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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||
ആചമനമ്> [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 
ആചമനമ് you will take small quantity of water and sip after 
you recite the following three സവ്ാഹാ മം്രതs]
ഓം േകശവായ സവ്ാഹാ| ഓം നാരായണായ സവ്ാഹാ| 
ഓം മാധവായ സവ്ാഹാ| ഓം േഗാവിംദായ നമഃ| (wash 
hands with small quantity of water) ഓം വിഷ്ണേവ നമഃ| 
(rub both hands) ഓം മധുസൂദനായ നമഃ| (rub both hands) 
ഓം ്രതിവി്രകമായ നമഃ| (touch upper lip) ഓം വാമനായ 
നമഃ| (touch lower lip) ഓം ്രശീധരായ നമഃ| (fold your hands 
namskara mudra) ഓം ഹൃഷിേകശായ നമഃ| (touch right 
knee) ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ| (touch left knee) ഓം 
ദാേമാദരായ നമഃ| (touch head) ഓം സംകര്ഷനായ നമഃ| 
(touch chin) ഓം വാസുേദവായ നമഃ|(touch right nostril) 
ഓം ്രപദയ്ുമ്നായ നമഃ| (touch left nostril) ഓം 
aനിരുdായ നമഃ| (touch right eye) ഓം 
പുരുേഷാtമായ നമഃ| (touch left eye) ഓം 
aേധാkജായ നമഃ| (touch right ear) ഓം നാരസിംഹായ 
നമഃ| (touch left ear) ഓം aചയ്ുതായ നമഃ| (touch navel) 
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ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ| (touch chest) ഓം uേപം്രദായ 
നമഃ| (touch centre of head) ഓം ഹരേയ നമഃ| (touch right 
shoulder) ഓം ്രശീ കൃഷ്ണായ നമഃ| (touch left shoulder)

aപവി്രതഃ പവിേ്രതാവാ സരവ്ാവsാം ഗേതാപിവാ| 
യഃ സ്മേരത്പുംഡരീകാkം സഃ ബാഹയ്ാഭയ്ംതര 
ുചിഃ|| [sprinkle small amount of water around you]

ആചമനമ്>
[Sip after you recite the following three സവ്ാഹാ മം്രതs] ഓം 
േകശവായ സവ്ാഹാ| ഓം നാരായണായ സവ്ാഹാ| ഓം 
മാധവായ സവ്ാഹാ| ഓം േഗാവിംദായ നമഃ| (wash hands 
with small quantity of water) ഓം വിഷ്ണേവ നമഃ| (rub both 
hands) ഓം മധുസൂദനായ നമഃ| (rub both hands) ഓം 
്രതിവി്രകമായ നമഃ| (touch upper lip) ഓം വാമനായ നമഃ| 
(touch lower lip) ഓം ്രശീധരായ നമഃ| (fold your hands 
namskara mudra) ഓം ഹൃഷിേകശായ നമഃ| (touch right 
knee) ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ| (touch left knee) ഓം 
ദാേമാദരായ നമഃ| (touch head) ഓം സംകര്ഷനായ നമഃ| 
(touch chin) ഓം വാസുേദവായ നമഃ|(touch right nostril) 
ഓം ്രപദയ്ുമ്നായ നമഃ| (touch left nostril) ഓം 
aനിരുdായ നമഃ| (touch right eye) ഓം 
പുരുേഷാtമായ നമഃ| (touch left eye) ഓം 
aേധാkജായ നമഃ| (touch right ear) ഓം നാരസിംഹായ 
നമഃ| (touch left ear) ഓം aചയ്ുതായ നമഃ| (touch navel) 
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ| (touch chest) ഓം uേപം്രദായ 
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നമഃ| (touch centre of head) ഓം ഹരേയ നമഃ| (touch right 
shoulder) ഓം ്രശീ കൃഷ്ണായ നമഃ| (touch left shoulder)

്രപാണാനായാമയ്>
[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.] 
്രപണവസയ് പര്രബh ഋഷിഃ| പരമാtാ േദവതാ| 
ൈദവീ ഗായ്രതീ ഛംദഃ| ്രപാണായാേമ വിനിേയാഗഃ|| ഓം 
ഭൂഃ ഓം ഭുഃ ഓം സുവഃ| ഓം മഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം 
സതയ്ം| ഓം തtവിതുരവ്േരണയ്ം ഭേര്ഗാേദവസയ് 
ധീമഹി| ധിേയാ േയാനഃ ്രപേചാദയാത്|| ഓം ആെപാ 
േജയ്ാതിരെസാമൃതം ്രബh ഭൂര്ഭുവsുവേരാം||

സംകലവ്>
മേമാപാt സമസ്ത ദുരിതkയദവ്ാരാ ്രശീ പരേമശവ്ര 
്രപീതയ്ര്ഥം സായം (മാധയ്ാhിക / ്രപാത: as the case may 
be) സംധയ്ാ മുപാസിേഷയ്|| (leave a spoon of water)

്രപഥമ മാര്ജനം>
ആേപാഹിേഷ്ഠതി തൃചസയ്ാ ്രതയാണാം മം്രതാണാം 
aംബരീഷ sിംധുദവ്ീപ ഋഷിഃ| ആേപാേദവതാ ഗായ്രതീ 
ഛംദഃ| മാര്ജേന വിനിേയാഗഃ| ആേപാ ഹിഷ്ഠാ മേയാ 
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ഭുവഃ| താന ഊേര്ജ ദധാതന| മേഹരണായ ചkേസ|| 
േയാവഃ ശിവ തേയാ രസഃ| തസയ് ഭാജയേത ഹനഃ| 
uശതീരിവ മാതരഃ|| തസ്മാ aരംഗ മാമവഃ| യസയ് 
kയായ ജിനവ്ഥ| ആേപാ ജനയഥാ ചനഃ|| (sprinkle little 
water around your head)

