
||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

 

||aଥ ଋଗ୍ଵେଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵିଧିଃ||
ଆଚମନମ୍> [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 
ଆଚମନମ୍ you will take small quantity of water and sip after 
you recite the following three ସ୍ଵାହା ମଂତ୍ରs]
oଂ କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ଗୋଵିଂଦାଯ 
ନମଃ| (wash hands with small quantity of water) oଂ ଵିଷ୍ଣଵେ 
ନମଃ| (rub both hands) oଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ| (rub both hands) oଂ 
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ| (touch upper lip) oଂ ଵାମନାଯ ନମଃ| (touch lower 
lip) oଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃ| (fold your hands namskara mudra) oଂ 
ହୃଷିକେଶାଯ ନମଃ| (touch right knee) oଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ| (touch left 
knee) oଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ| (touch head) oଂ ସଂକର୍ଷନାଯ ନମଃ| (touch 
chin) oଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ|(touch right nostril) oଂ ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନାଯ ନମଃ| 
(touch left nostril) oଂ aନିରୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ| (touch right eye) oଂ 
ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ| (touch left eye) oଂ aଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ| (touch 
right ear) oଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ| (touch left ear) oଂ aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ| 
(touch navel) oଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ| (touch chest) oଂ uପେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ| 
(touch centre of head) oଂ ହରଯେ ନମଃ| (touch right shoulder) oଂ 
ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ| (touch left shoulder)
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aପଵିତ୍ରଃ ପଵିତ୍ରୋଵା ସର୍ଵାଵସ୍ଥାଂ ଗତୋପିଵା| ଯଃ ସ୍ମରେତ୍ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷଂ ସଃ 
ବାହ୍ଯାଭ୍ଯଂତର ଶ୍ଶୁଚିଃ|| [sprinkle small amount of water around 
you]

ଆଚମନମ୍>
[Sip after you recite the following three ସ୍ଵାହା ମଂତ୍ରs] oଂ 
କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| 
(wash hands with small quantity of water) oଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ| 
(rub both hands) oଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ| (rub both hands) oଂ 
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ| (touch upper lip) oଂ ଵାମନାଯ ନମଃ| (touch lower 
lip) oଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃ| (fold your hands namskara mudra) oଂ 
ହୃଷିକେଶାଯ ନମଃ| (touch right knee) oଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ| (touch left 
knee) oଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ| (touch head) oଂ ସଂକର୍ଷନାଯ ନମଃ| (touch 
chin) oଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ|(touch right nostril) oଂ ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନାଯ ନମଃ| 
(touch left nostril) oଂ aନିରୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ| (touch right eye) oଂ 
ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ| (touch left eye) oଂ aଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ| (touch 
right ear) oଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ| (touch left ear) oଂ aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ| 
(touch navel) oଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ| (touch chest) oଂ uପେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ| 
(touch centre of head) oଂ ହରଯେ ନମଃ| (touch right shoulder) oଂ 
ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ| (touch left shoulder)

ପ୍ରାଣାନାଯାମ୍ଯ>
[Bend index and middle fingers towards palm. Press thumb 
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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.] ପ୍ରଣଵସ୍ଯ ପରବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଃ| ପରମାତ୍ମା ଦେଵତା| ଦୈଵୀ ଗାଯତ୍ରୀ ଛଂଦଃ| 
ପ୍ରାଣାଯାମେ ଵିନିଯୋଗଃ|| oଂ ଭୂଃ oଂ ଭୁଃ oଂ ସୁଵଃ| oଂ ମଃ oଂ ଜନଃ oଂ ତପଃ oଂ ସତ୍ଯଂ| 
oଂ ତତ୍ସଵିତୁର୍ଵରେଣ୍ଯଂ ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ଧୀମହି| ଧିଯୋ ଯୋନଃ ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍|| 
oଂ ଆପୋ ଜ୍ଯୋତିରସୋମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋଂ||

ସଂକଲ୍ଵ>
ମମୋପାତ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୁରିତକ୍ଷଯଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ ସାଯଂ 
(ମାଧ୍ଯାହ୍ନିକ / ପ୍ରାତ: as the case may be) ସଂଧ୍ଯା ମୁପାସିଷ୍ଯେ|| (leave 
a spoon of water)

