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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||
ಆಚಮನಮ್> [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 ಆಚಮನಮ್ you will take small quantity of water and 
sip after you recite the following three ಸಾವ್ಹಾ ಮಂತರ್s]
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| 
ಓಂ ಗೋ ಂದಾಯ ನಮಃ| (wash hands with small quantity of water) ಓಂ 
ಷಣ್ವೇ ನಮಃ| (rub both hands) ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ| (rub both hands) 

ಓಂ ತಿರ್ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ| (touch upper lip) ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ| (touch lower 
lip) ಓಂ ರ್ೕಧರಾಯ ನಮಃ| (fold your hands namskara mudra) ಓಂ 
ಹೃ ಕೇಶಾಯ ನಮಃ| (touch right knee) ಓಂ ಪದಮ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ| (touch left 
knee) ಓಂ ದಾ ೕದರಾಯ ನಮಃ| (touch head) ಓಂ ಸಂಕಷರ್ನಾಯ ನಮಃ| (touch 
chin) ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ|(touch right nostril) ಓಂ ಪರ್ದುಯ್ಮಾನ್ಯ ನಮಃ| 
(touch left nostril) ಓಂ ಅನಿರುದಾಧ್ಯ ನಮಃ| (touch right eye) ಓಂ 
ಪುರುಷೋತತ್ಮಾಯ ನಮಃ| (touch left eye) ಓಂ ಅಧೋಕಷ್ಜಾಯ ನಮಃ| (touch 
right ear) ಓಂ ನಾರ ಂಹಾಯ ನಮಃ| (touch left ear) ಓಂ ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ| 
(touch navel) ಓಂ ಜನಾಧರ್ನಾಯ ನಮಃ| (touch chest) ಓಂ ಉಪೇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ| 
(touch centre of head) ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ| (touch right shoulder) ಓಂ ರ್ೕ 
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ಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ| (touch left shoulder)

ಅಪ ತರ್ಃ ಪ ತೊರ್ೕವಾ ಸವಾರ್ವಸಾಥ್ಂ ಗತೋಪಿವಾ| ಯಃ ಸಮ್ರೇತುಪ್ಂಡರೀಕಾಕಷ್ಂ ಸಃ 
ಬಾಹಾಯ್ಭಯ್ಂತರ ಶುಶ್ಚಿಃ|| [sprinkle small amount of water around you]

ಆಚಮನಮ್>
[Sip after you recite the following three ಸಾವ್ಹಾ ಮಂತರ್s] ಓಂ ಕೇಶವಾಯ 
ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಗೋ ಂದಾಯ 
ನಮಃ| (wash hands with small quantity of water) ಓಂ ಷಣ್ವೇ ನಮಃ| (rub both 
hands) ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ| (rub both hands) ಓಂ ತಿರ್ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ| 
(touch upper lip) ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ| (touch lower lip) ಓಂ ರ್ೕಧರಾಯ 
ನಮಃ| (fold your hands namskara mudra) ಓಂ ಹೃ ಕೇಶಾಯ ನಮಃ| (touch right 
knee) ಓಂ ಪದಮ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ| (touch left knee) ಓಂ ದಾ ೕದರಾಯ ನಮಃ| 
(touch head) ಓಂ ಸಂಕಷರ್ನಾಯ ನಮಃ| (touch chin) ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ|
(touch right nostril) ಓಂ ಪರ್ದುಯ್ಮಾನ್ಯ ನಮಃ| (touch left nostril) ಓಂ 
ಅನಿರುದಾಧ್ಯ ನಮಃ| (touch right eye) ಓಂ ಪುರುಷೋತತ್ಮಾಯ ನಮಃ| (touch left 
eye) ಓಂ ಅಧೋಕಷ್ಜಾಯ ನಮಃ| (touch right ear) ಓಂ ನಾರ ಂಹಾಯ ನಮಃ| 
(touch left ear) ಓಂ ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ| (touch navel) ಓಂ ಜನಾಧರ್ನಾಯ ನಮಃ| 
(touch chest) ಓಂ ಉಪೇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ| (touch centre of head) ಓಂ ಹರಯೇ 
ನಮಃ| (touch right shoulder) ಓಂ ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ| (touch left shoulder)

ಪಾರ್ಣಾನಾಯಾಮಯ್>
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[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.] ಪರ್ಣವಸಯ್ ಪರಬರ್ಹಮ್ 
ಋ ಃ| ಪರಮಾತಾಮ್ ದೇವತಾ| ದೈ ೕ ಗಾಯತಿರ್ೕ ಛಂದಃ| ಪಾರ್ಣಾಯಾಮೇ 
ನಿ ೕಗಃ|| ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುಃ ಓಂ ಸುವಃ| ಓಂ ಮಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತಯ್ಂ| 

ಓಂ ತತಸ್ ತುವರ್ರೇಣಯ್ಂ ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ಧೀಮ | ಧಿ ೕ ೕನಃ 
ಪರ್ಚೋದಯಾತ್|| ಓಂ ಆ  ಜೊಯ್ೕತಿರಸೊಮೃತಂ ಬರ್ಹಮ್ ಭೂಭುರ್ವಸುಸ್ವರೋಂ||

ಸಂಕಲವ್>
ಮ ೕಪಾತತ್ ಸಮಸತ್ ದುರಿತಕಷ್ಯದಾವ್ರಾ ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರ ಪಿರ್ೕತಯ್ಥರ್ಂ ಸಾಯಂ 
(ಮಾಧಾಯ್ ನ್ಕ / ಪಾರ್ತ: as the case may be) ಸಂಧಾಯ್ ಮುಪಾ ಷೆಯ್ೕ|| (leave a 
spoon of water)