മം്രതാചമനം / ആപാം്രപാശനം / ജലാഭിമം്രതം>
agിേ തയ്സയ് (സൂരയ്േ തസയ്-in the morning) 
മം്രതസയ് യാjവല്കയ് uപനിഷദ ഋഷിഃ| agി (സൂരയ്- 
in the morning) മാമേനയ്ാ മനയ്ുപതയഃ aഹേര്ദവതാ| 
്രപകൃതീ ഛംദഃ| മം്രതാചമേന വിനിേയാഗഃ|| agി  
(സൂരയ് - in the morning) മാ മനയ്ു  മനയ്ുപതയ  
മനയ്ു കൃേതഭയ്ഃ| പാേപേഭയ്ാ രkംതാമ്| യ്രദാ്രതയ്ാ 
പാപമകാര്ശമ്| മനസാ വാചാ ഹസ്താഭയ്ാം| 
പദ്ഭാമുദേരണ ശിശ്നാ| ആഹസ്ത ദവലുംപതു| 
യത്കിംച ദുരിതം മയി| iദമഹം മാമമൃത േയാന◌ൗ| 
സേതയ് (സൂേരയ്- in the morning) േജയ്ാതിഷി ജേഹാമി 
സവ്ാഹാ|| (Sip water with this mantra)
_____________
മം്രതാചമനം / ആപാം്രപാശനം / ജലാഭിമം്രതം (in 
മധയ്ാhിക)>
ആപഃ പുനംതു iതയ്സയ് നാരായണ-യാjവല്കയ് 
ആപഃ പൃഥിവീ ്രബhണസ്പതിര ിഃ ആഭയ്ംതര 
ശുdയ്േര്ഥ ആപാം ്രപാശേന വിനിേയാഗഃ| ആപഃ 
പുനംതു പൃഥിവീം പൂതാ പുനാതുമാമ്| പുനംതു 
്രബhണസ്പതിര്്രബh പൂതാപുനാതുമാമ്|| യദ് 
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uചി മേഭാജയ്ം യദവ്ാ ദു രിതം മമ| സരവ്ം പുനംതു 
മാമാേപാസതാംച ്രപതി്രഗഹം സവ്ാഹാ||
_____________
ആചമനമ്>
[Sip after you recite the following three സവ്ാഹാ മം്രതs] ഓം 
േകശവായ സവ്ാഹാ| ഓം നാരായണായ സവ്ാഹാ| ഓം 
മാധവായ സവ്ാഹാ| ഓം േഗാവിംദായ നമഃ| (wash hands 
with small quantity of water) ഓം വിഷ്ണേവ നമഃ| (rub both 
hands) ഓം മധുസൂദനായ നമഃ| (rub both hands) ഓം 
്രതിവി്രകമായ നമഃ| (touch upper lip) ഓം വാമനായ നമഃ| 
(touch lower lip) ഓം ്രശീധരായ നമഃ| (fold your hands 
namskara mudra) ഓം ഹൃഷിേകശായ നമഃ| (touch right 
knee) ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ| (touch left knee) ഓം 
ദാേമാദരായ നമഃ| (touch head) ഓം സംകര്ഷനായ നമഃ| 
(touch chin) ഓം വാസുേദവായ നമഃ|(touch right nostril) 
ഓം ്രപദയ്ുമ്നായ നമഃ| (touch left nostril) ഓം 
aനിരുdായ നമഃ| (touch right eye) ഓം 
പുരുേഷാtമായ നമഃ| (touch left eye) ഓം 
aേധാkജായ നമഃ| (touch right ear) ഓം നാരസിംഹായ 
നമഃ| (touch left ear) ഓം aചയ്ുതായ നമഃ| (touch navel) 
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ| (touch chest) ഓം uേപം്രദായ 
നമഃ| (touch centre of head) ഓം ഹരേയ നമഃ| (touch right 
shoulder) ഓം ്രശീ കൃഷ്ണായ നമഃ| (touch left shoulder)

ദവ്ിതീയ മാര്ജനം>
ആേപാഹിേഷ്ഠതി നവര്ചയ്സയ് സൂkസയ് aംബരീഷ 
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sിംധുദവ്ീപ ഋഷിഃ| ആേപാേദവതാ| ഗായ്രതീ ഛംദഃ| 
പംചമീ വര്ധമാന| സപ്തമീ ്രപതിഷ്ഠാ| aംേതയ്േദവ് 
aനു ുഭ◌ൗ| മാര്ജേന വിനിേയാഗഃ|| ആേപാ ഹിഷ്ഠാ 
മേയാ ഭുവഃ| താന ഊേര്ജ ദധാതന| മേഹരണായ 
ചkേസ|| േയാവ ിവ തേയാ രസഃ| തസയ് ഭാജയേത 
ഹനഃ| uശതീരിവ മാതരഃ|| തസ്മാ aരംഗ മാമവഃ| യസയ് 
kയായ ജിനവ്ഥ| ആേപാ ജനയഥാ ചനഃ|| (leave a spoon of 
water from right side to left side) ശേnാ േദവീരഭി യ 
ആേപാ ഭവംതു പീതേയ| ശം േയാ രഭ്രസവംതു നഃ|| 
ഈശാനാ വാരയ്ാണാം kയംതീശ് ചര്ഷണീനാമ്| 
ആേപാ യാചാമി േഭഷജമ്|| aപ്സുേമ േസാേമാ 
a്രബവീദംതരവ്ിശവ്ാനി േഭഷജാ| agിം ച വിശവ് 
ശംഭുവമ്| ആപഃ പൃണീത േഭഷജം വരൂഥം തേനവ് 
ഏഏഏ മമ| േജയ്ാക്ച സൂരയ്ം ദൃേശ|| iദ മാപഃ 
്രപവഹത യത്കിംച ദുരിതം മയി| യദവ്ാഹ 
മഭിദുേ്രദാഹ യദവ്ാേശപ uതാനൃതമ്| ആേപാ 
aപയ്ാനവ്ചരിഷം രേസന സമഗസ്മഹി| പയ സവ്ാനg 
ആഗഹി| തസ്മാ സംസൃജ വര്ചസാ|| സസൃഷീഃ 
സ്തദപേസാ ദിവാ നkം ച സസൃശീഃ| വേരണയ് ്രകതൂ 
രഹമാ േദവീ രവേസ ഹുേവ|| (sprinkle little water around 
your head again)