ପ୍ରଥମ ମାର୍ଜନଂ>
ଆପୋହିଷ୍ଠେତି ତୃଚସ୍ଯା ତ୍ରଯାଣାଂ ମଂତ୍ରାଣାଂ aଂବରୀଷ ସ୍ସିଂଧୁଦ୍ଵୀପ ଋଷିଃ| 
ଆପୋଦେଵତା ଗାଯତ୍ରୀ ଛଂଦଃ| ମାର୍ଜନେ ଵିନିଯୋଗଃ| ଆପୋ ହିଷ୍ଠା ମଯୋ ଭୁଵଃ| 
ତାନ ଊର୍ଜେ ଦଧାତନ| ମହେରଣାଯ ଚକ୍ଷସେ|| ଯୋଵଃ ଶିଵ ତଯୋ ରସଃ| ତସ୍ଯ 
ଭାଜଯତେ ହନଃ| uଶତୀରିଵ ମାତରଃ|| ତସ୍ମା aରଂଗ ମାମଵଃ| ଯସ୍ଯ କ୍ଷଯାଯ ଜିନ୍ଵଥ| 
ଆପୋ ଜନଯଥା ଚନଃ|| (sprinkle little water around your head)

ମଂତ୍ରାଚମନଂ / ଆପାଂପ୍ରାଶନଂ / ଜଲାଭିମଂତ୍ରଂ>
aଗ୍ନିଶ୍ଚେତ୍ଯସ୍ଯ (ସୂର୍ଯଶ୍ଚେତସ୍ଯ-in the morning) ମଂତ୍ରସ୍ଯ ଯାଜ୍ଞଵଲ୍କ୍ଯ 
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uପନିଷଦ ଋଷିଃ| aଗ୍ନି (ସୂର୍ଯ- in the morning) ମାମନ୍ଯୋ ମନ୍ଯୁପତଯଃ 
aହର୍ଦେଵତା| ପ୍ରକୃତୀ ଛଂଦଃ| ମଂତ୍ରାଚମନେ ଵିନିଯୋଗଃ|| aଗ୍ନିଶ୍ଚ (ସୂର୍ଯଶ୍ଚ- in 
the morning) ମା ମନ୍ଯୁଶ୍ଚ ମନ୍ଯୁପତଯଶ୍ଚ ମନ୍ଯୁ କୃତେଭ୍ଯଃ| ପାପେଭ୍ଯୋ 
ରକ୍ଷଂତାମ୍| ଯଦ୍ରାତ୍ର୍ଯା ପାପମକାର୍ଶମ୍| ମନସା ଵାଚା ହସ୍ତାଭ୍ଯାଂ| ପଦ୍ଭାମୁଦରେଣ 
ଶିଶ୍ନା| ଆହସ୍ତ ଦଵଲୁଂପତୁ| ଯତ୍କିଂଚ ଦୁରିତଂ ମଯି| iଦମହଂ ମାମମୃତ ଯୋନୌ| 
ସତ୍ଯେ (ସୂର୍ଯେ- in the morning) ଜ୍ଯୋତିଷି ଜହୋମି ସ୍ଵାହା|| (Sip water 
with this mantra)
_____________
ମଂତ୍ରାଚମନଂ / ଆପାଂପ୍ରାଶନଂ / ଜଲାଭିମଂତ୍ରଂ (in ମଧ୍ଯାହ୍ନିକ)>
ଆପଃ ପୁନଂତୁ iତ୍ଯସ୍ଯ ନାରାଯଣ-ଯାଜ୍ଞଵଲ୍କ୍ଯ ଆପଃ ପୃଥିଵୀ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପତିରଷ୍ଟିଃ 
ଆଭ୍ଯଂତର ଶୁଦ୍ଧ୍ଯର୍ଥେ ଆପାଂ ପ୍ରାଶନେ ଵିନିଯୋଗଃ| ଆପଃ ପୁନଂତୁ ପୃଥିଵୀଂ ପୂତା 
ପୁନାତୁମାମ୍| ପୁନଂତୁ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପତିର୍ବ୍ରହ୍ମ ପୂତାପୁନାତୁମାମ୍|| ଯଦ୍ uଚିଷ୍ଟମଭୋଜ୍ଯଂ 
ଯଦ୍ଵା ଦୁଶ୍ଚରିତଂ ମମ| ସର୍ଵଂ ପୁନଂତୁ ମାମାପୋସତାଂଚ ପ୍ରତିଗ୍ରହଂ ସ୍ଵାହା||
_____________
ଆଚମନମ୍>
[Sip after you recite the following three ସ୍ଵାହା ମଂତ୍ରs] oଂ 
କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| 
(wash hands with small quantity of water) oଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ| 
(rub both hands) oଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ| (rub both hands) oଂ 
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ| (touch upper lip) oଂ ଵାମନାଯ ନମଃ| (touch lower 
lip) oଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃ| (fold your hands namskara mudra) oଂ 
ହୃଷିକେଶାଯ ନମଃ| (touch right knee) oଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ| (touch left 
knee) oଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ| (touch head) oଂ ସଂକର୍ଷନାଯ ନମଃ| (touch 
chin) oଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ|(touch right nostril) oଂ ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନାଯ ନମଃ| 
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(touch left nostril) oଂ aନିରୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ| (touch right eye) oଂ 
ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ| (touch left eye) oଂ aଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ| (touch 
right ear) oଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ| (touch left ear) oଂ aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ| 
(touch navel) oଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ| (touch chest) oଂ uପେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ| 
(touch centre of head) oଂ ହରଯେ ନମଃ| (touch right shoulder) oଂ 
ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ| (touch left shoulder)

