
||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

 

||અથ ઋ વેદ ય સં યાવદંન િવિધઃ||
આચમન >્ [Sit in padmaasana facing east or north. Bend all the 
fingers of right hand, except thumb and little finger, so that a 
cup shape is formed in the palm. While reciting the આચમન  ્
you will take small quantity of water and sip after you recite the 
following three વાહા મં s]

 કશવાય વાહા|  નારાયણાય વાહા|  માધવાય વાહા|  
ગોિવદાય નમઃ| (wash hands with small quantity of water)  
િવ ણવે નમઃ| (rub both hands)  મ દૂનાયુ  નમઃ| (rub both 
hands)  િ િવ માય નમઃ| (touch upper lip)  વામનાય નમઃ| 
(touch lower lip)  ીધરાય નમઃ| (fold your hands namskara 
mudra)  િષકશાય નમઃ| (touch right knee)  પ નાભાય નમઃ| 
(touch left knee)  દામોદરાય નમઃ| (touch head)  સકંષનાય 
નમઃ| (touch chin)  વા દવાયુ  નમઃ|(touch right nostril)  

નાયુ  નમઃ| (touch left nostril)  અિન ાયુ  નમઃ| (touch right 
eye)  ષો માયુ ુ  નમઃ| (touch left eye)  અધો ય નમઃ| 
(touch right ear)  નારિસહાય નમઃ| (touch left ear)  અ તાયુ  
નમઃ| (touch navel)  જનાધનાય નમઃ| (touch chest)  ઉપ ાય 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

નમઃ| (touch centre of head)  હરયે નમઃ| (touch right shoulder) 
 ી ણાયૃ  નમઃ| (touch left shoulder)

અપિવ ઃ પિવ ોવા સવાવ થાં ગતોિપવા| યઃ મર ડંર કા ંુ  સઃ 
બા ા યતંર ચઃુ || [sprinkle small amount of water around you]

આચમન >્
[Sip after you recite the following three વાહા મં s]  કશવાય 
વાહા|  નારાયણાય વાહા|  માધવાય વાહા|  ગોિવદાય નમઃ| 

(wash hands with small quantity of water)  િવ ણવે નમઃ| (rub 
both hands)  મ દૂનાયુ  નમઃ| (rub both hands)  િ િવ માય 
નમઃ| (touch upper lip)  વામનાય નમઃ| (touch lower lip)  
ીધરાય નમઃ| (fold your hands namskara mudra)  િષકશાય 

નમઃ| (touch right knee)  પ નાભાય નમઃ| (touch left knee)  
દામોદરાય નમઃ| (touch head)  સકંષનાય નમઃ| (touch chin)  
વા દવાયુ  નમઃ|(touch right nostril)  નાયુ  નમઃ| (touch left 
nostril)  અિન ાયુ  નમઃ| (touch right eye)  ષો માયુ ુ  નમઃ| 
(touch left eye)  અધો ય નમઃ| (touch right ear)  
નારિસહાય નમઃ| (touch left ear)  અ તાયુ  નમઃ| (touch navel) 

 જનાધનાય નમઃ| (touch chest)  ઉપ ાય નમઃ| (touch centre of 
head)  હરયે નમઃ| (touch right shoulder)  ી ણાયૃ  નમઃ| 
(touch left shoulder)
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

ાણાનાયા ય>
[Bend index and middle fingers towards palm. Press thumb 
against right nostril and place little and ring finger on left nostril. 
Breath in through left nostril closing right with the thumb, 
reciting the following mantras silently. Hold the breath reciting 
the same mantra, closing both nostrail. Then exhale through 
right nostril reciting the mantra one more time.] ણવ ય પર  
ઋિષઃ| પરમા મા દવતા| દવી ગાય ી છંદઃ| ાણાયામે િવિનયોગઃ||  ઃૂ 

 ઃ  ુ વઃુ |  મઃ  જનઃ  તપઃ  સ ય|ં  ત સિવ વર યંુ  
ભગ દવ ય ધીમ હ| િધયો યોનઃ ચોદયા |્|  આપો યોિતરસો તૃ ં

 ૂ વ વરુ ુ ||

સકં વ>
મમોપા  સમ ત રત ય ારાુ  ી પરમે ર ી યથ સાય ં(મા યા ક / 
ાત: as the case may be) સં યા પાિસ યેુ || (leave a spoon of 

water)