പാപ പുരുഷ വിസര്ജനം / ദഹനമ്>
ഋതംച സതയ്ംേചതസയ് സൂkസയ് aഘമര്ഷണ ഋഷിഃ| 
ഭാവ വൃേtാ േദവതാ| aനു ുപ്ഛംദഃ| പാപ 
പുരുഷ വിസര്ജേന വിനിേയാഗഃ| ഓം ഋതം ച 
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സതയ്ംചാഭീdാt പേസാധയ്ജായത| തെതാ രാ്രതയ്ജായത 
തtമുേ്രദാ aര്ണവഃ|| സമു്രദാദര്ണവാദധി 
സംവtേരാ aജായത| aേഹാ രാ്രതാണി വിദധ 
ദവ്ിശവ്സയ് മിഷേതാവശീ|| സൂരയ്ാ ചം്രദമസ◌ൗ ധാതാ 
യഥാ പൂരവ്മകല്പയത്| ദിവം ച പൃഥിവീം ചാംതരിk 
മേഥാ സവ്ാഹാ||

ആചമനമ്> 
[Sip after you recite the following three സവ്ാഹാ മം്രതs] ഓം 
േകശവായ സവ്ാഹാ| ഓം നാരായണായ സവ്ാഹാ| ഓം 
മാധവായ സവ്ാഹാ| ഓം േഗാവിംദായ നമഃ| (wash hands 
with small quantity of water) ഓം വിഷ്ണേവ നമഃ| (rub both 
hands) ഓം മധുസൂദനായ നമഃ| (rub both hands) ഓം 
്രതിവി്രകമായ നമഃ| (touch upper lip) ഓം വാമനായ നമഃ| 
(touch lower lip) ഓം ്രശീധരായ നമഃ| (fold your hands 
namskara mudra) ഓം ഹൃഷിേകശായ നമഃ| (touch right 
knee) ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ| (touch left knee) ഓം 
ദാേമാദരായ നമഃ| (touch head) ഓം സംകര്ഷനായ നമഃ| 
(touch chin) ഓം വാസുേദവായ നമഃ|(touch right nostril) 
ഓം ്രപദയ്ുമ്നായ നമഃ| (touch left nostril) ഓം 
aനിരുdായ നമഃ| (touch right eye) ഓം 
പുരുേഷാtമായ നമഃ| (touch left eye) ഓം 
aേധാkജായ നമഃ| (touch right ear) ഓം നാരസിംഹായ 
നമഃ| (touch left ear) ഓം aചയ്ുതായ നമഃ| (touch navel) 
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ| (touch chest) ഓം uേപം്രദായ 
നമഃ| (touch centre of head) ഓം ഹരേയ നമഃ| (touch right 
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

shoulder) ഓം ്രശീ കൃഷ്ണായ നമഃ| (touch left shoulder)

്രപാണാനായാമയ്>
്രപണവസയ് പര്രബh ഋഷിഃ| പരമാtാ േദവതാ| 
ൈദവീ ഗായ്രതീ ഛംദഃ| ്രപാണായാേമ വിനിേയാഗഃ|| ഓം 
ഭൂഃ ഓം ഭുഃ ഓം സുവഃ| ഓം മഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം 
സതയ്ം| ഓം തtവിതുരവ്േരണയ്ം ഭേര്ഗാേദവസയ് 
ധീമഹി| ധിേയാ േയാനഃ ്രപേചാദയാത്|| ഓം ആെപാ 
േജയ്ാതിരെസാമൃതം ്രബh ഭൂര്ഭുവsുവേരാം||

സംകലവ്>
മേമാപാt സമസ്ത ദുരിതkയദവ്ാരാ ്രശീ പരേമശവ്ര 
്രപീതയ്ര്ഥം സായം (്രപാത: as the case may be) 
സംധയ്ാര്ഘയ് ്രപധാനം കരിേഷയ്||

aര്ഘയ് ്രപധാനം> [Offering of water] @@
ഓം ഭൂര്ഭുവsുവഃ**| ഓം തtവിതുരവ്േരണയ്ം 
ഭേര്ഗാേദവസയ് ധീമഹി ധിേയാ േയാനഃ ്രപേചാദയാത്|| 
(to give arghya 3 times with this mantra). കാലാതീത േദാഷ 
്രപായ ിtാര്ഥമ് പുനര് aര്ഘയ് ്രപധാനമ് കരിേഷയ്| 
ഓം ഭൂര്ഭുവsവ്ഃ| ഓം തtവിതുരവ്േരണയ്ം 
ഭേര്ഗാേദവസയ് ധീമഹി ധിേയാ േയാനഃ ്രപേചാദയാത്|| 
(give arghya one more time) (This mantra for സായം and 
്രപാതഃ)
**ദkിണാതയ്: ഭൂര്ഭുവsുവഃ and utരാദി: 
ഭൂര്ഭുവsവ്ഃ
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