ಪರ್ಥಮ ಮಾಜರ್ನಂ>
ಆ ೕ ಷೆಠ್ೕತಿ ತೃಚಸಾಯ್ ತರ್ಯಾಣಾಂ ಮಂತಾರ್ಣಾಂ ಅಂಬರೀಷ ಸ್ಂಧುದಿವ್ೕಪ ಋ ಃ| 
ಆ ೕದೇವತಾ ಗಾಯತಿರ್ೕ ಛಂದಃ| ಮಾಜರ್ನೇ ನಿ ೕಗಃ| ಆ ೕ ಷಾಠ್ ಮ ೕ 
ಭುವಃ| ತಾನ ಊಜೇರ್ ದಧಾತನ| ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕಷ್ಸೇ|| ೕವಃ ವ ತ ೕ ರಸಃ| 
ತಸಯ್ ಭಾಜಯತೇ ಹನಃ| ಉಶತೀರಿವ ಮಾತರಃ|| ತಸಾಮ್ ಅರಂಗ ಮಾಮವಃ| ಯಸಯ್ 
ಕಷ್ಯಾಯ ಜಿನವ್ಥ| ಆ ೕ ಜನಯಥಾ ಚನಃ|| (sprinkle little water around your 
head)
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ಮಂತಾರ್ಚಮನಂ / ಆಪಾಂಪಾರ್ಶನಂ / ಜಲಾಭಿಮಂತರ್ಂ>
ಅಗಿನ್ಶೆಚ್ೕತಯ್ಸಯ್ (ಸೂಯರ್ಶೆಚ್ೕತಸಯ್-in the morning) ಮಂತರ್ಸಯ್ ಯಾಜಞ್ವಲಕ್ಯ್ 
ಉಪನಿಷದ ಋ ಃ| ಅಗಿನ್ (ಸೂಯರ್- in the morning) ಮಾಮನೊಯ್ೕ ಮನುಯ್ಪತಯಃ 
ಅಹದೇರ್ವತಾ| ಪರ್ಕೃತೀ ಛಂದಃ| ಮಂತಾರ್ಚಮನೇ ನಿ ೕಗಃ|| ಅಗಿನ್ಶಚ್ (ಸೂಯರ್ಶಚ್- 
in the morning) ಮಾ ಮನುಯ್ಶಚ್ ಮನುಯ್ಪತಯಶಚ್ ಮನುಯ್ ಕೃತೇಭಯ್ಃ| ಪಾಪೇಭೊಯ್ೕ 
ರಕಷ್ಂತಾಮ್| ಯದಾರ್ತಾರ್ಯ್ ಪಾಪಮಕಾಶರ್ಮ್| ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಹಸಾತ್ಭಾಯ್ಂ| 
ಪದಾಭ್ಮುದರೇಣ ಶಾನ್| ಆಹಸತ್ ದವಲುಂಪತು| ಯತಿಕ್ಂಚ ದುರಿತಂ ಮಯಿ| ಇದಮಹಂ 
ಮಾಮಮೃತ ೕನೌ| ಸತೆಯ್ೕ (ಸೂಯೇರ್- in the morning) ಜೊಯ್ೕತಿ  ಜಹೋಮಿ 
ಸಾವ್ಹಾ|| (Sip water with this mantra)
_____________
ಮಂತಾರ್ಚಮನಂ / ಆಪಾಂಪಾರ್ಶನಂ / ಜಲಾಭಿಮಂತರ್ಂ (in ಮಧಾಯ್ ನ್ಕ)>
ಆಪಃ ಪುನಂತು ಇತಯ್ಸಯ್ ನಾರಾಯಣ-ಯಾಜಞ್ವಲಕ್ಯ್ ಆಪಃ ಪೃಥಿ ೕ ಬರ್ಹಮ್ಣಸಪ್ತಿರ ಟ್ಃ 
ಆಭಯ್ಂತರ ಶುದಧ್ಯ್ಥೇರ್ ಆಪಾಂ ಪಾರ್ಶನೇ ನಿ ೕಗಃ| ಆಪಃ ಪುನಂತು ಪೃಥಿ ೕಂ 
ಪೂತಾ ಪುನಾತುಮಾಮ್| ಪುನಂತು ಬರ್ಹಮ್ಣಸಪ್ತಿಬರ್ರ್ಹಮ್ ಪೂತಾಪುನಾತುಮಾಮ್|| 
ಯದ್ ಉಚಿಷಟ್ಮಭೋಜಯ್ಂ ಯದಾವ್ ದುಶಚ್ರಿತಂ ಮಮ| ಸವರ್ಂ ಪುನಂತು 
ಮಾಮಾ ೕಸತಾಂಚ ಪರ್ತಿಗರ್ಹಂ ಸಾವ್ಹಾ||
_____________
ಆಚಮನಮ್>
[Sip after you recite the following three ಸಾವ್ಹಾ ಮಂತರ್s] ಓಂ ಕೇಶವಾಯ 
ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಗೋ ಂದಾಯ 
ನಮಃ| (wash hands with small quantity of water) ಓಂ ಷಣ್ವೇ ನಮಃ| (rub both 
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hands) ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ| (rub both hands) ಓಂ ತಿರ್ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ| 
(touch upper lip) ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ| (touch lower lip) ಓಂ ರ್ೕಧರಾಯ 
ನಮಃ| (fold your hands namskara mudra) ಓಂ ಹೃ ಕೇಶಾಯ ನಮಃ| (touch right 
knee) ಓಂ ಪದಮ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ| (touch left knee) ಓಂ ದಾ ೕದರಾಯ ನಮಃ| 
(touch head) ಓಂ ಸಂಕಷರ್ನಾಯ ನಮಃ| (touch chin) ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ|
(touch right nostril) ಓಂ ಪರ್ದುಯ್ಮಾನ್ಯ ನಮಃ| (touch left nostril) ಓಂ 
ಅನಿರುದಾಧ್ಯ ನಮಃ| (touch right eye) ಓಂ ಪುರುಷೋತತ್ಮಾಯ ನಮಃ| (touch left 
eye) ಓಂ ಅಧೋಕಷ್ಜಾಯ ನಮಃ| (touch right ear) ಓಂ ನಾರ ಂಹಾಯ ನಮಃ| 
(touch left ear) ಓಂ ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ| (touch navel) ಓಂ ಜನಾಧರ್ನಾಯ ನಮಃ| 
(touch chest) ಓಂ ಉಪೇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ| (touch centre of head) ಓಂ ಹರಯೇ 
ನಮಃ| (touch right shoulder) ಓಂ ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ| (touch left shoulder)

ದಿವ್ತೀಯ ಮಾಜರ್ನಂ>
ಆ ೕ ಷೆಠ್ೕತಿ ನವಚಯ್ರ್ಸಯ್ ಸೂಕತ್ಸಯ್ ಅಂಬರೀಷ ಸ್ಂಧುದಿವ್ೕಪ ಋ ಃ| ಆ ೕದೇವತಾ| 
ಗಾಯತಿರ್ೕ ಛಂದಃ| ಪಂಚಮೀ ವಧರ್ಮಾನ| ಸಪತ್ಮೀ ಪರ್ತಿಷಾಠ್| ಅಂತೆಯ್ೕದೆವ್ೕ ಅನುಷುಟ್ಭೌ| 
ಮಾಜರ್ನೇ ನಿ ೕಗಃ|| ಆ ೕ ಷಾಠ್ ಮ ೕ ಭುವಃ| ತಾನ ಊಜೇರ್ ದಧಾತನ| 
ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕಷ್ಸೇ|| ೕವ ಶ್ವ ತ ೕ ರಸಃ| ತಸಯ್ ಭಾಜಯತೇ ಹನಃ| 
ಉಶತೀರಿವ ಮಾತರಃ|| ತಸಾಮ್ ಅರಂಗ ಮಾಮವಃ| ಯಸಯ್ ಕಷ್ಯಾಯ ಜಿನವ್ಥ| ಆ ೕ 
ಜನಯಥಾ ಚನಃ|| (leave a spoon of water from right side to left side) ಶನೊನ್ೕ 
ದೇ ೕರಭಿಷಟ್ಯ ಆ ೕ ಭವಂತು ಪೀತಯೇ| ಶಂ ೕ ರಭಸರ್ವಂತು ನಃ|| ಈಶಾನಾ 
ವಾಯಾರ್ಣಾಂ ಕಷ್ಯಂತೀಶ್ ಚಷರ್ಣೀನಾಮ್| ಆ ೕ ಯಾಚಾಮಿ ಭೇಷಜಮ್|| 
ಅಪುಸ್ಮೇ ಸೋ ೕ ಅಬರ್ ೕದಂತ ರ್ಶಾವ್ನಿ ಭೇಷಜಾ| ಅಗಿನ್ಂ ಚ ಶವ್ ಶಂಭುವಮ್| 
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ಆಪಃ ಪೃಣೀತ ಭೇಷಜಂ ವರೂಥಂ ತನೆವ್ೕ ಏಏಏ ಮಮ| ಜೊಯ್ೕಕಚ್ ಸೂಯರ್ಂ ದೃಶೇ|| 
ಇದ ಮಾಪಃ ಪರ್ವಹತ ಯತಿಕ್ಂಚ ದುರಿತಂ ಮಯಿ| ಯದಾವ್ಹ ಮಭಿದುದೊರ್ೕಹ 
ಯದಾವ್ಶೇಪ ಉತಾನೃತಮ್| ಆ ೕ ಅಪಾಯ್ನವ್ಚರಿಷಂ ರಸೇನ ಸಮಗಸಮ್ | ಪಯ 
ಸಾವ್ನಗನ್ ಆಗ | ತಸಾಮ್ ಸಂಸೃಜ ವಚರ್ಸಾ|| ಸಸೃ ೕಃ ಸತ್ದಪಸೋ ದಿವಾ ನಕತ್ಂ ಚ 
ಸಸೃ ೕಃ| ವರೇಣಯ್ ಕರ್ತೂ ರಹಮಾ ದೇ ೕ ರವಸೇ ಹುವೇ|| (sprinkle little water 
around your head again)