થમ મા ન>ં
આપો હ ઠિત ચૃ યા યાણાં મં ાણાં બર ષ સ ીપુ  ઋિષઃ| 
આપોદવતા ગાય ી છંદઃ| મા ને િવિનયોગઃ| આપો હ ઠા મયો વઃુ | 
તાન ઊજ દધાતન| મહરણાય ચ સે|| યોવઃ િશવ તયો રસઃ| ત ય 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

ભાજયતે હનઃ| ઉશતી રવ માતરઃ|| ત મા અરંગ મામવઃ| ય ય યાય 
જ વથ| આપો જનયથા ચનઃ|| (sprinkle little water around your 
head)

મં ાચમન ં/ આપાં ાશન ં/ જલા ભમં >ં
અ ન ે ય ય ( યૂ ેત ય-in the morning) મં ય યા વ  ઉપિનષદ 
ઋિષઃ| અ ન ( યૂ- in the morning) મામ યો મ પતયઃુ  અહદવતા| 

તીૃ  છંદઃ| મં ાચમને િવિનયોગઃ|| અ ન  ( યૂ - in the morning) 
મા મ ુ  મ પતયુ  મ  ુ તે યઃૃ | પાપે યો ર તંા |્ ય ા યા 
પાપમકાશ |્ મનસા વાચા હ તા યાં| પ ા દરણુ  િશ ા| આહ ત 
દવ પું |ુ ય કચ રતંુ  મિય| ઇદમહં મામ તૃ યોનૌ| સ યે ( યૂ- in the 
morning) યોિતિષ જહોિમ વાહા|| (Sip water with this mantra)
_____________
મં ાચમન ં/ આપાં ાશન ં/ જલા ભમં  ં(in મ યા ક)>
આપઃ નંુ  ુઇ ય ય નારાયણ-યા વ  આપઃ િૃથવી ણ પિતર ટઃ 
આ યતંર યથુ  આપાં ાશને િવિનયોગઃ| આપઃ નંુ  ુ િૃથવ  તૂા 
ના માુ ુ |્ નંુ  ુ ણ પિત  તૂા ના માુ ુ |્| ય ્  ઉ ચ ટમભો ય ં

ય ા રતંુ  મમ| સવ નંુ  ુમામાપોસતાંચ િત હં વાહા||
_____________
આચમન >્
[Sip after you recite the following three વાહા મં s]  કશવાય 
વાહા|  નારાયણાય વાહા|  માધવાય વાહા|  ગોિવદાય નમઃ| 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

(wash hands with small quantity of water)  િવ ણવે નમઃ| (rub 
both hands)  મ દૂનાયુ  નમઃ| (rub both hands)  િ િવ માય 
નમઃ| (touch upper lip)  વામનાય નમઃ| (touch lower lip)  
ીધરાય નમઃ| (fold your hands namskara mudra)  િષકશાય 

નમઃ| (touch right knee)  પ નાભાય નમઃ| (touch left knee)  
દામોદરાય નમઃ| (touch head)  સકંષનાય નમઃ| (touch chin)  
વા દવાયુ  નમઃ|(touch right nostril)  નાયુ  નમઃ| (touch left 
nostril)  અિન ાયુ  નમઃ| (touch right eye)  ષો માયુ ુ  નમઃ| 
(touch left eye)  અધો ય નમઃ| (touch right ear)  
નારિસહાય નમઃ| (touch left ear)  અ તાયુ  નમઃ| (touch navel) 

 જનાધનાય નમઃ| (touch chest)  ઉપ ાય નમઃ| (touch centre of 
head)  હરયે નમઃ| (touch right shoulder)  ી ણાયૃ  નમઃ| 
(touch left shoulder)