_____________
(for മധയ്ാhിക):-
സംകലവ്>
മേമാപാt സമസ്ത ദുരിതkയദവ്ാരാ ്രശീ പരേമശവ്ര 
്രപീതയ്ര്ഥം മാധയ്ാhിക സംധയ്ാര്ഘയ് ്രപധാനം 
കരിേഷയ്||
aര്ഘയ് ്രപധാനം>
ഹംസഃ ശുചിഷാദിതയ്സയ് വാമേദവഃ സൂേരയ്ാ ജഗതീ 
aര്ഘയ് ്രപധാേന വിനിേയാഗഃ| ഓം ഹംസ ുചിഷദവ് 
സുരംതരിk സേdാതാ േവദിഷദ തിഥിര് ദുേരാണസത്|| 
(give arghya once with this mantra) നൃഷദവ്ര സദൃത 
സേദവ്യ്ാമ സദബ്ജാ േഗാജാ ഋതജാ a്രദിജാ ഋതമ്|| (give 
arghya once with this mantra) ്രപാതര് േദവീ മദിതിം 
േജാഹവീമി മധയ്ംദിന uദിതാ സൂരയ്സയ്|| (give arghya 
once with this mantra) രാേയ മി്രതാ വരുണാ സരവ്താ iേള 
േതാകായ തനയായ ശം േയാഃ|| (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.
്രപദkിണമ്>
uേദ്ഛദ ഭി്രശുതാ മഘമ് വൃഷഭം നരയ്ാപസമ്| 
aസ്താര േമഷി സൂരയ്|| (this is for സായം and 
മാധയ്ാhിക)
_____________
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

്രപദkിണമ്> (for morning സംധയ്ാവംദന)
യദദയ് കc വൃ്രതഹnുദഗാ aഭിസൂരയ്| സരവ്ം തദിം്രദ 
േത വേശ||
_____________ 
സംേധയ്ാപാസനമ്>
േതേജാസി| േതേജാമയി േധഹി|| (show right hand to east 
and touch heart) aസാവാദിെതയ്ാ ്രബh| 
്രബൈhവാഹമസ്മി|| (take water in right hand the do 
pradakshina while leaving water around you).
തര്പണം> [Pour water through tips of your right hand 
reciting the following mantra]
ആദിതയ്ം തര്പയാമി| േസാമം തര്പയാമി| aംഗാരകം 
തര്പയാമി| ബുധം തര്പയാമി| ബൃഹസ്പതിം 
തര്പയാമി| ശു്രകം തര്പയാമി| ശൈന രം 
തര്പയാമി| രാഹും തര്പയാമി| േകതും തര്പയാമി| 
േകശവം തര്പയാമി| നാരായണം തര്പയാമി| മാധവം 
തര്പയാമി| േഗാവിംദം തര്പയാമി| വിഷ്ണും 
തര്പയാമി| മധുസൂദനം തര്പയാമി| ്രതിവി്രകമം 
തര്പയാമി| വാമനം തര്പയാമി| ്രശീധരം തര്പയാമി| 
ഹൃഷിേകശം തര്പയാമി| പദ്മനാഭം തര്പയാമി| 
ദാേമാദരം തര്പയാമി| സംകര്ഷണം തര്പയാമി| 
വാസുേദവം തര്പയാമി| ്രപദയ്ുമ്നം തര്പയാമി| 
aനിരുdം തര്പയാമി| പുരുേഷാtമം തര്പയാമി| 
aേധാkജം തര്പയാമി| നാരസിംഹം തര്പയാമി| 
aചയ്ുതം തര്പയാമി| ജനാര്ധനം തര്പയാമി| 
uേപം്രദം തര്പയാമി| ഹരിം തര്പയാമി| ഓം ്രശീ 
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

കൃഷ്ണം തര്പയാമി| 

ആചമനമ്> 
[Sip after you recite the following three സവ്ാഹാ മം്രതs] ഓം 
േകശവായ സവ്ാഹാ| ഓം നാരായണായ സവ്ാഹാ| ഓം 
മാധവായ സവ്ാഹാ| ഓം േഗാവിംദായ നമഃ| (wash hands 
with small quantity of water) ഓം വിഷ്ണേവ നമഃ| (rub both 
hands) ഓം മധുസൂദനായ നമഃ| (rub both hands) ഓം 
്രതിവി്രകമായ നമഃ| (touch upper lip) ഓം വാമനായ നമഃ| 
(touch lower lip) ഓം ്രശീധരായ നമഃ| (fold your hands 
namskara mudra) ഓം ഹൃഷിേകശായ നമഃ| (touch right 
knee) ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ| (touch left knee) ഓം 
ദാേമാദരായ നമഃ| (touch head) ഓം സംകര്ഷനായ നമഃ| 
(touch chin) ഓം വാസുേദവായ നമഃ|(touch right nostril) 
ഓം ്രപദയ്ുമ്നായ നമഃ| (touch left nostril) ഓം 
aനിരുdായ നമഃ| (touch right eye) ഓം 
പുരുേഷാtമായ നമഃ| (touch left eye) ഓം 
aേധാkജായ നമഃ| (touch right ear) ഓം നാരസിംഹായ 
നമഃ| (touch left ear) ഓം aചയ്ുതായ നമഃ| (touch navel) 
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ| (touch chest) ഓം uേപം്രദായ 
നമഃ| (touch centre of head) ഓം ഹരേയ നമഃ| (touch right 
shoulder) ഓം ്രശീ കൃഷ്ണായ നമഃ| (touch left shoulder)

