കുമോളുകൾക്കു�മ

�പോൽപ്പുരോനോകുമോറീ ഞോൻ

മോറ്റ�ര�ക്കോ�ന്നൻ, നിശ്ശത്രുവോ�യൻ,

രോഷ്ട്രം �നടി�നൻ, ധൃഷ്ണുവോയ് ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 174.
1. അഭീവർത്തഹവ്യം–�ന�ര �ചല്ലുന്നഹവിസ്സ്; അഭീവർത്ത��,എ��ഹവിസ്സ്. അത്

(ഹവിസ്സ് ) ഉണ്മോൻ തരുന്നഞങ്ങ�ള രോഷ്ട്രം പൂകിയ്ക്കുക  –രോഷ്ട്ര�ത്തയ്ക്കയച്ചോലും.

2. രോജോവി�നോടു്: പിച്ചക്കൂട്ട�ര–അറുപിശുക്കരോയ (ഞങ്ങൾ�ക്കോന്നും തരോത്ത)ആളുക

�ള. കീഴമർക്കഎന്നക്രിയോപദം ഉത്തരോർദ്ധത്തിലും �ചർക്കുക.

3. രോഷ്ട്ര�സവി–രോജ്യം ഭരിയ്ക്കുന്നവൻ. എല്ലോബ്ഭൂതവും (പൃഥിവ്യോദി ഭൂതങ്ങളു�മല്ലോം)

അങ്ങ�യ രോഷ്ട്ര�സവിയോക്ക�ട്ട. അങ്ങ്=ഭവോൻ. അ�ശഷഗൻ– സർവത്ര �ചല്ലുന്ന

വൻ; എങ്ങുംആജ്ഞോകരൻ.

4. �വ�ച്ചൻ–നിങ്ങൾക്കു ഭുജിപ്പോൻ. നിശ്ശത്രു=ശത്രുരഹിതൻ.

5. രോജോവു പറയുന്നു: ആളുകൾ–അമോത്യോദികൾ. �പോൽപ്പുരോൻ– നല്ല രോജോവ്. ധൃഷ്ണു
–ശത്രുധർഷകൻ.
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സൂക്തം 175.

അർബ്ബുദ�നന്നസർപ്പർഷിയു�ട പുത്രൻഊർദ്ധ്വഗ്രോവോവ് ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്;

അമ്മി �ദവത.

അമ്മിക�ള, സവിതൃ�ദവൻ നിങ്ങ�ള �വലയ്ക്കിറക്ക�ട്ട: നിങ്ങൾ സ്ഥോനങ്ങ

ളിൽ ഒത്തുകൂടുവിൻ; പിഴിയുവിൻ! (1)
അമ്മിക�ള, നിങ്ങൾ ദുഃഖകോരി�യ അകറ്റുവിൻ; ദുരോത്മോവി�ന അകറ്റുവിൻ;

�പക്ക�ളസുഖകോരിണികളോക്കുവിൻ! (2)
ഒത്തുകൂടിയഅമ്മികൾ വൃഷോവിന്നുവീര്യം വരുത്തി�ക്കോണ്ടു്, അടിക്കല്ലി�ന്മൽ

വിലസുന്നു! (3)
അമ്മിക്ക�ള, പിഴിയുന്ന യജമോനന്നു�വണ്ടി സവിതൃ�ദവൻ നിങ്ങ�ള �വലയ്ക്കി

റക്ക�ട്ട! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 175.
1. പിഴിയുവിൻ–�സോമം.
3. വൃഷോവ്–�സോമം. അടിക്കല്ല്–ചുവട്ടിൽ �വച്ച കല്ല്.
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സൂക്തം 176.

ഋഷുപുത്രൻസൂനു ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ഗോയത്രിയും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഋഭുക്കളും അഗ്നിയും

�ദവതകൾ. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’ �പോ�ല.)

ഏവർ വിശ്വംഭരർ �പറ്റ

�ഗോ�വ�പ്പോലൂഴി�യ �നടീ,

ആയൃഭുക്കളു�ട സൂനൂ-

വോഞ്ഞു�കറും �പരും�പോരിൽ! (1)

ആഹരിപ്പിൻ, ജ്വലൽപ്രജ്ഞ-

നോയ ജോത�വദസ്സി�ന:

�ച�മ്മ �കോണ്ടു�പോകുമ�ല്ലോ,

നമ്മു�ട ഹവിസ്സ�ദ്ദവൻ! (2)

�ഹോതോവമർ�ത്ത്യച്ഛുവിതോ,

നീതനോയീടുന്നു, യ�ജ്ഞ;

സൂരപ്രഭൻ വൃതൻ �ചർ�പ്പോൻ

�തറുന്നവന�ല്ലോ, തോൻതോൻ! (3)

�ദവനോമീയഗ്നി കോക്കും,

�ദവനരപീഡ നീക്കി:

അധ്വരോർത്ഥം സൃഷ്ടന�ല്ലോ,

ശക്തിമോ�നക്കോളും ശക്തൻ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 176.
1. ഋഷി, ത�ന്നപ്പറ്റിത�ന്ന പറയുന്നു: �പറ്റ–�ഗോ�വ�പ്പോ�ല–കറവപ്പയ്യി�ന�പ്പോ�ല.