ଦ୍ଵିତୀଯ ମାର୍ଜନଂ>
ଆପୋହିଷ୍ଠେତି ନଵର୍ଚ୍ଯସ୍ଯ ସୂକ୍ତସ୍ଯ aଂବରୀଷ ସ୍ସିଂଧୁଦ୍ଵୀପ ଋଷିଃ| 
ଆପୋଦେଵତା| ଗାଯତ୍ରୀ ଛଂଦଃ| ପଂଚମୀ ଵର୍ଧମାନ| ସପ୍ତମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା| 
aଂତ୍ଯେଦ୍ଵେ aନୁଷ୍ଟୁଭୌ| ମାର୍ଜନେ ଵିନିଯୋଗଃ|| ଆପୋ ହିଷ୍ଠା ମଯୋ ଭୁଵଃ| ତାନ 
ଊର୍ଜେ ଦଧାତନ| ମହେରଣାଯ ଚକ୍ଷସେ|| ଯୋଵ ଶ୍ଶିଵ ତଯୋ ରସଃ| ତସ୍ଯ ଭାଜଯତେ 
ହନଃ| uଶତୀରିଵ ମାତରଃ|| ତସ୍ମା aରଂଗ ମାମଵଃ| ଯସ୍ଯ କ୍ଷଯାଯ ଜିନ୍ଵଥ| ଆପୋ 
ଜନଯଥା ଚନଃ|| (leave a spoon of water from right side to left 
side) ଶନ୍ନୋ ଦେଵୀରଭିଷ୍ଟଯ ଆପୋ ଭଵଂତୁ ପୀତଯେ| ଶଂ ଯୋ ରଭସ୍ରଵଂତୁ ନଃ|| 
ଈଶାନା ଵାର୍ଯାଣାଂ କ୍ଷଯଂତୀଶ୍ ଚର୍ଷଣୀନାମ୍| ଆପୋ ଯାଚାମି ଭେଷଜମ୍|| aପ୍ସୁମେ 
ସୋମୋ aବ୍ରଵୀଦଂତର୍ଵିଶ୍ଵାନି ଭେଷଜା| aଗ୍ନିଂ ଚ ଵିଶ୍ଵ ଶଂଭୁଵମ୍| ଆପଃ ପୃଣୀତ 
ଭେଷଜଂ ଵରୂଥଂ ତନ୍ଵେ eee ମମ| ଜ୍ଯୋକ୍ଚ ସୂର୍ଯଂ ଦୃଶେ|| iଦ ମାପଃ ପ୍ରଵହତ 
ଯତ୍କିଂଚ ଦୁରିତଂ ମଯି| ଯଦ୍ଵାହ ମଭିଦୁଦ୍ରୋହ ଯଦ୍ଵାଶେପ uତାନୃତମ୍| ଆପୋ 
aପ୍ଯାନ୍ଵଚରିଷଂ ରସେନ ସମଗସ୍ମହି| ପଯ ସ୍ଵାନଗ୍ନ ଆଗହି| ତସ୍ମା ସଂସୃଜ ଵର୍ଚସା|| 
ସସୃଷୀଃ ସ୍ତଦପସୋ ଦିଵା ନକ୍ତଂ ଚ ସସୃଶୀଃ| ଵରେଣ୍ଯ କ୍ରତୂ ରହମା ଦେଵୀ ରଵସେ 
ହୁଵେ|| (sprinkle little water around your head again)