ഭൂേതാcാടനം>
aപസര്പംതു േയാ ഭൂതാഃ േയ ഭൂതാ ഭൂമി സംsിതാഃ| 
േയ ഭൂതാ വിഘ്നകര്താരഃ േത നശയ്ംതു ശിവാjയാ|| 
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

aപ്രകാമംതു ഭൂതദയ്ാഃ സേരവ്േത ഭൂമി ഭാരകാഃ| 
സേരവ്ഷാമ വിേരാേധന ്രബhകര്മ സമാരേഭത്||

ആസനം>
പൃഥിവയ്ാഃ േമരു പൃഷ്ഠ ഋഷിഃ| കൂേര്മാ േദവതാ| 
സുതലമ് ഛംദഃ| ആസേന വിനിേയാഗഃ| പൃഥവ്ി തവ്യാ 
ധൃതാ േലാകാഃ േദവിതവ്ം വിഷ്ണുനാ ധൃതാ| തവ്ം ച 
ധാരയ മാം േദവി പവി്രതം കുരുചാസം|| ആസനം 
കലവ്യാമി| aനംതാസനായ നമഃ| കൂര്മാസനായ നമഃ| 
േയാഗാസനായ നമഃ| പദ്മാസനായ നമഃ| സുഖാസനായ 
നമഃ||

്രപാണാനായാമയ്>
്രപണവസയ് പര്രബh ഋഷിഃ| പരമാtാ േദവതാ| 
ൈദവീ ഗായ്രതീ ഛംദഃ| ്രപാണായാേമ വിനിേയാഗഃ|| ഓം 
ഭൂഃ ഓം ഭുഃ ഓം സുവഃ| ഓം മഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം 
സതയ്ം| ഓം തtവിതുരവ്േരണയ്ം ഭേര്ഗാേദവസയ് 
ധീമഹി| ധിേയാ േയാനഃ ്രപേചാദയാത്|| ഓം ആെപാ 
േജയ്ാതിരെസാമൃതം ്രബh ഭൂര്ഭുവsുവേരാം||

സംകലവ്>
മേമാപാt സമസ്ത ദുരിതkയദവ്ാരാ ്രശീ പരേമശവ്ര 
്രപീതയ്ര്ഥം സായം (മാധയ്ാhിക / ്രപാത: as the case may 
be) സംധയ്ാ ഗായ്രതീ മഹാമം്രത ജപം കരിേഷയ്||

സായുജയ്ം>
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

്രപണവസയ് ഋഷിഃ േദവതാ ഛംദാംസി| 
ഓംമിേതയ്കാkരം ്രബh| agിേര്ദവതാ ്രബh 
iതയ്ാര്ഷമ്| ഗായ്രതം ഛംദഃ| പരമാtാ സവ്രൂപം| 
സായുജയ്ം വിനിേയാഗഃ||

ഗായ്രതയ്ാവാഹനം>
ആയാതു വരദാ േദവീ akരം ്രബhസmിതമ്| 
ഗായ്രതീം ഛംദസാം മാേതദം ്രബh ജുഷസവ്േമ| 
യദന്ഹാത്കുരുേത പാപം തദന്ഹാത്്രപതിമുചയ്േത| 
യ്രദാ്രതിയാത്കുരുേത പാപം 
ത്രദാ്രതിയാത്്രപതിമുചയ്േത| സരവ്വേര്ണ മഹാേദവീ 
സംധയ്ാവിേദയ് സരസവ്തി|| ഓേജാസി സേഹാസി 
ബലമസി ്രഭാേജാസി േദവാനാം ധാമനാമാസി വിശവ്മസി 
വിശവ്ായുഃ| സരവ്മസി സരവ്ായുഃ| aഭിഭുവെരാം| 
ഗായ്രതീം ആവാഹയാമി| സാവി്രതീം ആവാഹയാമി| 
സരസവ്തീം ആവാഹയാമി| ഛംദര്ഷീനാം 
ആവാഹയാമി| ്രശീം ആവാഹയാമി| ്രപിയം 
ആവാഹയാമി| ബലം ആവാഹയാമി|| ഗായ്രതിയാ 
ഗായ്രതീ ഛംദഃ| വിശവ്ാമി്രത ഋഷിഃ| സവിതാ േദവതാ| 
ഗായ്രതീ ഛംദഃ| agിര്മുഖം ്രബhാ ശിരഃ| വിഷ്ണുര് 
ഹൃദയം| രു്രദ ലലാടം| പൃഥവ്ീ കുkിഃ| ്രപാേണാപാന 
വയ്ാേനാദാന സമാന സ്രപാണ േശവ്തവര്ണം| 
സാംഖയ്ായന സേഗാ്രതാ| ഗായ്രതയ്ാ ചതുരവ്ിംശതയ്kരാ 
്രതിപദാ ഷട്കുkിഃ| പംചശീര്ഷ uപനയനാദി 
യഥാസംഭവ ഗായ്രതീ മം്രതജപം കരിേഷയ്||
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