તીય મા ન>ં
આપો હ ઠિત નવ ય ય ૂ ત ય બર ષ સ ીપુ  ઋિષઃ| આપોદવતા| 
ગાય ી છંદઃ| પચંમી વધમાન| સ તમી િત ઠા| યે ે અ ભૌુ ુ | મા ને 
િવિનયોગઃ|| આપો હ ઠા મયો વઃુ | તાન ઊજ દધાતન| મહરણાય 
ચ સે|| યોવ શવ તયો રસઃ| ત ય ભાજયતે હનઃ| ઉશતી રવ માતરઃ|| 
ત મા અરંગ મામવઃ| ય ય યાય જ વથ| આપો જનયથા ચનઃ|| (leave 
a spoon of water from right side to left side) શ ો દવીર ભ ટય 
આપો ભવં  ુ પીતયે| શ ં યો રભ વં  ુ નઃ|| ઈશાના વાયાણાં યતંી ્ 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

ચષણીના |્ આપો યાચાિમ ભેષજ |્| અ મુે સોમો અ વીદંતિવ ાિન 
ભેષ | અ ન ચ િવ  શં વુ |્ આપઃ ણૃીત ભેષજ ંવ થ ંત વે એએએ 
મમ| યો ચ યૂ શેૃ || ઇદ માપઃ વહત ય કચ રતંુ  મિય| ય ાહ 
મભ ોહુ  ય ાશેપ ઉતા તૃ |્ આપો અ યા વચ રષ ંરસેન સમગ મ હ| 
પય વાન ન આગહ| ત મા સં જૃ વચસા|| સ ષૃીઃ તદપસો દવા ન ત ં
ચ સ શૃીઃ| વર ય  ૂ રહમા દવી રવસે વેુ || (sprinkle little water 
around your head again)

પાપ ષુ ુ  િવસ ન ં/ દહન >્
ઋતચં સ યચેંત ય ૂ ત ય અઘમષણ ઋિષઃ| ભાવ ૃ ો દવતા| 
અ છંદઃુ ુ | પાપ ષુ ુ  િવસ ને િવિનયોગઃ|  ઋત ંચ સ યચંાભી ા  
પસો ય યત| તતો રા ય યત ત સ ોુ  અણવઃ|| સ ાદણવાદિધુ  
સવં સરો અ યત| અહો રા ા ણ િવદધ ય િમષતોવશી|| યૂા 
ચં મસૌ ધાતા યથા વૂમક પય |્ દવ ં ચ િૃથવ  ચાંત ર  મથો 
વાહા||

આચમન >્ 
[Sip after you recite the following three વાહા મં s]  કશવાય 
વાહા|  નારાયણાય વાહા|  માધવાય વાહા|  ગોિવદાય નમઃ| 

(wash hands with small quantity of water)  િવ ણવે નમઃ| (rub 
both hands)  મ દૂનાયુ  નમઃ| (rub both hands)  િ િવ માય 
નમઃ| (touch upper lip)  વામનાય નમઃ| (touch lower lip)  
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

ીધરાય નમઃ| (fold your hands namskara mudra)  િષકશાય 
નમઃ| (touch right knee)  પ નાભાય નમઃ| (touch left knee)  
દામોદરાય નમઃ| (touch head)  સકંષનાય નમઃ| (touch chin)  
વા દવાયુ  નમઃ|(touch right nostril)  નાયુ  નમઃ| (touch left 
nostril)  અિન ાયુ  નમઃ| (touch right eye)  ષો માયુ ુ  નમઃ| 
(touch left eye)  અધો ય નમઃ| (touch right ear)  
નારિસહાય નમઃ| (touch left ear)  અ તાયુ  નમઃ| (touch navel) 

 જનાધનાય નમઃ| (touch chest)  ઉપ ાય નમઃ| (touch centre of 
head)  હરયે નમઃ| (touch right shoulder)  ી ણાયૃ  નમઃ| 
(touch left shoulder)

ાણાનાયા ય>
ણવ ય પર  ઋિષઃ| પરમા મા દવતા| દવી ગાય ી છંદઃ| ાણાયામે 

િવિનયોગઃ||  ઃૂ  ઃ  ુ વઃુ |  મઃ  જનઃ  તપઃ  સ ય|ં 
 ત સિવ વર યંુ  ભગ દવ ય ધીમ હ| િધયો યોનઃ ચોદયા |્|  

આપો યોિતરસો તૃ ં  ૂ વ વરુ ુ ||

સકં વ>
મમોપા  સમ ત રત ય ારાુ  ી પરમે ર ી યથ સાય ં( ાત: as the 
case may be) સં યા ય ધાન ંક ર યે||

અ ય ધાન>ં [Offering of water] @@
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