ആഞ്ഞു�കറും–ശത്രുക്കൾ �തോല്ക്കുമോറു �പോരുതും.

2. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: ആഹരിപ്പിൻ–�വദിയി�ലയ്ക്കു �കോണ്ടുവരുവിൻ. ജ്വലൽപ്രജ്ഞൻ=

ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്നബുദ്ധി�യോടുകൂടിയവൻ. �കോണ്ടു�പോകും–�ദവകൾക്കു �കോടുക്കോൻ.

3. അമർ�ത്ത്യച്ഛു–�ദവന്മോ�ര യജിപ്പോനിച്ഛിയ്ക്കുന്നവൻ, അഗ്നി. നീതനോയീടുന്നു–

�കോണ്ടുവര�പ്പടുന്നു. വൃതൻ–ഋത്വിഗോദികളോൽ പരിവൃതൻ. �ചർ�പ്പോൻ–ഹവിസ്സു

�ദവകളിൽ �ചർക്കുന്നവൻ, എത്തിയ്ക്കുന്നവൻ. �തറുന്നവൻ–യജിപ്പോയറിയുന്നവൻ.
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സൂക്തം 177.

പ്രജോപതിപുത്രൻ പതംഗൻ ഋഷി; ജഗതിയും ത്രുഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; മോയ �ദവത.

പരമോത്മോവി�� മോയയോൽ �വളി�പ്പട്ട പതംഗ�ന പണ്ഡിതന്മോർ ഹൃദയ

സ്ഥമോയ മനസ്സു�കോണ്ടു ദർശിയ്ക്കുന്നു; കവികൾ സമുദ്രമദ്ധ്യത്തിൽ കോണുന്നു; കർ

ത്തോക്കൾ കതിരുകളു�ട ഇരിപ്പിട�ത്തകോംക്ഷിയ്ക്കുന്നു! (1)
പതംഗൻ വോക്കി�ന മനസ്സിൽ �വയ്ക്കുന്നു: അതി�ന �ദഹോന്തർഭോഗത്തി�ല

ഗന്ധർവൻ പുറ�പ്പടുവിയ്ക്കുന്നു; ആ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടിയ്ക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമനീഷ�യ കവികൾ

യജ്ഞപദത്തിൽ രക്ഷിച്ചു�പോരുന്നു! (2)
ഉയരത്തിൽ നടക്കുന്ന–വഴികളിലൂ�ട അഭിമുഖനോയും പരോങ്മുഖനോയും

സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന കോവൽക്കോര�ന ഞോൻ കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു: ദിക്കുക�ളയും വിദിക്കുക�ള

യും പ്രകോശിപ്പിച്ചു�കോണ്ടു് അ�ദ്ദഹം ജഗത്തുക്കളിൽ വോണരുളുന്നു! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 177.
1. പതംഗൻ=സൂര്യൻ. ഋഷിയു�ട �പരും ഘടിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഹൃദിസ്ഥമോയ–

ഹൃത്തിൽ നില്ക്കുന്ന, പ്രോണോയോമം�കോണ്ടു് ഹൃദയത്തിൽ നിർത്ത�പ്പട്ട, സമുദ്രമധ്യം

=സൂര്യമണ്ഡലത്തി�� നടു. കർത്തോക്കൾ–സൂ�ര്യോപോസകർ. കതിരുകളൂ�ട ഇരിപ്പി

ട�ത്ത–സൂര്യമണ്ഡല�ത്ത കോംക്ഷിയ്ക്കുന്നു–സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ �ച�ന്നത്തോൻ ആളു

കൾസൂര്യ�ന ഉപോസിയ്ക്കുന്നു.

2. വോക്ക്–മൂന്നു �വദങ്ങൾ. ഗന്ധർവൻ–പ്രോണവോയു. മനീഷ–�വദത്രയി.

3. കോണുക–അറിയുക. അഭിമുഖനോയും പരോങ്മുഖനോയും–നമ്മു�ട �ന�രയും തിരി

ഞ്ഞും, ഉദിച്ചും അസ്തമിച്ചും. കോവല്കോര�ന–സർവഭൂതരക്ഷകനോയസൂര്യ�ന.
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സൂക്തം 178.

തോർക്ഷ്യപുത്രൻഅരിഷ്ട�നമി ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; തോർക്ഷ്യൻ �ദവത.