കരനയ്ാസഃ>
തtവിതുഃ ്രബhാtേന aംഗുഷ്ഠാഭയ്ാം നമഃ| 
വേരണയ്ം വിഷ്ണവാtേന തര്ജനീഭയ്ാം നമഃ| 
ഭേര്ഗാേദവസയ് രു്രദാtേന മധയ്മാഭയ്ാം നമഃ| ധീമഹി 
സതയ്ാtേന aനാമികാഭയ്ാം നമഃ| ധിേയാേയാനഃ 
jാനാtേന കനിഷ്ഠികാഭയ്ാം നമഃ| ്രപേചാദയാത് 
്രപകാശാtേന കരതലകരപൃഷ്ഠാ ഭയ്ാം നമഃ||

aംഗനയ്ാസഃ>
തtവിതുഃ ്രബhാtേന ഹൃദയായ നമഃ| വേരണയ്ം 
വിഷ്ണവാtേന ശിരേസ സവ്ാഹാ| ഭേര്ഗാേദവസയ് 
രു്രദാtേന ശിഖാൈയ വഷട്| ധീമഹി സതയ്ാtേന 
കവചായ ഹുമ്| ധിേയാേയാനഃ jാനാtേന 
േന്രത്രതയായ വ◌ൗഷട്| ്രപേചാദയാത് ്രപകാശാtേന 
aസ്്രതായ ഫട്| ഭൂര്ഭുവsവ്േരാമിതി ദിഗ്ബംധഃ||

ധയ്ാനം>
മുkാവി്രദുമ േഹമ നീലധവള cാൈയര് മുൈഖ 
സ്്രതീkൈണഃ| മുkാമിംദു നിബd രത്ന മുകുടാം 
തതവ്ാര്ഥ വര്ണാtികാമ്|| ഗായ്രതീം വരദാഭയാം 
കുശകശാം ശു്രഭം കപാലം ഗദാം ശംഖം ച്രകമഥാരവിംദ 
യുഗലം ഹൈസ്തര് വഹംതീം ഭേജ||

ഗായ്രതീ ജപഃ>
ഓം ഭൂര്ഭുവsുവഃ**| ഓം തtവിതുരവ്േരണയ്ം 
ഭേര്ഗാേദവസയ് ധീമഹി| ധിേയാ േയാനഃ ്രപേചാദയാത്|| 
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

[recite this mantra 1008/108/28/10 times] **ദkിണാതയ്: 
ഭൂര്ഭുവsുവഃ; utരാദി: ഭൂര്ഭുവsവഃ

aംഗനയ്ാസഃ>
തtവിതുഃ ്രബhാtേന ഹൃദയായ നമഃ| വേരണയ്ം 
വിഷ്ണവാtേന ശിരേസ സവ്ാഹാ| ഭേര്ഗാേദവസയ് 
രു്രദാtേന ശിഖാൈയ വഷട്| ധീമഹി സതയ്ാtേന 
കവചായ ഹുമ്| ധിേയാേയാനഃ jാനാtേന 
േന്രത്രതയായ വ◌ൗഷട്| ്രപേചാദയാത് ്രപകാശാtേന 
aസ്്രതായ ഫട്| ഭൂര്ഭുവsവ്േരാമിതി ദിഗവ്ിേമാകഃ||

തtത് ്രബhാര്പണമസ്തു|| (leave a spoon of water)

സൂേരയ്ാപsാനം> (for both സായം and ്രപാതഃ)
കശയ്പ ഋഷിഃ ജാതേവദാ agിേര്ദവതാ| 
്രതി ുപ്ഛംദഃ| സൂേരയ്ാപsാേന വിനിേയാഗഃ|| 
ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമ മരാതീയേതാ നിദഹാതി 
േവദഃ| സനഃ വര്ഷദതി ദുര്ഗാണി വിശവ്ാനാേവവ 
സിംധും ദുരിതാതയ്gിഃ|| തcംേയാരിതയ്സയ് ശംയുര് 
വിേശവ് േദവാ ശകവ്രീ| തcംേയാരാ വൃണീമേഹ ഗാതും 
യjായ ഗാതും യjപതേയ| ൈദവീ 
സവ്സ്തിരസ്തുനഃ സവ്സ്തിര്മാനുേഷഭയ്ഃ| ഊര്ധവ്ം 
ജിഗാതു േഭഷജം ശംെനാ aസ്തു ദവ്ിപേദ ശം 
ചതുഷ്പേദ| ഓം ശാംതി ശാംതി ശാംതിഃ||
_____________ 
സൂേരയ്ാപsാനം> (for മാധയ്ാhിക)
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

തckുരിതസയ് വസിഷ്ഠഃ സവിതാപുര uഷ്ണിക്| 
സൂേരയ്ാപസ്താേന വിനിേയാഗഃ| ഓം തckുര് 
േദവഹിതം ശു്രകമുcരത്| പേശയ്മ ശരദ തം ജീേവമ 
ശരദ തം||
_____________
ഓം നേമാ ്രബhണ iതയ്സയ് ്രപജാപതിര് 
വിേശവ്േദവസ്്രതി ുപ്| നേമാ ്രബhേണ നേമാ 
aസ്തവ്gേയ നമഃ പൃഥിൈവയ് നമഃ ഓഷധീഭയ്ഃ നേമാ 
വാേച നേമാ വാചസ്പതേയ നേമാ വിഷ്ണേവ മഹേത 
കേരാമി|| (recite three times from നേമാ ്രബhേണ.... 
കേരാമി)