 ૂ વ વઃુ ુ **|  ત સિવ વર યંુ  ભગ દવ ય ધીમ હ િધયો યોનઃ 
ચોદયા |્| (to give arghya 3 times with this mantra). કાલાતીત 

દોષ ાયિ ાથ  ્ ન ્ુ  અ ય ધાન  ્ ક ર યે|  ૂ વ વઃુ |  
ત સિવ વર યંુ  ભગ દવ ય ધીમ હ િધયો યોનઃ ચોદયા |્| (give 
arghya one more time) (This mantra for સાય ંand ાતઃ)
**દ ણા ય: ૂ વ વઃુ ુ  and ઉ રા દ: ૂ વ વઃુ
_____________
(for મ યા ક):-
સકં વ>
મમોપા  સમ ત રત ય ારાુ  ી પરમે ર ી યથ મા યા ક સં યા ય 
ધાન ંક ર યે||

અ ય ધાન>ં
હંસઃ ચષા દ ય યુ  વામદવઃ યૂ  જગતી અ ય ધાને િવિનયોગઃ|  
હંસ ચષુ  રંત રુ  સ ોતા વે દષદ િતિથ ્ રોણસુ |્| (give arghya 
once with this mantra) ષૃ ર સ તૃ  સ યોમ સદ  ગો  ઋત  
અ  ઋત |્| (give arghya once with this mantra) ાત ્ દવી 
મ દિત જોહવીિમ મ યં દન ઉ દતા યૂ ય|| (give arghya once with 
this mantra) રાયે િમ ા વ ણાુ  સવતા ઇળે તોકાય તનયાય શ ંયોઃ|| 
(give arghya once with this mantra) 
_____________
@@ arghya is given in standing position in the morning, sitting 
towards north during noon and sitting towards west in the 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

evening.
દ ણ >્

ઉ છેદ ભ તાુ  મઘ  ્ ષૃભ ંનયાપસ |્ અ તાર મેિષ યૂ|| (this is for 
સાય ંand મા યા ક)
_____________
દ ણ >્ (for morning સં યાવદંન)

યદ  ક ચ ૃ હ દગાુ  અભ યૂ| સવ ત દ  તે વશે||
_____________ 
સં યોપાસન >્
તેજોિસ| તેજોમિય ધે હ|| (show right hand to east and touch heart) 
અસાવા દ યો | ૈવાહમ મ|| (take water in right hand the do 
pradakshina while leaving water around you).
તપણ>ં [Pour water through tips of your right hand reciting the 
following mantra]
આદ ય ં તપયાિમ| સોમ ં તપયાિમ| ગારકં તપયાિમ| ધંુ  તપયાિમ| 
હૃ પિત તપયાિમ| ંુ  તપયાિમ| શનૈ રં તપયાિમ| રા ંુ તપયાિમ| ક ં ુ

તપયાિમ| કશવ ંતપયાિમ| નારાયણ ંતપયાિમ| માધવ ંતપયાિમ| ગોિવદં 
તપયાિમ| િવ ં ુતપયાિમ| મ દૂનંુ  તપયાિમ| િ િવ મ ંતપયાિમ| વામન ં
તપયાિમ| ીધરં તપયાિમ| િષકશ ં તપયાિમ| પ નાભ ં તપયાિમ| 
દામોદરં તપયાિમ| સકંષણ ં તપયાિમ| વા દવંુ  તપયાિમ| નંુ  
તપયાિમ| અિન ંુ  તપયાિમ| ષો મંુ ુ  તપયાિમ| અધો જ ં તપયાિમ| 
નારિસહં તપયાિમ| અ તંુ  તપયાિમ| જનાધન ંતપયાિમ| ઉપ  ંતપયાિમ| 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

હ ર તપયાિમ|  ી ણંૃ  તપયાિમ| 

આચમન >્ 
[Sip after you recite the following three વાહા મં s]  કશવાય 
વાહા|  નારાયણાય વાહા|  માધવાય વાહા|  ગોિવદાય નમઃ| 

(wash hands with small quantity of water)  િવ ણવે નમઃ| (rub 
both hands)  મ દૂનાયુ  નમઃ| (rub both hands)  િ િવ માય 
નમઃ| (touch upper lip)  વામનાય નમઃ| (touch lower lip)  
ીધરાય નમઃ| (fold your hands namskara mudra)  િષકશાય 