ಪಾಪ ಪುರುಷ ಸಜರ್ನಂ / ದಹನಮ್>
ಋತಂಚ ಸತಯ್ಂಚೇತಸಯ್ ಸೂಕತ್ಸಯ್ ಅಘಮಷರ್ಣ ಋ ಃ| ಭಾವ ವೃತೊತ್ೕ ದೇವತಾ| 
ಅನುಷುಟ್ಪಛ್ಂದಃ| ಪಾಪ ಪುರುಷ ಸಜರ್ನೇ ನಿ ೕಗಃ| ಓಂ ಋತಂ ಚ 
ಸತಯ್ಂಚಾಭೀದಾದ್ತತ್ ಪಸೋಧಯ್ಜಾಯತ| ತತೊ ರಾತರ್ಯ್ಜಾಯತ ತತಸ್ಮುದೊರ್ೕ 
ಅಣರ್ವಃ|| ಸಮುದಾರ್ದಣರ್ವಾದಧಿ ಸಂವತಸ್ರೋ ಅಜಾಯತ| ಅಹೋ ರಾತಾರ್ಣಿ ದಧ 
ದಿವ್ಶವ್ಸಯ್ ಮಿಷತೋವ ೕ|| ಸೂಯಾರ್ ಚಂದರ್ಮಸೌ ಧಾತಾ ಯಥಾ ಪೂವರ್ಮಕಲಪ್ಯತ್| 
ದಿವಂ ಚ ಪೃಥಿ ೕಂ ಚಾಂತರಿಕಷ್ ಮಥೋ ಸಾವ್ಹಾ||

ಆಚಮನಮ್> 
[Sip after you recite the following three ಸಾವ್ಹಾ ಮಂತರ್s] ಓಂ ಕೇಶವಾಯ 
ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಗೋ ಂದಾಯ 
ನಮಃ| (wash hands with small quantity of water) ಓಂ ಷಣ್ವೇ ನಮಃ| (rub both 
hands) ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ| (rub both hands) ಓಂ ತಿರ್ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ| 
(touch upper lip) ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ| (touch lower lip) ಓಂ ರ್ೕಧರಾಯ 
ನಮಃ| (fold your hands namskara mudra) ಓಂ ಹೃ ಕೇಶಾಯ ನಮಃ| (touch right 
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knee) ಓಂ ಪದಮ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ| (touch left knee) ಓಂ ದಾ ೕದರಾಯ ನಮಃ| 
(touch head) ಓಂ ಸಂಕಷರ್ನಾಯ ನಮಃ| (touch chin) ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ|
(touch right nostril) ಓಂ ಪರ್ದುಯ್ಮಾನ್ಯ ನಮಃ| (touch left nostril) ಓಂ 
ಅನಿರುದಾಧ್ಯ ನಮಃ| (touch right eye) ಓಂ ಪುರುಷೋತತ್ಮಾಯ ನಮಃ| (touch left 
eye) ಓಂ ಅಧೋಕಷ್ಜಾಯ ನಮಃ| (touch right ear) ಓಂ ನಾರ ಂಹಾಯ ನಮಃ| 
(touch left ear) ಓಂ ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ| (touch navel) ಓಂ ಜನಾಧರ್ನಾಯ ನಮಃ| 
(touch chest) ಓಂ ಉಪೇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ| (touch centre of head) ಓಂ ಹರಯೇ 
ನಮಃ| (touch right shoulder) ಓಂ ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ| (touch left shoulder)

ಪಾರ್ಣಾನಾಯಾಮಯ್>
ಪರ್ಣವಸಯ್ ಪರಬರ್ಹಮ್ ಋ ಃ| ಪರಮಾತಾಮ್ ದೇವತಾ| ದೈ ೕ ಗಾಯತಿರ್ೕ ಛಂದಃ| 
ಪಾರ್ಣಾಯಾಮೇ ನಿ ೕಗಃ|| ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುಃ ಓಂ ಸುವಃ| ಓಂ ಮಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ 
ತಪಃ ಓಂ ಸತಯ್ಂ| ಓಂ ತತಸ್ ತುವರ್ರೇಣಯ್ಂ ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ಧೀಮ | ಧಿ ೕ 

ೕನಃ ಪರ್ಚೋದಯಾತ್|| ಓಂ ಆ  ಜೊಯ್ೕತಿರಸೊಮೃತಂ ಬರ್ಹಮ್ 
ಭೂಭುರ್ವಸುಸ್ವರೋಂ||

ಸಂಕಲವ್>
ಮ ೕಪಾತತ್ ಸಮಸತ್ ದುರಿತಕಷ್ಯದಾವ್ರಾ ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರ ಪಿರ್ೕತಯ್ಥರ್ಂ ಸಾಯಂ 
(ಪಾರ್ತ: as the case may be) ಸಂಧಾಯ್ಘಯ್ರ್ ಪರ್ಧಾನಂ ಕರಿಷೆಯ್ೕ||