ପାପ ପୁରୁଷ ଵିସର୍ଜନଂ / ଦହନମ୍>
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

ଋତଂଚ ସତ୍ଯଂଚେତସ୍ଯ ସୂକ୍ତସ୍ଯ aଘମର୍ଷଣ ଋଷିଃ| ଭାଵ ଵୃତ୍ତୋ ଦେଵତା| 
aନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛଂଦଃ| ପାପ ପୁରୁଷ ଵିସର୍ଜନେ ଵିନିଯୋଗଃ| oଂ ଋତଂ ଚ ସତ୍ଯଂଚାଭୀଦ୍ଦାତ୍ତ 
ପସୋଧ୍ଯଜାଯତ| ତତୋ ରାତ୍ର୍ଯଜାଯତ ତତ୍ସମୁଦ୍ରୋ aର୍ଣଵଃ|| 
ସମୁଦ୍ରାଦର୍ଣଵାଦଧି ସଂଵତ୍ସରୋ aଜାଯତ| aହୋ ରାତ୍ରାଣି ଵିଦଧ ଦ୍ଵିଶ୍ଵସ୍ଯ 
ମିଷତୋଵଶୀ|| ସୂର୍ଯା ଚଂଦ୍ରମସୌ ଧାତା ଯଥା ପୂର୍ଵମକଲ୍ପଯତ୍| ଦିଵଂ ଚ ପୃଥିଵୀଂ 
ଚାଂତରିକ୍ଷ ମଥୋ ସ୍ଵାହା||

ଆଚମନମ୍> 
[Sip after you recite the following three ସ୍ଵାହା ମଂତ୍ରs] oଂ 
କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| 
(wash hands with small quantity of water) oଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ| 
(rub both hands) oଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ| (rub both hands) oଂ 
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ| (touch upper lip) oଂ ଵାମନାଯ ନମଃ| (touch lower 
lip) oଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃ| (fold your hands namskara mudra) oଂ 
ହୃଷିକେଶାଯ ନମଃ| (touch right knee) oଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ| (touch left 
knee) oଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ| (touch head) oଂ ସଂକର୍ଷନାଯ ନମଃ| (touch 
chin) oଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ|(touch right nostril) oଂ ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନାଯ ନମଃ| 
(touch left nostril) oଂ aନିରୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ| (touch right eye) oଂ 
ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ| (touch left eye) oଂ aଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ| (touch 
right ear) oଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ| (touch left ear) oଂ aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ| 
(touch navel) oଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ| (touch chest) oଂ uପେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ| 
(touch centre of head) oଂ ହରଯେ ନମଃ| (touch right shoulder) oଂ 
ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ| (touch left shoulder)
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

ପ୍ରାଣାନାଯାମ୍ଯ>
ପ୍ରଣଵସ୍ଯ ପରବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଃ| ପରମାତ୍ମା ଦେଵତା| ଦୈଵୀ ଗାଯତ୍ରୀ ଛଂଦଃ| 
ପ୍ରାଣାଯାମେ ଵିନିଯୋଗଃ|| oଂ ଭୂଃ oଂ ଭୁଃ oଂ ସୁଵଃ| oଂ ମଃ oଂ ଜନଃ oଂ ତପଃ oଂ ସତ୍ଯଂ| 
oଂ ତତ୍ସଵିତୁର୍ଵରେଣ୍ଯଂ ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ଧୀମହି| ଧିଯୋ ଯୋନଃ ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍|| 
oଂ ଆପୋ ଜ୍ଯୋତିରସୋମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋଂ||