નમઃ| (touch right knee)  પ નાભાય નમઃ| (touch left knee)  
દામોદરાય નમઃ| (touch head)  સકંષનાય નમઃ| (touch chin)  
વા દવાયુ  નમઃ|(touch right nostril)  નાયુ  નમઃ| (touch left 
nostril)  અિન ાયુ  નમઃ| (touch right eye)  ષો માયુ ુ  નમઃ| 
(touch left eye)  અધો ય નમઃ| (touch right ear)  
નારિસહાય નમઃ| (touch left ear)  અ તાયુ  નમઃ| (touch navel) 

 જનાધનાય નમઃ| (touch chest)  ઉપ ાય નમઃ| (touch centre of 
head)  હરયે નમઃ| (touch right shoulder)  ી ણાયૃ  નમઃ| 
(touch left shoulder)

તૂો ચાટન>ં
અપસપ  ુ યો તૂાઃ યે તૂા િૂમ સં થતાઃ| યે તૂા િવ નકતારઃ તે 
ન યં  ુ િશવા યા|| અપ ામં  ુ તૂ ાઃ સવતે િૂમ ભારકાઃ| સવષામ 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

િવરોધેન કમ સમારભે |્|

આસન>ં
િૃથ યાઃ મે ુ ૃ ઠ ઋિષઃ| મૂ  દવતા| તલુ  ્છંદઃ| આસને િવિનયોગઃ| 
ૃ વ વયા તૃા લોકાઃ દિવ વ ં િવ નાુ  તૃા| વ ંચ ધારય માં દિવ 

પિવ  ં ુ ચાસંુ || આસન ંક વયાિમ| અનતંાસનાય નમઃ| માસનાયૂ  નમઃ| 
યોગાસનાય નમઃ| પ ાસનાય નમઃ| ખાસનાયુ  નમઃ||

ાણાનાયા ય>
ણવ ય પર  ઋિષઃ| પરમા મા દવતા| દવી ગાય ી છંદઃ| ાણાયામે 

િવિનયોગઃ||  ઃૂ  ઃ  ુ વઃુ |  મઃ  જનઃ  તપઃ  સ ય|ં 
 ત સિવ વર યંુ  ભગ દવ ય ધીમ હ| િધયો યોનઃ ચોદયા |્|  

આપો યોિતરસો તૃ ં  ૂ વ વરુ ુ ||

સકં વ>
મમોપા  સમ ત રત ય ારાુ  ી પરમે ર ી યથ સાય ં(મા યા ક / 
ાત: as the case may be) સં યા ગાય ી મહામં  જપ ંક ર યે||

સા યંુ >
ણવ ય ઋિષઃ દવતા છંદાંિસ| િમ યેકા રં | અ નદવતા  

ઇ યાષ |્ ગાય  ંછંદઃ| પરમા મા વ પ|ં સા યંુ  િવિનયોગઃ||
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

ગાય યાવાહન>ં
આયા  ુ વરદા દવી અ રં સ મત |્ ગાય  છંદસાં માતેદં  
ષ વમેુ | યદ હા ુ તેુ  પાપ ં તદ હા િત યતેુ | ય ાિ યા ુ તેુ  પાપ ં

ત ાિ યા િત યતેુ | સવવણ મહાદવી સં યાિવ ે સર વિત|| ઓજોિસ 
સહોિસ બલમિસ ાજોિસ દવાનાં ધામનામાિસ િવ મિસ િવ ા ઃુ| સવમિસ 
સવા ઃુ| અભ વરુ | ગાય  આવાહયાિમ| સાિવ  આવાહયાિમ| 
સર વત  આવાહયાિમ| છંદષ નાં આવાહયાિમ|  આવાહયાિમ| િ ય ં
આવાહયાિમ| બલ ંઆવાહયાિમ|| ગાયિ યા ગાય ી છંદઃ| િવ ાિમ  ઋિષઃ| 
સિવતા દવતા| ગાય ી છંદઃ| અ ન ખંુ  ા િશરઃ| િવ ્ુ  દય|ં ુ  
લલાટં| ૃ વી ુ ઃ| ાણોપાન યાનોદાન સમાન સ ાણ ેતવણ| 
સાં યાયન સગો ા| ગાય યા ચ િવશ ય રાુ  િ પદા ષ ુ ઃ| પચંશીષ 
ઉપનયના દ યથાસભંવ ગાય ી મં જપ ંક ર યે||