ಅಘಯ್ರ್ ಪರ್ಧಾನಂ> [Offering of water] @@
ಓಂ ಭೂಭುರ್ವಸುಸ್ವಃ**| ಓಂ ತತಸ್ ತುವರ್ರೇಣಯ್ಂ ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ಧೀಮ  ಧಿ ೕ 
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ೕನಃ ಪರ್ಚೋದಯಾತ್|| (to give arghya 3 times with this mantra). 
ಕಾಲಾತೀತ ದೋಷ ಪಾರ್ಯ ಚ್ತಾತ್ಥರ್ಮ್ ಪುನರ್ ಅಘಯ್ರ್ ಪರ್ಧಾನಮ್ ಕರಿಷೆಯ್ೕ| ಓಂ 
ಭೂಭುರ್ವಸಸ್ವ್ಃ| ಓಂ ತತಸ್ ತುವರ್ರೇಣಯ್ಂ ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ಧೀಮ  ಧಿ ೕ ೕನಃ 
ಪರ್ಚೋದಯಾತ್|| (give arghya one more time) (This mantra for ಸಾಯಂ and 
ಪಾರ್ತಃ)
**ದ ಣಾತಯ್: ಭೂಭುರ್ವಸುಸ್ವಃ and ಉತತ್ರಾದಿ: ಭೂಭುರ್ವಸಸ್ವ್ಃ
_____________
(for ಮಧಾಯ್ ನ್ಕ):-
ಸಂಕಲವ್>
ಮ ೕಪಾತತ್ ಸಮಸತ್ ದುರಿತಕಷ್ಯದಾವ್ರಾ ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರ ಪಿರ್ೕತಯ್ಥರ್ಂ ಮಾಧಾಯ್ ನ್ಕ 
ಸಂಧಾಯ್ಘಯ್ರ್ ಪರ್ಧಾನಂ ಕರಿಷೆಯ್ೕ||
ಅಘಯ್ರ್ ಪರ್ಧಾನಂ>
ಹಂಸಃ ಶುಚಿಷಾದಿತಯ್ಸಯ್ ವಾಮದೇವಃ ಸೂ ೕರ್ ಜಗತೀ ಅಘಯ್ರ್ ಪರ್ಧಾನೇ 
ನಿ ೕಗಃ| ಓಂ ಹಂಸ ಶುಶ್ಚಿಷದವ್ ಸುರಂತರಿಕಷ್ ಸದೊಧ್ೕತಾ ವೇದಿಷದ ತಿಥಿರ್ 

ದುರೋಣಸತ್|| (give arghya once with this mantra) ನೃಷದವ್ರ ಸದೃತ ಸದೊವ್ಯ್ೕಮ 
ಸದಬಾಜ್ ಗೋಜಾ ಋತಜಾ ಅದಿರ್ಜಾ ಋತಮ್|| (give arghya once with this mantra) 
ಪಾರ್ತರ್ ದೇ ೕ ಮದಿತಿಂ ಜೋಹ ೕಮಿ ಮಧಯ್ಂದಿನ ಉದಿತಾ ಸೂಯರ್ಸಯ್|| (give 
arghya once with this mantra) ರಾಯೇ ಮಿತಾರ್ ವರುಣಾ ಸವರ್ತಾ ಇಳೇ ತೋಕಾಯ 
ತನಯಾಯ ಶಂ ೕಃ|| (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 evening.
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ಪರ್ದ ಣಮ್>
ಉದೆಛ್ೕದ ಭಿಶುರ್ತಾ ಮಘಮ್ ವೃಷಭಂ ನಯಾರ್ಪಸಮ್| ಅಸಾತ್ರ ಮೇ  ಸೂಯರ್|| (this 
is for ಸಾಯಂ and ಮಾಧಾಯ್ ನ್ಕ)
_____________
ಪರ್ದ ಣಮ್> (for morning ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ)
ಯದದಯ್ ಕಚಚ್ ವೃತರ್ಹನುನ್ದಗಾ ಅಭಿಸೂಯರ್| ಸವರ್ಂ ತದಿಂದರ್ ತೇ ವಶೇ||
_____________ 
ಸಂಧೊಯ್ೕಪಾಸನಮ್>
ತೇಜೋ | ತೇಜೋಮಯಿ ಧೇ || (show right hand to east and touch heart) 
ಅಸಾವಾದಿತೊಯ್ ಬರ್ಹಮ್| ಬರ್ಹೆ ವಾಹಮ ಮ್|| (take water in right hand the do 
pradakshina while leaving water around you).
ತಪರ್ಣಂ> [Pour water through tips of your right hand reciting the following 
mantra]
ಆದಿತಯ್ಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಸೋಮಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಅಂಗಾರಕಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಬುಧಂ 
ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಬೃಹಸಪ್ತಿಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಶುಕರ್ಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಶನೈಶಚ್ರಂ 
ತಪರ್ಯಾಮಿ| ರಾಹುಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಕೇತುಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಕೇಶವಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| 
ನಾರಾಯಣಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಮಾಧವಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಗೋ ಂದಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| 
ಷುಣ್ಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಮಧುಸೂದನಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ತಿರ್ ಕರ್ಮಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| 

ವಾಮನಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ರ್ೕಧರಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಹೃ ಕೇಶಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| 
ಪದಮ್ನಾಭಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ದಾ ೕದರಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಸಂಕಷರ್ಣಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| 
ವಾಸುದೇವಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಪರ್ದುಯ್ಮನ್ಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಅನಿರುದಧ್ಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| 
ಪುರುಷೋತತ್ಮಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಅಧೋಕಷ್ಜಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ನಾರ ಂಹಂ 
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಅಚುಯ್ತಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಜನಾಧರ್ನಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಉಪೇಂದರ್ಂ 
ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಹರಿಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| ಓಂ ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಂ ತಪರ್ಯಾಮಿ| 

ಆಚಮನಮ್> 
[Sip after you recite the following three ಸಾವ್ಹಾ ಮಂತರ್s] ಓಂ ಕೇಶವಾಯ 
ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಗೋ ಂದಾಯ 
ನಮಃ| (wash hands with small quantity of water) ಓಂ ಷಣ್ವೇ ನಮಃ| (rub both 
hands) ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ| (rub both hands) ಓಂ ತಿರ್ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ| 
(touch upper lip) ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ| (touch lower lip) ಓಂ ರ್ೕಧರಾಯ 
ನಮಃ| (fold your hands namskara mudra) ಓಂ ಹೃ ಕೇಶಾಯ ನಮಃ| (touch right 
knee) ಓಂ ಪದಮ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ| (touch left knee) ಓಂ ದಾ ೕದರಾಯ ನಮಃ| 
(touch head) ಓಂ ಸಂಕಷರ್ನಾಯ ನಮಃ| (touch chin) ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ|
(touch right nostril) ಓಂ ಪರ್ದುಯ್ಮಾನ್ಯ ನಮಃ| (touch left nostril) ಓಂ 
ಅನಿರುದಾಧ್ಯ ನಮಃ| (touch right eye) ಓಂ ಪುರುಷೋತತ್ಮಾಯ ನಮಃ| (touch left 
eye) ಓಂ ಅಧೋಕಷ್ಜಾಯ ನಮಃ| (touch right ear) ಓಂ ನಾರ ಂಹಾಯ ನಮಃ| 
(touch left ear) ಓಂ ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ| (touch navel) ಓಂ ಜನಾಧರ್ನಾಯ ನಮಃ| 
(touch chest) ಓಂ ಉಪೇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ| (touch centre of head) ಓಂ ಹರಯೇ 
ನಮಃ| (touch right shoulder) ಓಂ ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ| (touch left shoulder)

ಭೂತೋಚಾಚ್ಟನಂ>
ಅಪಸಪರ್ಂತು ೕ ಭೂತಾಃ ಯೇ ಭೂತಾ ಭೂಮಿ ಸಂ ಥ್ತಾಃ| ಯೇ ಭೂತಾ 
ಘನ್ಕತಾರ್ರಃ ತೇ ನಶಯ್ಂತು ವಾಜಞ್ಯಾ|| ಅಪಕಾರ್ಮಂತು ಭೂತದಾಯ್ಃ ಸವೇರ್ತೇ 
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ಭೂಮಿ ಭಾರಕಾಃ| ಸವೇರ್ಷಾಮ ರೋಧೇನ ಬರ್ಹಮ್ಕಮರ್ ಸಮಾರಭೇತ್||