ബലവോനും, �ദവന്മോർ പ്രീതി�പ്പടുത്തുന്നവനും, ആക്രമിച്ചു �തരുക�ള ജയിയ്ക്കു

ന്നവനും, പടക�ളപോയിയ്ക്കുന്നവനും,അമന്ദഗോമിയുംഅരിഷ്ട�നമിയുമോയആതോർ

ക്ഷ്യ�നത്ത�ന്ന നോം ഇതിൽസ്വസ്തിയ്ക്കോയി വിളിയ്ക്കുക! (1)
വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ദ്ര��തു�പോ�ലയുള്ളഇ�ദ്ദഹത്തി�� ദോ

നത്തിൽ, ഒരു �തോണിയി�ലന്ന�പോ�ലസ്വസ്തിയ്ക്കോയി �കറുമോറോകണം. അറ്റമില്ലോ

�ത പരന്നു പുകഴ്ന്ന ഗഭീരക�ള, ഇ�പ്പോൾ, നിങ്ങളിരുവരു�ടയോയ (ഇ�ദ്ദഹത്തി��)

വരവിലും �പോക്കിലും ഞങ്ങൾക്കുപദ്രവമുണ്ടോകരുതു് ! (2)
ഇ�ദ്ദഹവും �പോടുന്ന�നബലം�കോണ്ടു,സൂര്യൻ �തജസ്സു�കോ�ണ്ടന്ന�പോ�ല,

പഞ്ചജോതികൾക്കു �വള്ളം പരത്തുന്നു. ഇ�ദ്ദഹത്തി�� ഗമനം നൂറുമോയിരവും

നല്കും: അതു്, ലക്ഷ്യത്തി�ലയ്ക്കു പോയുന്നശരം�പോ�ലഅനിവോര്യമോകുന്നു! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 178.
1. �തരുക�ള–ശത്രുരഥങ്ങ�ള. അമന്ദഗോമി=ശീഘ്രഗമനൻ. അരിഷ്ട�നമി=അപീഡിതോയുധൻ,
ആയുധങ്ങൾക്ക് ഉടവു പറ്റോത്തവൻ. അരിഷ്ട�നമി എന്ന ഋഷിനോമവും ഘടിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കു

ന്നു. ഇതിൽ–യജ്ഞത്തിൽ.

2. ഒരു �തോണിയി�ലന്ന�പോ�ല–�തോണി�പോ�ല ദുഃഖങ്ങളു�ട മറുകരയിലണയ്ക്കും,

തോർക്ഷ്യ�� ദോന�മന്നർത്ഥം. ഗഭീരക�ള–�ഹ ദ്യോവോപൃഥിവിക�ള.

3. നൂറുമോയിരവും–ധനം.
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സൂക്തം 179.

ഉശിനരപുത്രൻശിബിയും കോശിരോജോവ് പ്രതർദ്ദനനും, �രോഹിദശ്വപുത്രൻവസുമന

സ്സും ഋഷികൾ; അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

നിങ്ങൾ എഴു�ന്നല്ക്കുവിൻ: ഇന്ദ്രന്നുള്ള ഋതുജോതമോയ ഭോഗം �നോക്കുവിൻ. �വ

ന്തു�വങ്കിൽ �ഹോമിയ്ക്കുവിൻ; �വന്തിട്ടി�ല്ലങ്കിൽ, ഇമ്പ�പ്പടുത്തുവിൻ! (1)
ഇന്ദ്ര, ഹവിസ്സു �വന്തുകഴിഞ്ഞു: ഭവോൻ �വക്കം വരിക; സൂര്യൻഏതോണ്ടു മോർ

ഗ്ഗമധ്യത്തി�ലത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. സഖോക്കൾ അങ്ങ�യ, പുറ�ത്തയ്ക്കിറങ്ങിയ ഗൃഹനോ

ഥ�ന പുത്രന്മോ�രന്ന�പോ�ല, നിധികളുമോയി കോത്തിരിയ്ക്കയോണു് ! (2)
ഇതു് അകിട്ടിൽ �വന്തതോ�ണന്നു് എനിയ്ക്കു �തോന്നുന്നു; തിയ്യിലും �വന്തിരിയ്ക്കു

ന്നു–നന്നോയി �വന്തിരിയ്ക്കുന്നു– –എ�ന്നനിയ്ക്കു �തോന്നുന്നു. ഈസത്യവസ്തുതു�ലോം

പുതുതോണു്: ഇന്ദ്ര, വജ്രിൻ, ബഹുകർമ്മോവോയ ഭവോൻ പ്രസോദിച്ചു, മധ്യോഹ്നസവന

ത്തി�ല തയിർ നുകർന്നോലും! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 179.
1. ഋത്വിക്കുക�ളോടു്: ഭോഗം–ദധിഘർമ്മം, തയിർകോച്ചൽ (?). ഇമ്പ�പ്പടുത്തുവിൻ–

ഇന്ദ്ര�നസ്തുതികൾ�കോണ്ടോഹ്ലോദിപ്പിയ്ക്കുവിൻ.

2. ഹവിസ്സ്–ദധിഘർമ്മം. മധ്യത്തി�ലത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു–�നരം ഉച്ചയോയി. സഖോക്കൾ–

ഋത്വിക്കുകൾ. നിധികൾ–�സോമങ്ങൾ.

3. അകിട്ടിൽ–പയ്യി�� അകിട്ടിൽ�വച്ചുത�ന്ന പോൽ �വവുമ�ല്ലോ. ഈ സത്യവസ്തു–

ദധിഘർമ്മഹവിസ്സ്.
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സൂക്തം 180.

ഇന്ദ്രപുത്രൻ ജയൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ഇന്ദ്രൻ �ദവത.