કર યાસઃ>
ત સિવ ઃુ ા મને ઠા યાંુ  નમઃ| વર ય ં િવ ણવા મને ત ની યાં 
નમઃ| ભગ દવ ય ા મનેુ  મ યમા યાં નમઃ| ધીમ હ સ યા મને 
અનાિમકા યાં નમઃ| િધયોયોનઃ ાના મને કિન ઠકા યાં નમઃ| ચોદયા  ્
કાશા મને કરતલકર ૃ ઠા યાં નમઃ||

ગ યાસઃ>
ત સિવ ઃુ ા મને દયાય નમઃ| વર ય ં િવ ણવા મને િશરસે વાહા| 
ભગ દવ ય ા મનેુ  િશખાયૈ વષ ્ | ધીમ હ સ યા મને કવચાય ુ |્ 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

િધયોયોનઃ ાના મને ને યાય વૌષ ્ | ચોદયા  ્ કાશા મને અ ાય 
ફ ્ | ૂ વ વરોિમિતુ  દ બધંઃ||

યાન>ં
તાિવ મુ ુ  હમ નીલધવળ છાયૈ ્ ખુૈ ી ણૈઃ| તાિમુ ુ  િનબ  ર ન 
ુટાંુ  ત વાથ વણા મકા |્| ગાય  વરદાભયાં ુશકશાં ંુ  કપાલ ંગદાં 

શખં ંચ મથારિવદ ગલંુ  હ તૈ ્ વહંત  ભ ||

ગાય ી જપઃ>
 ૂ વ વઃુ ુ **|  ત સિવ વર યંુ  ભગ દવ ય ધીમ હ| િધયો યોનઃ 
ચોદયા |્| [recite this mantra 1008/108/28/10 times] **દ ણા ય: 
ૂ વ વઃુ ુ ; ઉ રા દ: ૂ વ સવઃુ

ગ યાસઃ>
ત સિવ ઃુ ા મને દયાય નમઃ| વર ય ં િવ ણવા મને િશરસે વાહા| 
ભગ દવ ય ા મનેુ  િશખાયૈ વષ ્ | ધીમ હ સ યા મને કવચાય ુ |્ 
િધયોયોનઃ ાના મને ને યાય વૌષ ્ | ચોદયા  ્ કાશા મને અ ાય 
ફ ્ | ૂ વ વરોિમિતુ  દ વમોકઃ||

ત સ  ્ ાપણમ |ુ| (leave a spoon of water)

યૂ પ થાન>ં (for both સાય ંand ાતઃ)
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

ક યપ ઋિષઃ તવેદા અ નદવતા| િ છંદઃુ | યૂ પ થાને િવિનયોગઃ|| 
તવેદસે નવામુ  સોમ મરાતીયતો િનદહાિત વેદઃ| સનઃ વષદિત ગા ણુ  

િવ ાનાવેવ િસ ં ુ રતા ય નઃુ || ત છંયો ર ય ય શં ્ુ  િવ ે દવા શ વર | 
ત છંયોરા ણૃીમહ ગા ં ુ ય ાય ગા ં ુ ય પતયે| દવી વ તર નઃુ  
વ તમા ષે યઃુ | ઊ વ જગા  ુભેષજ ંશનંો અ  ુ પદ શ ંચ પદુ |  
શાંિત શાંિત શાંિતઃ||
_____________ 
યૂ પ થાન>ં (for મા યા ક)

ત ચ ુ રત ય વિસ ઠઃ સિવતા રુ ઉ ણ ્ | યૂ પ તાને િવિનયોગઃ|  
ત ચ ુ ્ દવ હત ં ચરુ ુ |્ પ યેમ શરદ શત ં વેમ શરદ શત|ં|
_____________

 નમો ણ ઇ ય ય પિત ્ િવ ેદવ ુ |્ નમો ણે નમો 
અ વ નયે નમઃ િૃથ યૈ નમઃ ઓષધી યઃ નમો વાચે નમો વાચ પતયે 
નમો િવ ણવે મહતે કરોિમ|| (recite three times from નમો ણે.... 
કરોિમ)