ಆಸನಂ>
ಪೃಥಿವಾಯ್ಃ ಮೇರು ಪೃಷಠ್ ಋ ಃ| ಕೂ ೕರ್ ದೇವತಾ| ಸುತಲಮ್ ಛಂದಃ| ಆಸನೇ 
ನಿ ೕಗಃ| ಪೃಥಿ  ತವ್ಯಾ ಧೃತಾ ಲೋಕಾಃ ದೇ ತವ್ಂ ಷುಣ್ನಾ ಧೃತಾ| ತವ್ಂ ಚ 

ಧಾರಯ ಮಾಂ ದೇ  ಪ ತರ್ಂ ಕುರುಚಾಸಂ|| ಆಸನಂ ಕಲವ್ಯಾಮಿ| ಅನಂತಾಸನಾಯ 
ನಮಃ| ಕೂಮಾರ್ಸನಾಯ ನಮಃ| ೕಗಾಸನಾಯ ನಮಃ| ಪದಾಮ್ಸನಾಯ ನಮಃ| 
ಸುಖಾಸನಾಯ ನಮಃ||

ಪಾರ್ಣಾನಾಯಾಮಯ್>
ಪರ್ಣವಸಯ್ ಪರಬರ್ಹಮ್ ಋ ಃ| ಪರಮಾತಾಮ್ ದೇವತಾ| ದೈ ೕ ಗಾಯತಿರ್ೕ ಛಂದಃ| 
ಪಾರ್ಣಾಯಾಮೇ ನಿ ೕಗಃ|| ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುಃ ಓಂ ಸುವಃ| ಓಂ ಮಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ 
ತಪಃ ಓಂ ಸತಯ್ಂ| ಓಂ ತತಸ್ ತುವರ್ರೇಣಯ್ಂ ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ಧೀಮ | ಧಿ ೕ 

ೕನಃ ಪರ್ಚೋದಯಾತ್|| ಓಂ ಆ  ಜೊಯ್ೕತಿರಸೊಮೃತಂ ಬರ್ಹಮ್ 
ಭೂಭುರ್ವಸುಸ್ವರೋಂ||

ಸಂಕಲವ್>
ಮ ೕಪಾತತ್ ಸಮಸತ್ ದುರಿತಕಷ್ಯದಾವ್ರಾ ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರ ಪಿರ್ೕತಯ್ಥರ್ಂ ಸಾಯಂ 
(ಮಾಧಾಯ್ ನ್ಕ / ಪಾರ್ತ: as the case may be) ಸಂಧಾಯ್ ಗಾಯತಿರ್ೕ ಮಹಾಮಂತರ್ ಜಪಂ 
ಕರಿಷೆಯ್ೕ||

ಸಾಯುಜಯ್ಂ>
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ಪರ್ಣವಸಯ್ ಋ ಃ ದೇವತಾ ಛಂದಾಂ | ಓಂಮಿತೆಯ್ೕಕಾಕಷ್ರಂ ಬರ್ಹಮ್| ಅಗಿನ್ದೇರ್ವತಾ 
ಬರ್ಹಮ್ ಇತಾಯ್ಷರ್ಮ್| ಗಾಯತರ್ಂ ಛಂದಃ| ಪರಮಾತಾಮ್ ಸವ್ರೂಪಂ| ಸಾಯುಜಯ್ಂ 
ನಿ ೕಗಃ||

ಗಾಯತಾರ್ಯ್ವಾಹನಂ>
ಆಯಾತು ವರದಾ ದೇ ೕ ಅಕಷ್ರಂ ಬರ್ಹಮ್ಸಮಿಮ್ತಮ್| ಗಾಯತಿರ್ೕಂ ಛಂದಸಾಂ 
ಮಾತೇದಂ ಬರ್ಹಮ್ ಜುಷಸವ್ಮೇ| ಯದನಾಹ್ತುಕ್ರುತೇ ಪಾಪಂ ತದನಾಹ್ತ ತಿಮುಚಯ್ತೇ| 
ಯದಾರ್ತಿರ್ಯಾತುಕ್ರುತೇ ಪಾಪಂ ತದಾರ್ತಿರ್ಯಾತ ತಿಮುಚಯ್ತೇ| ಸವರ್ವಣೇರ್ 
ಮಹಾದೇ ೕ ಸಂಧಾಯ್ ದೆಯ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ|| ಓಜೋ  ಸಹೋ  ಬಲಮ  ಭಾರ್ಜೋ  
ದೇವಾನಾಂ ಧಾಮನಾಮಾ  ಶವ್ಮ  ಶಾವ್ಯುಃ| ಸವರ್ಮ  ಸವಾರ್ಯುಃ| 
ಅಭಿಭುವರೊಂ| ಗಾಯತಿರ್ೕಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ| ಸಾ ತಿರ್ೕಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ| ಸರಸವ್ತೀಂ 
ಆವಾಹಯಾಮಿ| ಛಂದ ೕರ್ನಾಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ| ರ್ೕಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ| ಪಿರ್ಯಂ 
ಆವಾಹಯಾಮಿ| ಬಲಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ|| ಗಾಯತಿರ್ಯಾ ಗಾಯತಿರ್ೕ ಛಂದಃ| ಶಾವ್ಮಿತರ್ 
ಋ ಃ| ಸ ತಾ ದೇವತಾ| ಗಾಯತಿರ್ೕ ಛಂದಃ| ಅಗಿನ್ಮುರ್ಖಂ ಬರ್ಹಾಮ್ ರಃ| ಷುಣ್ರ್ 
ಹೃದಯಂ| ರುದರ್ ಲಲಾಟಂ| ಪೃಥೀ ಕು ಃ| ಪಾರ್ಣೋಪಾನ ವಾಯ್ನೋದಾನ ಸಮಾನ 
ಸಪಾರ್ಣ ಶೆವ್ೕತವಣರ್ಂ| ಸಾಂಖಾಯ್ಯನ ಸಗೋತಾರ್| ಗಾಯತಾರ್ಯ್ ಚತು ಂರ್ಶತಯ್ಕಷ್ರಾ 
ತಿರ್ಪದಾ ಷಟುಕ್ ಃ| ಪಂಚ ೕಷರ್ ಉಪನಯನಾದಿ ಯಥಾಸಂಭವ ಗಾಯತಿರ್ೕ 
ಮಂತರ್ಜಪಂ ಕರಿಷೆಯ್ೕ||

ಕರನಾಯ್ಸಃ>
ತತಸ್ ತುಃ ಬರ್ಹಾಮ್ತಮ್ನೇ ಅಂಗುಷಾಠ್ಭಾಯ್ಂ ನಮಃ| ವರೇಣಯ್ಂ ಷಣ್ವಾತಮ್ನೇ 
ತಜರ್ನೀಭಾಯ್ಂ ನಮಃ| ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ರುದಾರ್ತಮ್ನೇ ಮಧಯ್ಮಾಭಾಯ್ಂ ನಮಃ| ಧೀಮ  
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ಸತಾಯ್ತಮ್ನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭಾಯ್ಂ ನಮಃ| ಧಿ ೕ ೕನಃ ಾನಾತಮ್ನೇ ಕನಿ ಠ್ಕಾಭಾಯ್ಂ 
ನಮಃ| ಪರ್ಚೋದಯಾತ್ ಪರ್ಕಾಶಾತಮ್ನೇ ಕರತಲಕರಪೃಷಾಠ್ ಭಾಯ್ಂ ನಮಃ||