പുരുഹൂത, ശത്രുക്ക�ള കീഴമർത്തുന്ന ഭവോ�� ബലം മികച്ചതുത�ന്ന: ദോനം

ഇതിൽ നടക്ക�ട്ട. ഇന്ദ്ര, വലംതൃക്കയ്യിൽ ധനം �കോണ്ടുവന്നോലും; സമ്പന്നദികളു

�ട സ്വോമിയോണ�ല്ലോ, ഭവോൻ! (1)
ഇന്ദ്ര, �കടുകോലനോയ ഗിരിമൃഗം�പോ�ല ഭയങ്കരനോയ ഭവോൻഅതിദൂരത്തുനി

ന്നു വന്നു�ചർന്നോലും: പോയുന്ന തീഷ്ണവജ്രം മൂർച്ച�പ്പടുത്തുക; മോറ്റലരിൽ ചോട്ടുക;

എതിരോളിക�ള തുരത്തുക! (2)
ഇന്ദ്ര, വരണീയമോയ ക്ഷത്രബലത്തിന്നോയി പിറന്നവനോണവിടുന്ന്: വൃക്ഷോ

�വ, മനുഷ്യർക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടോക്കുന്നവ�ന തുരത്തുക. ഭവോനോണ�ല്ലോ, �ദവകൾ

ക്കും വലിയ �ലോകം നിർമ്മിച്ചതു് ! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 180.
1. ദോനം–അങ്ങയു�ട. ഇതിൽ നടക്ക�ട്ട–യജിയ്ക്കുന്നഞങ്ങൾക്കു ഭവോൻ ധനം തരിക.

2. �കടുകോലൻ–ചീത്തക്കോലുക�ളോടുകൂടിയവൻ. ഗിരിമൃഗം–സിംഹം. അതിദൂരത്തുനി

ന്നു–സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്.

3. ക്ഷത്രബലത്തിന്നോയി–ക്ഷത(ഉപദ്രവ)ത്തിൽനിന്നു (�ലോക�ത്ത) രക്ഷിയ്ക്കുന്ന ബലം

പ്ര�യോഗിപ്പോൻ. �ലോകം–സ്വർഗ്ഗം.
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സൂക്തം 181.

വസിഷ്ഠ�ഗോത്രൻ പ്രഥനും ഭരദ്വോജ�ഗോത്രൻ സപ്രഥനും സൂര്യപുത്രൻ ഘർമ്മനും

ഋഷികൾ; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; വി�ശ്വ�ദവകൾ �ദവത.

പ്രഥൻസപ്രഥൻഎന്നിവരിൽ�വച്ചു വസിഷ്ഠൻഅനുഷ്ടു�പ്പോടുകൂടിയഹവിസ്സി

�ന ഹവിസ്സോക്കുന്ന രഥന്തരം ധോതോവിങ്കൽ നിന്നും സമുജ്ജ്വലനോയ സവിതോവി

ങ്കൽനിന്നും വിഷ്ണുവിങ്കൽനിന്നും �കോണ്ടുവന്നു. (1)
യോ�തോന്നു മറവിലോയിരുന്നു�വോ–യജ്ഞത്തി�� മികച്ച ശരീരമോയ യോ

�തോന്നു ഗുഹയിൽ �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വോ–ആ ബൃഹത്സോമം അവർ ക�ണ്ടത്തി

യിരുന്നു; അതു ധോതോവിങ്കൽനിന്നും സമുജ്ജ്വലനോയ സവിതോവിങ്കൽനിന്നും വിഷ്ണു

വിങ്കൽനിന്നും അഗ്നിയിങ്കൽനിന്നും ഭരദ്വോജൻ �കോണ്ടുവന്നു. (2)
�സചനീയവുംപ്രധോനവും �ദവന്മോ�ര വരുത്തുന്നതുമോയയജ്ഞസോധനംആ

�തജസ്വികൾ ബുദ്ധി�കോണ്ടു ക�ണ്ടത്തിയിരുന്നു; ആ ഘർമ്മം ധോതോവിങ്കൽനി

ന്നും സമുജ്ജ്വലനോയ സവിതോവിങ്കൽനിന്നും വിഷ്ണുവിങ്കൽനിന്നും സൂര്യങ്കൽനിന്നും

ഇവർ �കോണ്ടുവന്നു. (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 181.
1. ഹവിസ്സി�ന–ദധിഘർമ്മ�ത്ത. രഥന്തരം–സോമം. ധോതോവ്–ധോതോ�വന്ന �ദവൻ.

2. അവർ–ധോതൃപ്രഭൃതികൾ.
3. യജ്ഞസോധനം–ദധിഘർമ്മഹവിസ്സ്. ആ �തജസ്വികൾ–ധോതൃപ്രഭൃതികൾ. ഇവർ–

ഋത്വിക്കുകൾ.
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സൂക്തം 182.

ബൃഹസ്പതിപുത്രൻ തപുർമ്മൂർദ്ധോവു് ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ബൃഹസ്പതി �ദവത.