ସଂକଲ୍ଵ>
ମମୋପାତ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୁରିତକ୍ଷଯଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ ସାଯଂ 
(ପ୍ରାତ: as the case may be) ସଂଧ୍ଯାର୍ଘ୍ଯ ପ୍ରଧାନଂ କରିଷ୍ଯେ||

aର୍ଘ୍ଯ ପ୍ରଧାନଂ> [Offering of water] @@
oଂ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵଃ**| oଂ ତତ୍ସଵିତୁର୍ଵରେଣ୍ଯଂ ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ଧୀମହି ଧିଯୋ 
ଯୋନଃ ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍|| (to give arghya 3 times with this mantra). 
କାଲାତୀତ ଦୋଷ ପ୍ରାଯଶ୍ଚିତ୍ତାର୍ଥମ୍ ପୁନର୍ aର୍ଘ୍ଯ ପ୍ରଧାନମ୍ କରିଷ୍ଯେ| oଂ 
ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସ୍ଵଃ| oଂ ତତ୍ସଵିତୁର୍ଵରେଣ୍ଯଂ ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ଧୀମହି ଧିଯୋ ଯୋନଃ 
ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍|| (give arghya one more time) (This mantra for 
ସାଯଂ and ପ୍ରାତଃ)
**ଦକ୍ଷିଣାତ୍ଯ: ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵଃ and uତ୍ତରାଦି: ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସ୍ଵଃ
_____________
(for ମଧ୍ଯାହ୍ନିକ):-
ସଂକଲ୍ଵ>
ମମୋପାତ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୁରିତକ୍ଷଯଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ 
ମାଧ୍ଯାହ୍ନିକ ସଂଧ୍ଯାର୍ଘ୍ଯ ପ୍ରଧାନଂ କରିଷ୍ଯେ||
aର୍ଘ୍ଯ ପ୍ରଧାନଂ>
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

ହଂସଃ ଶୁଚିଷାଦିତ୍ଯସ୍ଯ ଵାମଦେଵଃ ସୂର୍ଯୋ ଜଗତୀ aର୍ଘ୍ଯ ପ୍ରଧାନେ ଵିନିଯୋଗଃ| oଂ 
ହଂସ ଶ୍ଶୁଚିଷଦ୍ଵ ସୁରଂତରିକ୍ଷ ସଦ୍ଧୋତା ଵେଦିଷଦ ତିଥିର୍ ଦୁରୋଣସତ୍|| (give 
arghya once with this mantra) ନୃଷଦ୍ଵର ସଦୃତ ସଦ୍ଵ୍ଯୋମ ସଦବ୍ଜା 
ଗୋଜା ଋତଜା aଦ୍ରିଜା ଋତମ୍|| (give arghya once with this mantra) 
ପ୍ରାତର୍ ଦେଵୀ ମଦିତିଂ ଜୋହଵୀମି ମଧ୍ଯଂଦିନ uଦିତା ସୂର୍ଯସ୍ଯ|| (give arghya 
once with this mantra) ରାଯେ ମିତ୍ରା ଵରୁଣା ସର୍ଵତା iଳେ ତୋକାଯ 
ତନଯାଯ ଶଂ ଯୋଃ|| (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.
ପ୍ରଦକ୍ଷିଣମ୍>
uଦ୍ଛେଦ ଭିଶ୍ରୁତା ମଘମ୍ ଵୃଷଭଂ ନର୍ଯାପସମ୍| aସ୍ତାର ମେଷି ସୂର୍ଯ|| (this is for 
ସାଯଂ and ମାଧ୍ଯାହ୍ନିକ)
_____________
ପ୍ରଦକ୍ଷିଣମ୍> (for morning ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ)
ଯଦଦ୍ଯ କଚ୍ଚ ଵୃତ୍ରହନ୍ନୁଦଗା aଭିସୂର୍ଯ| ସର୍ଵଂ ତଦିଂଦ୍ର ତେ ଵଶେ||
_____________ 
ସଂଧ୍ଯୋପାସନମ୍>
ତେଜୋସି| ତେଜୋମଯି ଧେହି|| (show right hand to east and touch 
heart) aସାଵାଦିତ୍ଯୋ ବ୍ରହ୍ମ| ବ୍ରହ୍ମୈଵାହମସ୍ମି|| (take water in right 
hand the do pradakshina while leaving water around you).
ତର୍ପଣଂ> [Pour water through tips of your right hand reciting 
the following mantra]
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