દ નમ કારઃ>
ા યૈ દશે (east) ાય નમઃ| આ નેય દશે (south-east) આ નયે નમઃ| 

દ ણાયૈ દશે (south) યમાય નમઃ| િનઋતય દશે (south-west) 
િનઋતયે નમઃ| તી યૈ દશે (west) વ ણાયુ  નમઃ| વાય ય દશે (north-
west) વાયવે નમઃ| ઉદ યૈ દશે (north) ુબેરાય નમઃ| ઈશાન દશે 
(north-east) ઈશાનાય નમઃ| ઊ વાયૈ દશે (upwards) ણે નમઃ| 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

અધરાયૈ દશે (downwards) િૃથ યૈ નમઃ| [turn to the directions in ( 
) and do namaskara staring from east and turning clock wise] 
ત ર  દશે સં યાયૈ નમઃ||

ગાય ૈ નમઃ| સાિવ ૈ નમઃ| સર વ યૈ નમઃ| સવા યો દવતા યો નમો 
નમઃ| િન યોુ  નમઃ| યોુ ુ  નમઃ| ઋિષ યો નમઃ| આચાય યો નમઃ| 
કામમકાષ  ્ મ રાકષુ  ્ નમો નમઃ| યાં સદા સવ તૂાિન થાવરા ણ 
ચરા ણ ચ| સાય ં ાતનમ યિંત| સા મા સં યા અભર |ુ ી સામા સં યા 
અભર ય  નમો નમઃ|| િશવાય િવ પાયુ  િશવ પાય િવ ણવે| િશવ ય 
દય ં િવ ઃુ િવ ણો  દય ં િશવઃ| યથા િશવમયો િવ ઃુ એવ ં

િવ મય હવઃુ | યથાંતરં ન પ યાિમ તથા મે વ તરા િષુ | ી તથા મે 
વ તરા યો મોુ  નમઃ|| યો દવ ક ોુ  યો મ દૂનઃુ | ણઃ 
ડંર કા ોુ  યો િવ તઃુ ુ | નમો ય દવાય ગો ા ણ હતાય 

ચ| જગ તાય ણાયૃ  ગોિવદાય નમો નમઃ| ી ગોિવદાય નમો નમઃ|

ગાય ી ઉ ાસન>ં
ઉ મ ઇ ય ય વામદવ ગાય ય ુ ુ  ્| ઉ ાસને િવિનયોગઃ| ઉ મે િશખર 
તે ૂ યાં પવત ધૂિન| ા ણે યો ય ાતાુ  ગ છ દિવ યથા ખંુ ||

ીરણ નાિપતે દિવ ચદંનેન િવલેિપતે| બ વપ ા ચતા દિવ અહં ગુ  
શરણાગતઃ| ી અહં ગુ  શરણાગ છ યો મો નમઃ| આકાશા વિતત ંતોય ં
યથા ગ છિત સાગરં| સવ દવ નમ કારઃ કશવ ં િતગ છિત| ી કશવ ં
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

િતગ છ ય  નમો નમઃ| સવ વેદ  ુય યંુ  સવ તીથ  ુય વલ|ં ત વલ ં
સમવા નોિત વાુ  દવ ંજનાધન|ં વાસના ા  ુદવ ય વાિસત ંતે જગ ય|ં 
સવ તૂ િનવાસોિસ વા દવુ  નમો તુે| નમો વનતંાય સહ તૂયે સહ  
પાદા  િશરો ુ બાહવે સહ ના ને ષાયુ ુ  શા તે સહ  કો ટ ગધા રણેુ  
નમઃ| ભ  ંનો અિપવાતય મનઃ||  શાંિત શાંિત શાિંતઃ||

ગો ા ભવદંન>ં
ચ સાગરુ  પયત ં ગો ા ણે યઃ ભંુ  ભવ |ુ માદ રગે-વાિસ ઠ-
આભર -ુ  મદ- યાષય વરા વત ઉપમ  ુ વિસ ઠસ ગો ઃ 
આ લાયન ૂ ઃ ઋ વેદાંતગત શાકલ શાખા યાયી (your name here) 
શમ અહં ભો અભવાદયે (put namaskara to God reciting from 
ચ સાગરુ ....... અભવાદયે, two times; Gotra details differ from 
person to person)