ദുർന്നടപ്പുകോ�ര ഹനിയ്ക്കുന്ന ബൃഹസ്പതി തിന്മകൾ നീക്ക�ട്ട; അനർത്ഥം �ന

രുന്നവങ്കൽ മിന്നൽ ചോട്ട�ട്ട; ദുഷിയ്ക്കുന്നവ�ന തുരത്ത�ട്ട; ദുർമ്മതി�യ �കോല്ല�ട്ട;

യജമോനന്നു �രോഗശമനവും ഭയശോന്തിയും വരുത്ത�ട്ട! (1)
പ്രയോജത്തിൽ നരോശംസൻ ന�മ്മ രക്ഷിയ്ക്ക�ട്ട; വിളിയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് അനുയോ

ജൻസുഖമുളവോക്ക�ട്ട; ദുഷിയ്ക്കുന്നവ�ന തുരത്ത�ട്ട; ദുർമ്മതി�യ �കോല്ല�ട്ട; യജമോ

നന്നു �രോഗശമനവും ഭയശോന്തിയും വരുത്ത�ട്ട! (2)
തപുർമ്മൂർദ്ധോവു ശരുവി�ന ഹനിപ്പോൻ, ബ്രഹ്മ�ദ്വഷികളോയ രക്ഷസ�ര ചുട്ടു

�പോട്ടിയ്ക്ക�ട്ട; ദുഷിയ്ക്കുന്നവ�ന തുരത്ത�ട്ട; ദുർമ്മതി�യ �കോല്ല�ട്ട; യജമോനന്നു �രോ

ഗശമനവും ഭയശോന്തിയും വരുത്ത�ട്ട! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 182.
1. അനർത്ഥം �നരുന്നവങ്കൽ–ഞങ്ങൾക്ക് ആപത്തു വരണ�മന്നിച്ഛിയ്ക്കുന്നവങ്കൽ. മി

ന്നൽ–തിളങ്ങുന്നആയുധം

2. പ്രയോജം–നരോംശസോഗ്നിയ്ക്കുള്ള ഒരു യജ്ഞം. അനുയോജൻ–അനുയോജത്തി��യും

�ദവതയോയ നരോശംസൻ.

3. തപുർമ്മൂർദ്ധോവു്–തപിപ്പിയ്കുന്നശിര�സ്സോടുകൂടിയവർ,ബൃഹസ്പതി. ശരു–രോക്ഷസന്മോരു�ട
അധിപൻ. തപുർമ്മൂർദ്ധോവു് എന്നത് ഋഷിനോമവുമോണ�ല്ലോ.
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സൂക്തം 183.

പ്രജോപതിപുത്രൻപ്രജോവോൻ ഋഷി; ത്രിഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്; ആശിസ്സു �ദവത.

അഭിജ്ഞനും, തപസ്സോൽ പുനർജ്ജനിച്ചവനും, തപസ്സോൽ തഴച്ചവനുമോയ

ഭവോ�നഞോൻമനം�കോണ്ടുകണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു: പുത്രകോമ, ഭവോൻഇവി�ടപ്രജ�യയും,

ഇവി�ട ധന�ത്തയും വിളയോടിച്ചു�കോണ്ടു, പ്രജയോൽ വളർന്നോലും! (1)
സ്വശരീരത്തിൽ ഋതുകർമ്മം യോചിയ്ക്കുന്ന �തജസ്വിനിയോയ ഭവതി�യ ഞോൻ

മനം�കോണ്ടു കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു: പുത്രകോ�മ, ഭവതി എ�� അടുക്കൽ വന്നിട്ടു, തു�ലോം

യുവതിയോയിത്തീർന്നോലും; പ്രജയോൽ വളർന്നോലും! (2)
ഞോൻ സസ്യങ്ങളിലും, ഞോൻ സർവഭൂതങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഗർഭോധോനം �ചയ്യു

ന്നു; ഞോൻ പൃഥിവിയിൽ പ്രജക�ള ഉൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു; ഞോൻ ജോ�യതരമോരോയ

സ്ത്രീകളിലും പുത്രന്മോ�ര ഉൽപ്പോദിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 183.
1. യജമോന�ന ആശിർവദിയ്ക്കുന്നു: തപസ്സ്–യജ്ഞദീക്ഷ. കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു–ഭവോ�� അഭി

മതം എനിയ്ക്കറിയോം. പ്രജയോൽ വളർന്നോലും–മക്ക�ള ഉൽപോദിപ്പിച്ചോലും.

2. പത്നി�യആശിർവദിയ്ക്കുന്നു: ഋതുകർമ്മം–ഗർഭോധോനം.
3. �ഹോതോവ് പറയുന്നു: ജോ�യതരമോർ–ഭോര്യയല്ലോത്തവർ.
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സൂക്തം 184.

ഗർഭകർത്തോവോയ ത്വഷ്ടോ�വോ പ്രജോപതിപുത്രൻ വിഷ്ണു�വോ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദ

സ്സ്; വിഷ്ണുവും ത്വഷ്ടോവും പ്രജോപതിയും സിനീവോലിയും സരസ്വതിയും അശ്വിക്കളും

�ദവത.

