
अग्निसकू्त
ऋनवेद 1.1मधुच्छन्दा:ऋषि (वैश्वामैत्र)। अग्निदेवता । गायत्री छन्दः ।

ॐअग्निमीळे पुरोहितं, यज्ञस्य देवमगृ्ववजम ्।

िोतारं रविधातमम ्॥ १ ॥

पदपाठ
ॐअग्निम ्। ईळे । पुरःऽहितम ्| यज्ञस्य । देवम ्

। ऋग्ववजम ्। िोतांरम ्। रविऽधातमम ्॥ १ ॥

અનવુાદ : પરુોહિત, યજ્ઞના દેવી ઋત્વવજ, િોતા (અન)ે
સમદૃ્ધિના શ્રેષ્ઠ દાતા એવા અગ્નનને હુ ું સ્તવુુંછું.



वैहदक स्वरिा प्रकार उदात्त(आरोि), अिुदात्त(अवरोि) अिे स्वररत (आक्षेप)  



➢ અિી મધચુ્છુંદા ઋષિ કિ ેછે કે -પવૂવકાલીન ઋભ,ુ અંગીરા વગેરે ઋષિ દ્વારા અગ્નનની સ્તષુત થઈ છે . અને નવા –નતૂન 
(અમારા જેવા) ઋષિઓ માટે પણ અગ્નન સ્તવુય છે.  

➢ ઋનવેદમાું પવૂવ, નતૂન અને મધ્યમ ઋષિનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. 



अग्नििां रययमंश्िवत ्पोिमेव हदवेहदवे ।
यशसं वीरवत्तमम ्॥ ३ ॥

पदपाठ: अग्नििां । रययं । अश्िवत ्। पोिम ्। एव । हदवेहदवे । यशसम ्। वीरवत ्s तमम ्॥ ३ ॥

અનવુાદ : હદનપ્રષતહદન પષુ્ટ થત ુું (વદૃ્ધિ પામતી), યશસ્વી અને અષતશય (પતુ્ર, નોકર વગેરે) વીરો થી યકુ્ત
ધન (સમદૃ્ધિ) અગ્નન દ્વારા (યજમાન) મેળવ.ે

हदवेहदवे- પ્રષતહદન , पोिम ् - પષુ્ટ થત ુું, સમદૃ્ધિ, यशसम ् -યશસ્વી, यस ्-અંતવાળું વૈહદક -ષવશેિણ .

वीरवत्तम ्-પતુ્ર નોકર વગેરે વીર પરુુિો થી ષવશેિ રૂપે યકુ્ત તેવી रययम-्સુંપષિ, ধि, अश्िवत-्अश ्(५-उ) 
ભોગવવુું પ્રાપ્ત કરવુું આ મુંત્રમાું ‘આપનાર’ ‘યજમાન' શબ્દોને કતાવ તરીકે અધ્યાહૃત લેવો જોઈએ.



यदङ्ग दाशुिे ववमनिे भदं्र कररष्यसस । 
तेवेत्तवसवयमड्गगरः ॥ ६ ॥ (IMP)

પદપાઠ: यत ्। अङ्ग। दाशुिे । ववम ्। अनिै । भदं्र । कररष्यसस । ववं । तत ्। तत ्। सवयम ्। 
अङ्गगरः ॥ ६ ॥। 

અનવુાદ : િ ેઅગ્નન, તુું ( િષવ અથવા પ્રાથવના) આપનાર (યજમાન અથવા પ્રાથવષયતા)નુું જે કલ્યાણ 
કરીશ (અથવા કરવા ધારીશ) તે િ ેઅંગગરા, તારુું જ સવય છે. (અથવા–તે તારુું (કાયવ) ષસિ થશે જ.)

अङ्गगरः - અિીં અગ્નનને  અંગગર કે અંગગરા કહ્યો છે. આ નામવાળા એક ઋષિ પણ છે. તેની ઉવપષિ 
અંગેની એક કથા આ પ્રમાણે છે. ષવશ્વદેવો અને પ્રજાપષતના યજ્ઞમાું આવેલી શરીરધારી વાગદેવતાને 
જોઈને પ્રજાપષત અને વરુણનુું રેતઃસ્ખલન થયુું. આ રેતસને વાય ુએ અગ્નનમાું નાખયુું. તેમાુંથી અંગગરા 
ઋષિ જમ્યા. બિૃસ્પષત, અગ્નન અને ઉિાને આ અધવદેવી અંગીરસો સાથે સુંકળાયેલા દશાવવાયા છે. તેથી 
આ ત્રણેને ઋનવેદમાું  ‘અંગીરસ' કિવેામાું આવ્યા છે. અંગીરસ ની મદદથી ઇન્દ્ર સોમ મેળવ્યો િતો 
તેથી ઇન્દ્ર અને સોમને પણ અંગગરસ કિ ેછે.

दाशुिे- િષવ આપનાર, યજમાન, दाश ्(આપવુું) ને क्वस ्પ્રવયય લગીને બનેલા પરોક્ષ ભતૂ કૃદુંત 
दाश्वस ् નુું પ.ુ ચતથુી એ.વ. सवयम ्- સાચુું, સાચુું ઠરે તેવુું, ષસિ થાય તવે ુું.