આચમન >્ 
[Sip after you recite the following three વાહા મં s]  કશવાય 
વાહા|  નારાયણાય વાહા|  માધવાય વાહા|  ગોિવદાય નમઃ| 

(wash hands with small quantity of water)  િવ ણવે નમઃ| (rub 
both hands)  મ દૂનાયુ  નમઃ| (rub both hands)  િ િવ માય 
નમઃ| (touch upper lip)  વામનાય નમઃ| (touch lower lip)  
ીધરાય નમઃ| (fold your hands namskara mudra)  િષકશાય 

નમઃ| (touch right knee)  પ નાભાય નમઃ| (touch left knee)  
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

દામોદરાય નમઃ| (touch head)  સકંષનાય નમઃ| (touch chin)  
વા દવાયુ  નમઃ|(touch right nostril)  નાયુ  નમઃ| (touch left 
nostril)  અિન ાયુ  નમઃ| (touch right eye)  ષો માયુ ુ  નમઃ| 
(touch left eye)  અધો ય નમઃ| (touch right ear)  
નારિસહાય નમઃ| (touch left ear)  અ તાયુ  નમઃ| (touch navel) 

 જનાધનાય નમઃ| (touch chest)  ઉપ ાય નમઃ| (touch centre of 
head)  હરયે નમઃ| (touch right shoulder)  ી ણાયૃ  નમઃ| 
(touch left shoulder)

કમ સમપણ>ં
ય ય ૃ યાચ નામો યા તપઃ સં યા યા દ  ુ નૂ ં સં ણૂતાં યાિત 
સં યો વદં તમ તંુ | મં હ ન ં યાહ ન ંભ તહ ન ંજનાધન ય તંૃ  ુમયા 
સં યા પ ર ણૂ તદ મુે| (leave a spoon of water)

નામ ય મં  જપઃ>
મ ે મં તં  યાનિનયમ વરવણ નૂાિત ર ત લોપદોષ ાયિ ાથ 
નામ ય મં  જપ ંક ર યે| અ તાયુ  નમઃ અનતંાય નમઃ ગોિવદાય નમઃ| 
અ તાયુ  નમઃ અનતંાય નમઃ ગોિવદાય નમઃ| અ તાયુ  નમઃ અનતંાય 
નમઃ ગોિવદાય નમઃ| અ તાનતંુ  ગોિવદ યો નમઃ|

આચમન >્ 
[Sip after you recite the following three વાહા મં s]  કશવાય 
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||અથ ઋગ્વદેીય સં યાવદંન િવિધઃ||

વાહા|  નારાયણાય વાહા|  માધવાય વાહા|  ગોિવદાય નમઃ| 
(wash hands with small quantity of water)  િવ ણવે નમઃ| (rub 
both hands)  મ દૂનાયુ  નમઃ| (rub both hands)  િ િવ માય 
નમઃ| (touch upper lip)  વામનાય નમઃ| (touch lower lip)  
ીધરાય નમઃ| (fold your hands namskara mudra)  િષકશાય 

નમઃ| (touch right knee)  પ નાભાય નમઃ| (touch left knee)  
દામોદરાય નમઃ| (touch head)  સકંષનાય નમઃ| (touch chin)  
વા દવાયુ  નમઃ|(touch right nostril)  નાયુ  નમઃ| (touch left 
nostril)  અિન ાયુ  નમઃ| (touch right eye)  ષો માયુ ુ  નમઃ| 
(touch left eye)  અધો ય નમઃ| (touch right ear)  
નારિસહાય નમઃ| (touch left ear)  અ તાયુ  નમઃ| (touch navel) 

 જનાધનાય નમઃ| (touch chest)  ઉપ ાય નમઃ| (touch centre of 
head)  હરયે નમઃ| (touch right shoulder)  ી ણાયૃ  નમઃ| 
(touch left shoulder)

કાયેન વાચા મનસ યૈવા યા મનાુ  વા તેૃ  વભાવા કરોિમ 
ય સકલ ંપર મૈ ીમ ારાયણાયેિત સમપયાિમ||
||ઇિત ઋ વેદ ય સં યાવદંન િવિધઃ||
||હ રઃ || 
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