ಅಂಗನಾಯ್ಸಃ>
ತತಸ್ ತುಃ ಬರ್ಹಾಮ್ತಮ್ನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ| ವರೇಣಯ್ಂ ಷಣ್ವಾತಮ್ನೇ ರಸೇ 
ಸಾವ್ಹಾ| ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ರುದಾರ್ತಮ್ನೇ ಖಾಯೈ ವಷಟ್| ಧೀಮ  ಸತಾಯ್ತಮ್ನೇ 
ಕವಚಾಯ ಹುಮ್| ಧಿ ೕ ೕನಃ ಾನಾತಮ್ನೇ ನೇತರ್ತರ್ಯಾಯ ವೌಷಟ್| 
ಪರ್ಚೋದಯಾತ್ ಪರ್ಕಾಶಾತಮ್ನೇ ಅಸಾಯ ಫಟ್| ಭೂಭುರ್ವಸಸ್ವ್ರೋಮಿತಿ ದಿಗಬ್ಂಧಃ||

ಧಾಯ್ನಂ>
ಮುಕಾತ್ ದುರ್ಮ ಹೇಮ ನೀಲಧವಳ ಚಾಛ್ಯೈರ್ ಮುಖೈ ೕಕಷ್ಣೈಃ| ಮುಕಾತ್ಮಿಂದು 
ನಿಬದಧ್ ರತನ್ ಮುಕುಟಾಂ ತತಾವ್ಥರ್ ವಣಾರ್ತಿಮ್ಕಾಮ್|| ಗಾಯತಿರ್ೕಂ ವರದಾಭಯಾಂ 
ಕುಶಕಶಾಂ ಶುಭರ್ಂ ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ ಶಂಖಂ ಚಕರ್ಮಥಾರ ಂದ ಯುಗಲಂ ಹಸೆರ್ 
ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ||

ಗಾಯತಿರ್ೕ ಜಪಃ>
ಓಂ ಭೂಭುರ್ವಸುಸ್ವಃ**| ಓಂ ತತಸ್ ತುವರ್ರೇಣಯ್ಂ ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ಧೀಮ | ಧಿ ೕ 

ೕನಃ ಪರ್ಚೋದಯಾತ್|| [recite this mantra 1008/108/28/10 times] 
**ದ ಣಾತಯ್: ಭೂಭುರ್ವಸುಸ್ವಃ; ಉತತ್ರಾದಿ: ಭೂಭುರ್ವಸಸ್ವಃ

ಅಂಗನಾಯ್ಸಃ>
ತತಸ್ ತುಃ ಬರ್ಹಾಮ್ತಮ್ನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ| ವರೇಣಯ್ಂ ಷಣ್ವಾತಮ್ನೇ ರಸೇ 
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ಸಾವ್ಹಾ| ಭಗೋರ್ದೇವಸಯ್ ರುದಾರ್ತಮ್ನೇ ಖಾಯೈ ವಷಟ್| ಧೀಮ  ಸತಾಯ್ತಮ್ನೇ 
ಕವಚಾಯ ಹುಮ್| ಧಿ ೕ ೕನಃ ಾನಾತಮ್ನೇ ನೇತರ್ತರ್ಯಾಯ ವೌಷಟ್| 
ಪರ್ಚೋದಯಾತ್ ಪರ್ಕಾಶಾತಮ್ನೇ ಅಸಾಯ ಫಟ್| ಭೂಭುರ್ವಸಸ್ವ್ರೋಮಿತಿ 
ದಿಗಿವ್ ೕಕಃ||

ತತಸ್ತ್ ಬರ್ಹಾಮ್ಪರ್ಣಮಸುತ್|| (leave a spoon of water)

ಸೂ ೕರ್ಪಸಾಥ್ನಂ> (for both ಸಾಯಂ and ಪಾರ್ತಃ)
ಕಶಯ್ಪ ಋ ಃ ಜಾತವೇದಾ ಅಗಿನ್ದೇರ್ವತಾ| ತಿರ್ಷುಟ್ಪಛ್ಂದಃ| ಸೂ ೕರ್ಪಸಾಥ್ನೇ 
ನಿ ೕಗಃ|| ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮ ಮರಾತೀಯತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದಃ| 

ಸನಃ ವಷರ್ದತಿ ದುಗಾರ್ಣಿ ಶಾವ್ನಾವೇವ ಂಧುಂ ದುರಿತಾತಯ್ಗಿನ್ಃ|| 
ತಚಛ್ಂ ೕರಿತಯ್ಸಯ್ ಶಂಯುರ್ ಶೆವ್ೕ ದೇವಾ ಶಕವ್ರೀ| ತಚಛ್ಂ ೕರಾ ವೃಣೀಮಹೇ 
ಗಾತುಂ ಯ ಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜಞ್ಪತಯೇ| ದೈ ೕ ಸವ್ ತ್ರಸುತ್ನಃ ಸವ್ ತ್ಮಾರ್ನುಷೇಭಯ್ಃ| 
ಊಧರ್ಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ ಶಂನೊ ಅಸುತ್ ದಿವ್ಪದೇ ಶಂ ಚತುಷಪ್ದೇ| ಓಂ ಶಾಂತಿ 
ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ||
_____________ 
ಸೂ ೕರ್ಪಸಾಥ್ನಂ> (for ಮಾಧಾಯ್ ನ್ಕ)
ತಚಚ್ಕಷ್ುರಿತಸಯ್ ವ ಷಠ್ಃ ಸ ತಾಪುರ ಉ ಣ್ಕ್| ಸೂ ೕರ್ಪಸಾತ್ನೇ ನಿ ೕಗಃ| ಓಂ 
ತಚಚ್ಕಷ್ುರ್ ದೇವ ತಂ ಶುಕರ್ಮುಚಚ್ರತ್| ಪಶೆಯ್ೕಮ ಶರದಶಶ್ತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಶಶ್ತಂ||
_____________
ಓಂ ನ ೕ ಬರ್ಹಮ್ಣ ಇತಯ್ಸಯ್ ಪರ್ಜಾಪತಿರ್ ಶೆವ್ೕದೇವ ಷುಟ್ಪ್| ನ ೕ ಬರ್ಹಮ್ಣೇ 
ನ ೕ ಅಸತ್ವ್ಗನ್ಯೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವೆಯ್ೖ ನಮಃ ಓಷಧೀಭಯ್ಃ ನ ೕ ವಾಚೇ ನ ೕ 
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ವಾಚಸಪ್ತಯೇ ನ ೕ ಷಣ್ವೇ ಮಹತೇ ಕರೋಮಿ|| (recite three times from 
ನ ೕ ಬರ್ಹಮ್ಣೇ.... ಕರೋಮಿ)