വിഷ്ണു നിനക്കു �യോനിയരുള�ട്ട; ത്വഷ്ടോവ് ചിഹ്നങ്ങൾരൂപ�പ്പടുത്ത�ട്ട; പ്രജോ

പതി �സചിയ്ക്ക�ട്ട; ത്വഷ്ടോവ് ചിഹ്നങ്ങൾ രൂപ�പ്പടുത്ത�ട്ട; പ്രജോപതി �സചിയ്ക്ക�ട്ട;

ധോതോവു ഗർഭം നിലനിർത്ത�ട്ട! (1)
സിനീവോലി, ഭവതി ഗർഭം നിലനിർത്തിയോലും; സരസ്വതി ഭവതി ഗർഭം നില

നിർത്തിയോലും: �പോൽത്തോമരയണിഞ്ഞഅശ്വി�ദവകൾ നിനക്കു ഗർഭമുളവോക്ക

�ട്ട! (2)
അശ്വികൾ �പോന്നരണി കടഞ്ഞതുയോ�തോന്നി�ന്നോ, നിനക്ക്ആഗർഭ�ത്ത,

പത്തോംമോസത്തിൽ �പറോൻഞങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നു! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 184.
1. പത്നി�യോട്: ചിഹ്നങ്ങൾ–സ്ത്രീ–പുരുഷചിഹ്നങ്ങൾ, �സചിയ്ക്ക�ട്ട–ശുക്ലം. ധോതോവ്–
ഒരു �ദവൻ.

2. സിനീവോലി–ഒരു �ദവി.
3. �പോന്നരണി കടഞ്ഞതു–(?)
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സൂക്തം 185.

വരുണപുത്രൻ സത്യധൃതി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ആദിത്യർ �ദവത. (‘ദ്വോരകോമ

ന്ദിരം’�പോ�ല.)

സിദ്ധിയ്ക്ക, വരുണോര്യമ-

മിത്രരോയ മുവ്വരു�ട

ദുർദ്ധർഷമോയ് പ്രദീപ്തമോ-

യുത്തമമോം സംരക്ഷണം! (1)

മന്ദിരത്തിങ്ക�ലോ, തടു-

ക്കുന്നിട�ത്തോ, വഴിയി�ലോ

ആളോവുകയില്ലിവരി-

ലോ,പത്തു �നരുന്ന�വരി; (2)

ഏതുമർത്ത്യന്നുയിർ�ക്കോൾവോൻ

�ജ്യോതിസ്സി�നയനോരതം

ആദി�തയർ കല്പി�ച്ചകു,-

മോളോവുകില്ലവങ്കലും! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 185.
1. സിദ്ധിയ്ക്ക– നമുക്കു�കവര�ട്ട.

2. തടുക്കുന്നിടം–ആളുക�ള തടുത്തു�വയ്ക്കുന്നസ്ഥലം, നിവോരണസ്ഥോനങ്ങൾ. ഇവരിൽ

–വരുണോര്യമമിത്ര�രോ�ടതിർപ്പോൻ.

3. അനോരതം–ഇടമുറിയോ�ത. അവങ്കലും �വരി ആളോവുകില്ല.
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സൂക്തം 186.

വോയു�ഗോത്രൻ ഉലൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; വോയു �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദിരം’�പോ

�ല.)

നമ്മു�ട കരൾക്കുസുഖം

നൽകും �രോഗഹ�രൗഷധം

വോയു കിട്ടിയ്ക്ക�ട്ട; നമു-

ക്കോയുസ്സും�കവളർത്ത�ട്ട! (1)

എങ്ങൾക്കച്ഛൻ, ഭ്രോതോവും, നീ;

ചങ്ങോതിയു,�മങ്ങൾക്കുനീ:

അബ്ഭവോൻ ജീവനത്തിന്നു

കല്പിയ്ക്കു�ക,ങ്ങ�ള വോ�യോ! (2)

നിൻപ�ദ �വച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലോ,

നിർമ്മരണത്വത്തിൻനിധി;

തന്നരുളു�ക,ങ്ങൾക്കതിൽ-

നിന്നുയിർ�ക്കോള്ളുവോൻ വോ�യോ! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 186.
2. ജീവനം–യോഗം. കല്പിയ്ക്കുക. ഞങ്ങ�ള യോഗത്തി�ലർ�പ്പടുത്തിയോലും.

3. പ�ദ=പോർപ്പിടത്തിൽ, അതിൽനിന്നും തന്നരുളുക–മരണമില്ലോയ്ക കല്പിച്ചുതന്നോലും.
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സൂക്തം 187.

അഗ്നിപുത്രൻ വത്സൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി �ദവത. (‘ദ്വോരകോമന്ദി

രം’�പോ�ല.)