ദിങ്നമസ്കാരഃ>
്രപാൈചയ് ദിേശ (east) iം്രദായ നമഃ| ആേgയ ദിേശ 
(south-east) ആgേയ നമഃ| ദkിണാൈയ ദിേശ (south) 
യമായ നമഃ| നിഋതയ ദിേശ (south-west) നിഋതേയ നമഃ| 
്രപതീൈചയ് ദിേശ (west) വരുണായ നമഃ| വായവയ് ദിേശ 
(north-west) വായേവ നമഃ| uദീൈചയ് ദിേശ (north) 
കുേബരായ നമഃ| ഈശാന ദിേശ (north-east) ഈശാനായ 
നമഃ| ഊര്ധവ്ാൈയ ദിേശ (upwards) ്രബhേണ നമഃ| 
aധരാൈയ ദിേശ (downwards) പൃഥിൈവയ് നമഃ| [turn to 
the directions in ( ) and do namaskara staring from east and 
turning clock wise] aംതരിk ദിേശ സംധയ്ാൈയ നമഃ||

ഗായൈ്രത നമഃ| സാവിൈ്രത നമഃ| സരസവ്ൈതയ് നമഃ| 
സരവ്ാേഭയ്ാ േദവതാേഭയ്ാ നേമാ നമഃ| മുനിേഭയ്ാ നമഃ| 
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

ഗുരുേഭയ്ാ നമഃ| ഋഷിേഭയ്ാ നമഃ| ആചാേരയ്േഭയ്ാ നമഃ| 
കാമമകാര്ഷീത് മനയ്ുരാകര്ഷീത് നേമാ നമഃ| യാം സദാ 
സരവ്ഭൂതാനി sാവരാണി ചരാണി ച| സായം 
്രപാതര്നമസയ്ംതി| സാ മാ സംധയ്ാ aഭിരkതു| ്രശീ 
സാമാ സംധയ്ാ aഭിരkേതയ്ാം നേമാ നമഃ|| ശിവായ 
വിഷ്ണുരൂപായ ശിവരൂപായ വിഷ്ണേവ| ശിവസയ് 
ഹൃദയം വിഷ്ണുഃ വിേഷ്ണാ  ഹൃദയം ശിവഃ| യഥാ 
ശിവമേയാ വിഷ്ണുഃ ഏവം വിഷ്ണുമയശ്ഹിവഃ| 
യഥാംതരം ന പശയ്ാമി തഥാ േമ സവ്സ്തിരായുഷിം| ്രശീ 
തഥാ േമ സവ്സ്തിരായുേഷയ്ാnേമാ നമഃ|| ്രബhേണയ്ാ 
േദവകി പുേ്രതാ ്രബhേണയ്ാ മധുസൂദനഃ| ്രബhണഃ 
പുംഡരീകാേkാ ്രബhേണയ്ാ വിഷ്ണുര്ചയ്ുതഃ| നേമാ 
്രബhണയ് േദവായ േഗാ ്രബാhണ ഹിതായ ച| 
ജഗdിതായ കൃഷ്ണായ േഗാവിംദായ നേമാ നമഃ| ്രശീ 
േഗാവിംദായ നേമാ നമഃ|

ഗായ്രതീ uദവ്ാസനം>
utമ iതയ്സയ് വാമേദവ ഗായ്രതയ്നു ുപ് | uദവ്ാസേന 
വിനിേയാഗഃ| utേമ ശിഖേര ജാേത ഭൂമയ്ാം പരവ്ത 
മൂര്ധനി| ്രബാhേണേഭയ്ാ ഭയ്നുjാതാ ഗc േദവി യഥാ 
സുഖം||

kീേരണ സ്നാപിേത േദവി ചംദേനന വിേലപിേത| 
ബിലവ്പ്രതാര്ചിതാ േദവി aഹം ദുര്ഗീ ശരണാഗതഃ| 
്രശീ aഹം ദുര്ഗീ ശരണാഗcേതയ്ാnേമാ നമഃ| 
ആകാശാതവ്തിതം േതായം യഥാ ഗcതി സാഗരം| സേരവ് 
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

േദവ നമസ്കാരഃ േകശവം ്രപതിഗcതി| ്രശീ േകശവം 
്രപതിഗcേതയ്ാം നേമാ നമഃ| സരവ് േവേദഷു യത്പുണയ്ം 
സരവ് തീേര്ഥഷു യതവ്ലം| തതവ്ലം സമവാേപ്നാതി 
സ്തുതവ്ാ േദവം ജനാര്ധനം| വാസനാദവ്ാസു േദവസയ് 
വാസിതം േത ജഗ്രതയം| സരവ് ഭൂത നിവാേസാസി 
വാസുേദവ നേമാസ്തുേത| നേമാസ്തവ്നംതായ 
സഹ്രസമൂര്തേയ സഹ്രസ പാദാkി ശിേരാരു 
ബാഹേവ സഹ്രസനാേമ്ന പുരുഷായ ശാശവ്േത 
സഹ്രസ േകാടി യുഗധാരിേണ നമഃ| ഭ്രദം േനാ 
aപിവാതയ മനഃ|| ഓം ശാംതി ശാംതി ശാംതിഃ||

േഗാ്രതാഭിവംദനം>
ചതുsാഗര പരയ്ംതം േഗാ ്രഭാhേണഭയ്ഃ ശുഭം ഭവതു| 
മാദരിെഗ-വാസിഷ്ഠ-ആഭരദവ്സു- iം്രദ ്രപമദ- 
്രതയ്ാേര്ഷയ ്രപവരാനവ്ിത uപമനയ്ു വസിഷ്ഠസ േഗാ്രതഃ 
ആശവ്ലായന സൂ്രതഃ ഋേഗവ്ദാംതര്ഗത ശാകല 
ശാഖാധയ്ായീ (your name here) ശര്മ aഹം േഭാ 
aഭിവാദേയ (put namaskara to God reciting from 
ചതുsാഗര....... aഭിവാദേയ, two times; Gotra details 
differ from person to person)