ದಿಙನ್ಮಸಾಕ್ರಃ>
ಪಾರ್ಚೆಯ್ೖ ದಿಶೇ (east) ಇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ| ಆಗೆನ್ೕಯ ದಿಶೇ (south-east) ಆಗನ್ಯೇ 
ನಮಃ| ದ ಣಾಯೈ ದಿಶೇ (south) ಯಮಾಯ ನಮಃ| ನಿಋತಯ ದಿಶೇ (south-west) 
ನಿಋತಯೇ ನಮಃ| ಪರ್ತೀಚೆಯ್ೖ ದಿಶೇ (west) ವರುಣಾಯ ನಮಃ| ವಾಯವಯ್ ದಿಶೇ 
(north-west) ವಾಯವೇ ನಮಃ| ಉದೀಚೆಯ್ೖ ದಿಶೇ (north) ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ| 
ಈಶಾನ ದಿಶೇ (north-east) ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ| ಊಧಾವ್ರ್ಯೈ ದಿಶೇ (upwards) 
ಬರ್ಹಮ್ಣೇ ನಮಃ| ಅಧರಾಯೈ ದಿಶೇ (downwards) ಪೃಥಿವೆಯ್ೖ ನಮಃ| [turn to the 
directions in ( ) and do namaskara staring from east and turning clock wise] 
ಅಂತರಿಕಷ್ ದಿಶೇ ಸಂಧಾಯ್ಯೈ ನಮಃ||

ಗಾಯತೆ  ನಮಃ| ಸಾ ತೆ  ನಮಃ| ಸರಸವ್ತೆಯ್ೖ ನಮಃ| ಸವಾರ್ಭೊಯ್ೕ ದೇವತಾಭೊಯ್ೕ 
ನ ೕ ನಮಃ| ಮುನಿಭೊಯ್ೕ ನಮಃ| ಗುರುಭೊಯ್ೕ ನಮಃ| ಋ ಭೊಯ್ೕ ನಮಃ| 
ಆಚಾಯೇರ್ಭೊಯ್ೕ ನಮಃ| ಕಾಮಮಕಾ ೕರ್ತ್ ಮನುಯ್ರಾಕ ೕರ್ತ್ ನ ೕ ನಮಃ| ಯಾಂ 
ಸದಾ ಸವರ್ಭೂತಾನಿ ಸಾಥ್ವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ| ಸಾಯಂ ಪಾರ್ತನರ್ಮಸಯ್ಂತಿ| ಸಾ ಮಾ 
ಸಂಧಾಯ್ ಅಭಿರಕಷ್ತು| ರ್ೕ ಸಾಮಾ ಸಂಧಾಯ್ ಅಭಿರಕಷ್ತೊಯ್ೕಂ ನ ೕ ನಮಃ|| ವಾಯ 
ಷುಣ್ರೂಪಾಯ ವರೂಪಾಯ ಷಣ್ವೇ| ವಸಯ್ ಹೃದಯಂ ಷುಣ್ಃ ಷೊಣ್ೕಶಚ್ ಹೃದಯಂ 
ವಃ| ಯಥಾ ವಮ ೕ ಷುಣ್ಃ ಏವಂ ಷುಣ್ಮಯ ಹ್ವಃ| ಯಥಾಂತರಂ ನ ಪಶಾಯ್ಮಿ 

ತಥಾ ಮೇ ಸವ್ ತ್ರಾಯು ಂ| ರ್ೕ ತಥಾ ಮೇ ಸವ್ ತ್ರಾಯುಷೊಯ್ೕನನ್ ೕ ನಮಃ|| 
ಬರ್ಹಮ್ಣೊಯ್ೕ ದೇವಕಿ ಪುತೊರ್ೕ ಬರ್ಹಮ್ಣೊಯ್ೕ ಮಧುಸೂದನಃ| ಬರ್ಹಮ್ಣಃ ಪುಂಡರೀಕಾ ೋ 
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ಬರ್ಹಮ್ಣೊಯ್ೕ ಷುಣ್ಚುಯ್ರ್ತಃ| ನ ೕ ಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬಾರ್ಹಮ್ಣ ತಾಯ ಚ| 
ಜಗದಿಧ್ತಾಯ ಕೃಷಾಣ್ಯ ಗೋ ಂದಾಯ ನ ೕ ನಮಃ| ರ್ೕ ಗೋ ಂದಾಯ ನ ೕ 
ನಮಃ|

ಗಾಯತಿರ್ೕ ಉದಾವ್ಸನಂ>
ಉತತ್ಮ ಇತಯ್ಸಯ್ ವಾಮದೇವ ಗಾಯತರ್ಯ್ನುಷುಟ್ಪ್ | ಉದಾವ್ಸನೇ ನಿ ೕಗಃ| 
ಉತತ್ಮೇ ಖರೇ ಜಾತೇ ಭೂಮಾಯ್ಂ ಪವರ್ತ ಮೂಧರ್ನಿ| ಬಾರ್ಹಮ್ಣೇಭೊಯ್ೕ 
ಭಯ್ನು ಾತಾ ಗಚಛ್ ದೇ  ಯಥಾ ಸುಖಂ||

ೕರೇಣ ಸಾನ್ಪಿತೇ ದೇ  ಚಂದನೇನ ಲೇಪಿತೇ| ಬಿಲವ್ಪತಾರ್ಚಿರ್ತಾ ದೇ  ಅಹಂ 
ದುಗೀರ್ ಶರಣಾಗತಃ| ರ್ೕ ಅಹಂ ದುಗೀರ್ ಶರಣಾಗಚಛ್ತೊಯ್ೕನನ್ ೕ ನಮಃ| 
ಆಕಾಶಾತವ್ತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚಛ್ತಿ ಸಾಗರಂ| ಸವೇರ್ ದೇವ ನಮಸಾಕ್ರಃ 
ಕೇಶವಂ ಪರ್ತಿಗಚಛ್ತಿ| ರ್ೕ ಕೇಶವಂ ಪರ್ತಿಗಚಛ್ತೊಯ್ೕಂ ನ ೕ ನಮಃ| ಸವರ್ ವೇದೇಷು 
ಯತುಪ್ಣಯ್ಂ ಸವರ್ ತೀಥೇರ್ಷು ಯತವ್ಲಂ| ತತವ್ಲಂ ಸಮವಾ ನ್ೕತಿ ಸುತ್ತಾವ್ ದೇವಂ 
ಜನಾಧರ್ನಂ| ವಾಸನಾದಾವ್ಸು ದೇವಸಯ್ ವಾ ತಂ ತೇ ಜಗತರ್ಯಂ| ಸವರ್ ಭೂತ 
ನಿವಾಸೋ  ವಾಸುದೇವ ನ ೕಸುತ್ತೇ| ನ ೕಸತ್ವ್ನಂತಾಯ ಸಹಸರ್ಮೂತರ್ಯೇ 
ಸಹಸರ್ ಪಾದಾ  ರೋರು ಬಾಹವೇ ಸಹಸರ್ನಾಮೆನ್ೕ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶವ್ತೇ ಸಹಸರ್ 
ಕೋಟಿ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ| ಭದರ್ಂ ನೋ ಅಪಿವಾತಯ ಮನಃ|| ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ 
ಶಾಂತಿಃ||