മർത്ത്യർക്കിഷ്ടം �പയ്യുമഗ്നി-

യ്ക്കത്രഭവോൻ �ചോല്ക, നുതി:

ശത്രുക്കൾതൻ മറുകര-

�യ്ക്കത്തിയ്ക്ക�ട്ട,യവൻ ന�മ്മ! (1)

ദൂരദൂരോൽ നഭസ്സു പു-

ക്കോരോളു�മോ, വിലങ്ങത്തിൽ;

ശത്രുക്കൾതൻ മറുകര-

�യ്ക്കത്തിയ്ക്ക�ട്ട,യവൻ ന�മ്മ! (2)

തൂ�വൺമഹസ്സിനോൽ, വൃഷോ-

�വവൻ ചുടുമരക്ക�ര;

ശത്രുക്കൾതൻ മറുകര-

�യ്ക്കത്തിയ്ക്ക�ട്ട,യവൻ ന�മ്മ! (3)

പോ�രോ�ക്കയു�മവൻ തൃക്കൺ-

പോർക്കുന്നൂ, �നർക്കറിയുന്നു;

ശത്രുക്കൾതൻ മറുകര-

�യ്ക്കത്തിയ്ക്ക�ട്ട,യവൻ ന�മ്മ! (4)

യോ�തോരഗ്നിയിപ്പോരി��

മീ�ത �വണ്മപൂണ്ടുദിപ്പൂ;

ശത്രുക്കൾതൻ മറുകര-

�യ്ക്കത്തിയ്ക്ക�ട്ട,യവൻ ന�മ്മ! (5)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 187.
1. �സ്തോതോവി�നോട്: അത്രഭവോൻ–അങ്ങ്.
2. ആളുക–ഉജ്ജ്വലിയ്ക്കുക.

3. ചുടും–എരിയ്ക്കും.
4. തൃക്കൺപോർക്കുന്നു–സൂര്യരൂപനോയിട്ട്.
5. മീ�ത–അന്തരി�ക്ഷോപരി. ഉദിപ്പു–വിദ്യുദ്രൂപനോയി.
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സൂക്തം 188.

അഗ്നിപുത്രൻ �ശ്യനൻ ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; ജോത�വ�ദോഗ്നി �ദവത. (‘ദ്വോരകോ

മന്ദിരം’�പോ�ല.)

സ്ഫീതോന്നനും വ്യോപ്തനുമോം

ജോത�വദസ്സി�ന നൂനം

വർദ്ധിപ്പിപ്പിൻ, നമ്മളു�ട-

യിദ്ദർഭയിൽ വരോൻ നിങ്ങൾ! (1)

യഷ്ടോക്കളോം പുത്രരു�ള്ളോൻ,

വൃഷ്ടിപ്രവർത്തക�ന,വൻ;

അജ്ജോത�വദസ്സിന്നുഞോ-

നുച്ചരിയ്ക്കോം, വൻനൽസ്തുതി. (2)

ഹവ്യങ്ങ�ള വഹിയ്ക്കുന്ന

ദിവ്യങ്ങളോം നോവുകളോൽ

ജോത�വദസ്സീ നമ്മു�ട

�മധം വി�ണ്ണോർ�ക്കത്തിയ്ക്ക�ട്ട! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 188.
1. ഋത്വിഗ്യജമോന�രോട്: സ്ഫീതോന്നൻ–ധോരോളം അന്നമുള്ളവൻ. നൂനം–തീർച്ചയോയും
വർദ്ധിപ്പിപ്പിൻ–സ്തുതി�കോണ്ടു വളർത്തുവിൻ.

2. വൻനൽസ്തുതി=വലിയ നല്ലസ്തുതി.
3. ദിവ്യങ്ങൾ– =ഉജ്ജ്വലങ്ങൾ. നോവുകൾ–ജ്വോലകൾ. �മധം–യജ്ഞസോധനമോയ

ഹവിസ്സ്.
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സൂക്തം 189.

സോർപ്പരോജ്ഞി ഋഷി; ഗോയത്രി ഛന്ദസ്സ്; അവൾത�ന്ന�യോ സൂര്യ�നോ �ദവത.

ഈ ഗമനശീലൻ �തജ�സ്സോ�ട �കറി കിഴക്ക് അമ്മയു�ട അടുക്ക�ലത്തുന്നു;

നടന്നു, സ്വർഗ്ഗമോകുന്നഅച്ഛങ്കലും �ചല്ലുന്നു! (1)
തന്തിരുവടിയു�ട തിളക്കം ഉദിച്ചും അസ്തമിച്ചും ഇടയിൽ നടക്കുന്നു; മഹോൻ

അന്തരിക്ഷ�ത്തപ്രകോശിപ്പിയ്ക്കുന്നു! (2)
സൂര്യ�� �തജസ്സു�കോണ്ടുത�ന്നയോണ�ല്ലോ, ഓ�രോ പകലി��യും മുപ്പതുനോ

ഴിക വിളങ്ങുന്നതു്. തന്തിരുവടിയിൽഅർപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു, സ്തുതി! (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 189.
1. ശമനശീലൻ–സൂര്യൻ. �കറി– ഉദയോദ്രി�മൽ; ഉദിച്ച് എന്നോർത്ഥം. അമ്മ–പൃഥിവി.

2. ഇടയിൽ–വോനൂഴികളു�ട. മഹോൻ–സൂര്യൻ.
3. അർപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു–�ചല്ലുന്നുഎന്നർത്ഥം.
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സൂക്തം 190.

മധുച്ഛന്ദസ്സി�� പുത്രൻഅഘമർഷണൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്: സൃഷ്ടി �ദവത.