ആചമനമ്> 
[Sip after you recite the following three സവ്ാഹാ മം്രതs] ഓം 
േകശവായ സവ്ാഹാ| ഓം നാരായണായ സവ്ാഹാ| ഓം 
മാധവായ സവ്ാഹാ| ഓം േഗാവിംദായ നമഃ| (wash hands 
with small quantity of water) ഓം വിഷ്ണേവ നമഃ| (rub both 
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

hands) ഓം മധുസൂദനായ നമഃ| (rub both hands) ഓം 
്രതിവി്രകമായ നമഃ| (touch upper lip) ഓം വാമനായ നമഃ| 
(touch lower lip) ഓം ്രശീധരായ നമഃ| (fold your hands 
namskara mudra) ഓം ഹൃഷിേകശായ നമഃ| (touch right 
knee) ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ| (touch left knee) ഓം 
ദാേമാദരായ നമഃ| (touch head) ഓം സംകര്ഷനായ നമഃ| 
(touch chin) ഓം വാസുേദവായ നമഃ|(touch right nostril) 
ഓം ്രപദയ്ുമ്നായ നമഃ| (touch left nostril) ഓം 
aനിരുdായ നമഃ| (touch right eye) ഓം 
പുരുേഷാtമായ നമഃ| (touch left eye) ഓം 
aേധാkജായ നമഃ| (touch right ear) ഓം നാരസിംഹായ 
നമഃ| (touch left ear) ഓം aചയ്ുതായ നമഃ| (touch navel) 
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ| (touch chest) ഓം uേപം്രദായ 
നമഃ| (touch centre of head) ഓം ഹരേയ നമഃ| (touch right 
shoulder) ഓം ്രശീ കൃഷ്ണായ നമഃ| (touch left shoulder)

കര്മ സമര്പണം>
യസയ് സ്മൃതയ്ാച നാേമാkയ്ാ തപഃ സംധയ്ാ 
്രകിയാദിഷു നയ്ൂനം സംപൂര്ണതാം യാതി സംേധയ്ാ 
വംേദ തമചയ്ുതം| മം്രതഹീനം ്രകിയാഹീനം ഭkിഹീനം 
ജനാര്ധന യത്കൃതംതു മയാ സംധയ്ാ പരിപൂര്ണം 
തദസ്തുേമ| (leave a spoon of water)

നാമ്രതയ മം്രത ജപഃ>
മേദയ് മം്രതതം്രത ധയ്ാനനിയമ സവ്രവര്ണ 
നയ്ൂനാതിരിk േലാപേദാഷ ്രപായ ിtാര്ഥം 
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

നാമ്രതയ മം്രത ജപം കരിേഷയ്| aചയ്ുതായ നമഃ 
aനംതായ നമഃ േഗാവിംദായ നമഃ| aചയ്ുതായ നമഃ 
aനംതായ നമഃ േഗാവിംദായ നമഃ| aചയ്ുതായ നമഃ 
aനംതായ നമഃ േഗാവിംദായ നമഃ| aചയ്ുതാനംത 
േഗാവിംേദേഭയ്ാ നമഃ|

ആചമനമ്> 
[Sip after you recite the following three സവ്ാഹാ മം്രതs] ഓം 
േകശവായ സവ്ാഹാ| ഓം നാരായണായ സവ്ാഹാ| ഓം 
മാധവായ സവ്ാഹാ| ഓം േഗാവിംദായ നമഃ| (wash hands 
with small quantity of water) ഓം വിഷ്ണേവ നമഃ| (rub both 
hands) ഓം മധുസൂദനായ നമഃ| (rub both hands) ഓം 
്രതിവി്രകമായ നമഃ| (touch upper lip) ഓം വാമനായ നമഃ| 
(touch lower lip) ഓം ്രശീധരായ നമഃ| (fold your hands 
namskara mudra) ഓം ഹൃഷിേകശായ നമഃ| (touch right 
knee) ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ| (touch left knee) ഓം 
ദാേമാദരായ നമഃ| (touch head) ഓം സംകര്ഷനായ നമഃ| 
(touch chin) ഓം വാസുേദവായ നമഃ|(touch right nostril) 
ഓം ്രപദയ്ുമ്നായ നമഃ| (touch left nostril) ഓം 
aനിരുdായ നമഃ| (touch right eye) ഓം 
പുരുേഷാtമായ നമഃ| (touch left eye) ഓം 
aേധാkജായ നമഃ| (touch right ear) ഓം നാരസിംഹായ 
നമഃ| (touch left ear) ഓം aചയ്ുതായ നമഃ| (touch navel) 
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ| (touch chest) ഓം uേപം്രദായ 
നമഃ| (touch centre of head) ഓം ഹരേയ നമഃ| (touch right 
shoulder) ഓം ്രശീ കൃഷ്ണായ നമഃ| (touch left shoulder)
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||aഥ ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||

കാേയന വാചാ മനേസം്രദിൈയരവ്ാ ബുdയ്ാtനാ വാ 
്രപകൃേത sവ്ഭാവാത്കേരാമി യദയ്tകലം പരൈസ്മ 
്രശീമnാരായണാേയതി സമര്പയാമി||
||iതി ഋേഗവ്ദീയ സംധയ്ാവംദന വിധിഃ||
||ഹരിഃ ഓം|| 
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