ಗೋತಾರ್ಭಿವಂದನಂ>
ಚತುಸಾಸ್ಗರ ಪಯರ್ಂತಂ ಗೋ ಭಾರ್ಹಮ್ಣೇಭಯ್ಃ ಶುಭಂ ಭವತು| ಮಾದರಿಗೆ-ವಾ ಷಠ್-
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ಆಭರದವ್ಸು- ಇಂದರ್ ಪರ್ಮದ- ತಾರ್ಯ್ಷೇರ್ಯ ಪರ್ವರಾನಿವ್ತ ಉಪಮನುಯ್ ವ ಷಠ್ಸ 
ಗೋತರ್ಃ ಆಶವ್ಲಾಯನ ಸೂತರ್ಃ ಋಗೆವ್ೕದಾಂತಗರ್ತ ಶಾಕಲ ಶಾಖಾಧಾಯ್ಯೀ (your 
name here) ಶಮರ್ ಅಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ (put namaskara to God reciting 
from ಚತುಸಾಸ್ಗರ....... ಅಭಿವಾದಯೇ, two times; Gotra details differ from 
person to person)

ಆಚಮನಮ್> 
[Sip after you recite the following three ಸಾವ್ಹಾ ಮಂತರ್s] ಓಂ ಕೇಶವಾಯ 
ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಗೋ ಂದಾಯ 
ನಮಃ| (wash hands with small quantity of water) ಓಂ ಷಣ್ವೇ ನಮಃ| (rub both 
hands) ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ| (rub both hands) ಓಂ ತಿರ್ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ| 
(touch upper lip) ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ| (touch lower lip) ಓಂ ರ್ೕಧರಾಯ 
ನಮಃ| (fold your hands namskara mudra) ಓಂ ಹೃ ಕೇಶಾಯ ನಮಃ| (touch right 
knee) ಓಂ ಪದಮ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ| (touch left knee) ಓಂ ದಾ ೕದರಾಯ ನಮಃ| 
(touch head) ಓಂ ಸಂಕಷರ್ನಾಯ ನಮಃ| (touch chin) ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ|
(touch right nostril) ಓಂ ಪರ್ದುಯ್ಮಾನ್ಯ ನಮಃ| (touch left nostril) ಓಂ 
ಅನಿರುದಾಧ್ಯ ನಮಃ| (touch right eye) ಓಂ ಪುರುಷೋತತ್ಮಾಯ ನಮಃ| (touch left 
eye) ಓಂ ಅಧೋಕಷ್ಜಾಯ ನಮಃ| (touch right ear) ಓಂ ನಾರ ಂಹಾಯ ನಮಃ| 
(touch left ear) ಓಂ ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ| (touch navel) ಓಂ ಜನಾಧರ್ನಾಯ ನಮಃ| 
(touch chest) ಓಂ ಉಪೇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ| (touch centre of head) ಓಂ ಹರಯೇ 
ನಮಃ| (touch right shoulder) ಓಂ ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ| (touch left shoulder)
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||ಅಥ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||

ಕಮರ್ ಸಮಪರ್ಣಂ>
ಯಸಯ್ ಸ ತಾಯ್ಚ ನಾ ೕಕಾ  ತಪಃ ಸಂಧಾಯ್ ಕಿರ್ಯಾದಿಷು ನೂಯ್ನಂ ಸಂಪೂಣರ್ತಾಂ 
ಯಾತಿ ಸಂಧೊಯ್ೕ ವಂದೇ ತಮಚುಯ್ತಂ| ಮಂತರ್ ೕನಂ ಕಿರ್ಯಾ ೕನಂ ಭಕಿತ್ ೕನಂ 
ಜನಾಧರ್ನ ಯತಕ್ೃತಂತು ಮಯಾ ಸಂಧಾಯ್ ಪರಿಪೂಣರ್ಂ ತದಸುತ್ಮೇ| (leave a spoon 
of water)

ನಾಮತರ್ಯ ಮಂತರ್ ಜಪಃ>
ಮದೆಯ್ೕ ಮಂತರ್ತಂತರ್ ಧಾಯ್ನನಿಯಮ ಸವ್ರವಣರ್ ನೂಯ್ನಾತಿರಿಕತ್ ಲೋಪದೋಷ 
ಪಾರ್ಯ ಚ್ತಾತ್ಥರ್ಂ ನಾಮತರ್ಯ ಮಂತರ್ ಜಪಂ ಕರಿಷೆಯ್ೕ| ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ 
ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋ ಂದಾಯ ನಮಃ| ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ 
ಗೋ ಂದಾಯ ನಮಃ| ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋ ಂದಾಯ ನಮಃ| 
ಅಚುಯ್ತಾನಂತ ಗೋ ಂದೇಭೊಯ್ೕ ನಮಃ|

ಆಚಮನಮ್> 
[Sip after you recite the following three ಸಾವ್ಹಾ ಮಂತರ್s] ಓಂ ಕೇಶವಾಯ 
ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸಾವ್ಹಾ| ಓಂ ಗೋ ಂದಾಯ 
ನಮಃ| (wash hands with small quantity of water) ಓಂ ಷಣ್ವೇ ನಮಃ| (rub both 
hands) ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ| (rub both hands) ಓಂ ತಿರ್ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ| 
(touch upper lip) ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ| (touch lower lip) ಓಂ ರ್ೕಧರಾಯ 
ನಮಃ| (fold your hands namskara mudra) ಓಂ ಹೃ ಕೇಶಾಯ ನಮಃ| (touch right 
knee) ಓಂ ಪದಮ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ| (touch left knee) ಓಂ ದಾ ೕದರಾಯ ನಮಃ| 
(touch head) ಓಂ ಸಂಕಷರ್ನಾಯ ನಮಃ| (touch chin) ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ|
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(touch right nostril) ಓಂ ಪರ್ದುಯ್ಮಾನ್ಯ ನಮಃ| (touch left nostril) ಓಂ 
ಅನಿರುದಾಧ್ಯ ನಮಃ| (touch right eye) ಓಂ ಪುರುಷೋತತ್ಮಾಯ ನಮಃ| (touch left 
eye) ಓಂ ಅಧೋಕಷ್ಜಾಯ ನಮಃ| (touch right ear) ಓಂ ನಾರ ಂಹಾಯ ನಮಃ| 
(touch left ear) ಓಂ ಅಚುಯ್ತಾಯ ನಮಃ| (touch navel) ಓಂ ಜನಾಧರ್ನಾಯ ನಮಃ| 
(touch chest) ಓಂ ಉಪೇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ| (touch centre of head) ಓಂ ಹರಯೇ 
ನಮಃ| (touch right shoulder) ಓಂ ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ| (touch left shoulder)

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದಿರ್ಯೈವಾರ್ ಬುದಾಧ್ಯ್ತಮ್ನಾ ವಾ ಪರ್ಕೃತೇ 
ಸಸ್ವ್ಭಾವಾತಕ್ರೋಮಿ ಯದಯ್ತಸ್ಕಲಂ ಪರಸೆ  ರ್ೕಮನಾನ್ರಾಯಣಾಯೇತಿ 
ಸಮಪರ್ಯಾಮಿ||
||ಇತಿ ಋಗೆವ್ೕದೀಯ ಸಂಧಾಯ್ವಂದನ ಧಿಃ||
||ಹರಿಃ ಓಂ|| 
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