ଆଦିତ୍ଯଂ ତର୍ପଯାମି| ସୋମଂ ତର୍ପଯାମି| aଂଗାରକଂ ତର୍ପଯାମି| ବୁଧଂ ତର୍ପଯାମି| 
ବୃହସ୍ପତିଂ ତର୍ପଯାମି| ଶୁକ୍ରଂ ତର୍ପଯାମି| ଶନୈଶ୍ଚରଂ ତର୍ପଯାମି| ରାହୁଂ ତର୍ପଯାମି| 
କେତୁଂ ତର୍ପଯାମି| କେଶଵଂ ତର୍ପଯାମି| ନାରାଯଣଂ ତର୍ପଯାମି| ମାଧଵଂ ତର୍ପଯାମି| 
ଗୋଵିଂଦଂ ତର୍ପଯାମି| ଵିଷ୍ଣୁଂ ତର୍ପଯାମି| ମଧୁସୂଦନଂ ତର୍ପଯାମି| ତ୍ରିଵିକ୍ରମଂ 
ତର୍ପଯାମି| ଵାମନଂ ତର୍ପଯାମି| ଶ୍ରୀଧରଂ ତର୍ପଯାମି| ହୃଷିକେଶଂ ତର୍ପଯାମି| 
ପଦ୍ମନାଭଂ ତର୍ପଯାମି| ଦାମୋଦରଂ ତର୍ପଯାମି| ସଂକର୍ଷଣଂ ତର୍ପଯାମି| ଵାସୁଦେଵଂ 
ତର୍ପଯାମି| ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନଂ ତର୍ପଯାମି| aନିରୁଦ୍ଧଂ ତର୍ପଯାମି| ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ 
ତର୍ପଯାମି| aଧୋକ୍ଷଜଂ ତର୍ପଯାମି| ନାରସିଂହଂ ତର୍ପଯାମି| aଚ୍ଯୁତଂ ତର୍ପଯାମି| 
ଜନାର୍ଧନଂ ତର୍ପଯାମି| uପେଂଦ୍ରଂ ତର୍ପଯାମି| ହରିଂ ତର୍ପଯାମି| oଂ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଂ 
ତର୍ପଯାମି| 

ଆଚମନମ୍> 
[Sip after you recite the following three ସ୍ଵାହା ମଂତ୍ରs] oଂ 
କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| 
(wash hands with small quantity of water) oଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ| 
(rub both hands) oଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ| (rub both hands) oଂ 
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ| (touch upper lip) oଂ ଵାମନାଯ ନମଃ| (touch lower 
lip) oଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃ| (fold your hands namskara mudra) oଂ 
ହୃଷିକେଶାଯ ନମଃ| (touch right knee) oଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ| (touch left 
knee) oଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ| (touch head) oଂ ସଂକର୍ଷନାଯ ନମଃ| (touch 
chin) oଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ|(touch right nostril) oଂ ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନାଯ ନମଃ| 
(touch left nostril) oଂ aନିରୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ| (touch right eye) oଂ 
ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ| (touch left eye) oଂ aଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ| (touch 
right ear) oଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ| (touch left ear) oଂ aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ| 
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

(touch navel) oଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ| (touch chest) oଂ uପେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ| 
(touch centre of head) oଂ ହରଯେ ନମଃ| (touch right shoulder) oଂ 
ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ| (touch left shoulder)

ଭୂତୋଚ୍ଚାଟନଂ>
aପସର୍ପଂତୁ ଯୋ ଭୂତାଃ ଯେ ଭୂତା ଭୂମି ସଂସ୍ଥିତାଃ| ଯେ ଭୂତା ଵିଘ୍ନକର୍ତାରଃ ତେ 
ନଶ୍ଯଂତୁ ଶିଵାଜ୍ଞଯା|| aପକ୍ରାମଂତୁ ଭୂତଦ୍ଯାଃ ସର୍ଵେତେ ଭୂମି ଭାରକାଃ| ସର୍ଵେଷାମ 
ଵିରୋଧେନ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାରଭେତ୍||