അനുഷ്ഠിയ്ക്ക�പ്പട്ട തപസ്സിൽനിന്ന് ഋതവും സത്യവും ഉളവോയി. പി�ന്ന രോത്രി

യും, സലിലവത്തോയസമുദ്രവും ഉളവോയി. (1)
സലിലവത്തോയസമുദ്രത്തിന്നു�ശഷം സംവത്സരം ഉളവോയി: അതു രോപകലു

ക�ള സൃഷ്ടിച്ചു, സർവപ്രോണികൾക്കും സ്വോമിയോയി. (2)
സൂര്യചന്ദ്രന്മോ�രയും, സുഖോത്മകമോയസ്വർഗ്ഗ�ത്തയും, ഭൂമി�യയുംഅന്തരിക്ഷ

�ത്തയും വിധോതോവു മുൻ�പ�ത്ത�പ്പോ�ലസൃഷ്ടിച്ചു. (3)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 190.
1. തപസ്സ്–ബ്രഹ്മോവി��. ഋതം–മോനസമോയസത്യം. സത്യം–വോചികസത്യം.
2. സംവത്സരം–കോലം.

3. മു�മ്പ�ത്ത�പ്പോ�ല–പൂർവകല്പത്തി�ലന്ന�പോ�ല.
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സൂക്തം 191.

സംവനനൻ ഋഷി; അനുഷ്ടുപ്പും ത്രിഷ്ടുപ്പും ഛന്ദസ്സുകൾ; അഗ്നിയും സംജ്ഞോനവും

�ദവതകൾ. (‘തോമരക്കണ്ണൻ’�പോ�ല.)

അ�ഗ്ന, സർവഗന�ല്ലോ, വർഷിൻ, നീ;-

യധ്വരസ്ഥോനത്തങ്ങ�യ

സന്ദീപിപ്പിപ്പൂ; സ്വോമി നീ �കോണ്ടു-

വന്നോലു,�മങ്ങൾക്കർത്ഥങ്ങൾ! (1)

ഒന്നിപ്പി�നോ,�ന്നസംസോരിയ്ക്കുവി,-

�നോന്നോക, നിങ്ങൾക്കു�ദ്ദശം:

ഐകമത്യ�ത്തോട�ല്ലോ, �ക�ക്കോൾവൂ,

ഭോഗങ്ങൾ പ�ണ്ട �ദവന്മോർ! (2)

ഒന്നോകിവർക്കു മന്ത്രം, �നട്ടവു-

�മോന്നോ�കോ,ന്നോക വിജ്ഞോനം,

ഒന്നോക മനം: ഞോ�നോ�രമന്ത്രം

നന്നോക്കി�വയ്ക്കോം, നിങ്ങൾക്കോയ്;

നിങ്ങളു�ടതോയു�ള്ളോ�രഹവ്യ-

മംഗീകരിച്ചു �ഹോമിയ്ക്കോം. (3)

ഒന്നോയ്  വര�ട്ട, സങ്കല്പം നിങ്ങ  ൾ-

�ക്കോ;–ന്നോയ്  വര�ട്ട, മോനസം;

ഒന്നോയ്  വര�ട്ട, നിങ്ങൾക്കുൾക്കോമ്പും,

നന്നോയ്ബ്ഭവോന്മോർ �യോജിപ്പോൻ! (4)

കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം 191.
1. സർവഗൻ–എല്ലോശ്ശരീരികളിലും �വശ്വോനരനോയി വർത്തിയ്ക്കുന്നവൻ. അധ്വരസ്ഥോ

നം–ഉത്തര�വദി. സന്ദീപിപ്പിപ്പൂ–ഋത്വിക്കുകൾ ഉജ്ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അർത്ഥങ്ങൾ=

ധനങ്ങൾ.

2. �സ്തോതോക്ക�ളോട്: ഒ�ന്ന സംസോരിയ്ക്കുവിൻ–പരസ്പരവി�രോധം വിട്ട് ഒ�രതരം വോക്കു

പറയുവിൻ. ഭോഗങ്ങൾ–അവരവർക്കുള്ളഹവിർഭോഗങ്ങൾ. �ദവന്മോ�രന്ന�പോ�ല നി

ങ്ങളുംഐകമത്യം �കോള്ളുവിൻ.

3. പൂർവോർദ്ധം പ�രോക്ഷം: ഇവർ– �സ്തോതോക്കൾ. നന്നോക്കി=�വടുപ്പുവരുത്തി.

4. ഉൾക്കോമ്പ്–അന്തഃകരണം.

എട്ടോമധ്യോയം സമോപ്തം.

പത്തോം മണ്ഡലം സമോപ്തം.

ഋ�ഗ്വദസംഹിത സമോപ്തം.

മഹത്തോമോർഷരോജ്യത്തിൻ

മർത്ത്യ�സ്നഹോഗ്നി�വദി�ക,



[മ. 10: അ. 12: സൂ. 191] എട്ടോം അഷ്ടകം 565

കർമ്മ�യോഗകലോശോ�ല

�ക�തോഴോം �വദസംഹി�ത!
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