ଆସନଂ>
ପୃଥିଵ୍ଯାଃ ମେରୁ ପୃଷ୍ଠ ଋଷିଃ| କୂର୍ମୋ ଦେଵତା| ସୁତଲମ୍ ଛଂଦଃ| ଆସନେ ଵିନିଯୋଗଃ| 
ପୃଥ୍ଵି ତ୍ଵଯା ଧୃତା ଲୋକାଃ ଦେଵିତ୍ଵଂ ଵିଷ୍ଣୁନା ଧୃତା| ତ୍ଵଂ ଚ ଧାରଯ ମାଂ ଦେଵି ପଵିତ୍ରଂ 
କୁରୁଚାସଂ|| ଆସନଂ କଲ୍ଵଯାମି| aନଂତାସନାଯ ନମଃ| କୂର୍ମାସନାଯ ନମଃ| ଯୋଗାସନାଯ 
ନମଃ| ପଦ୍ମାସନାଯ ନମଃ| ସୁଖାସନାଯ ନମଃ||

ପ୍ରାଣାନାଯାମ୍ଯ>
ପ୍ରଣଵସ୍ଯ ପରବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଃ| ପରମାତ୍ମା ଦେଵତା| ଦୈଵୀ ଗାଯତ୍ରୀ ଛଂଦଃ| 
ପ୍ରାଣାଯାମେ ଵିନିଯୋଗଃ|| oଂ ଭୂଃ oଂ ଭୁଃ oଂ ସୁଵଃ| oଂ ମଃ oଂ ଜନଃ oଂ ତପଃ oଂ ସତ୍ଯଂ| 
oଂ ତତ୍ସଵିତୁର୍ଵରେଣ୍ଯଂ ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ଧୀମହି| ଧିଯୋ ଯୋନଃ ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍|| 
oଂ ଆପୋ ଜ୍ଯୋତିରସୋମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋଂ||

ସଂକଲ୍ଵ>
ମମୋପାତ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୁରିତକ୍ଷଯଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ ସାଯଂ 
(ମାଧ୍ଯାହ୍ନିକ / ପ୍ରାତ: as the case may be) ସଂଧ୍ଯା ଗାଯତ୍ରୀ ମହାମଂତ୍ର 
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

ଜପଂ କରିଷ୍ଯେ||

ସାଯୁଜ୍ଯଂ>
ପ୍ରଣଵସ୍ଯ ଋଷିଃ ଦେଵତା ଛଂଦାଂସି| oଂମିତ୍ଯେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ| aଗ୍ନିର୍ଦେଵତା 
ବ୍ରହ୍ମ iତ୍ଯାର୍ଷମ୍| ଗାଯତ୍ରଂ ଛଂଦଃ| ପରମାତ୍ମା ସ୍ଵରୂପଂ| ସାଯୁଜ୍ଯଂ ଵିନିଯୋଗଃ||

ଗାଯତ୍ର୍ଯାଵାହନଂ>
ଆଯାତୁ ଵରଦା ଦେଵୀ aକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମସମ୍ମିତମ୍| ଗାଯତ୍ରୀଂ ଛଂଦସାଂ ମାତେଦଂ ବ୍ରହ୍ମ 
ଜୁଷସ୍ଵମେ| ଯଦନ୍ହାତ୍କୁରୁତେ ପାପଂ ତଦନ୍ହାତ୍ପ୍ରତିମୁଚ୍ଯତେ| ଯଦ୍ରାତ୍ରିଯାତ୍କୁରୁତେ 
ପାପଂ ତଦ୍ରାତ୍ରିଯାତ୍ପ୍ରତିମୁଚ୍ଯତେ| ସର୍ଵଵର୍ଣେ ମହାଦେଵୀ ସଂଧ୍ଯାଵିଦ୍ଯେ 
ସରସ୍ଵତି|| oଜୋସି ସହୋସି ବଲମସି ଭ୍ରାଜୋସି ଦେଵାନାଂ ଧାମନାମାସି ଵିଶ୍ଵମସି 
ଵିଶ୍ଵାଯୁଃ| ସର୍ଵମସି ସର୍ଵାଯୁଃ| aଭିଭୁଵରୋଂ| ଗାଯତ୍ରୀଂ ଆଵାହଯାମି| ସାଵିତ୍ରୀଂ 
ଆଵାହଯାମି| ସରସ୍ଵତୀଂ ଆଵାହଯାମି| ଛଂଦର୍ଷୀନାଂ ଆଵାହଯାମି| ଶ୍ରୀଂ ଆଵାହଯାମି| 
ପ୍ରିଯଂ ଆଵାହଯାମି| ବଲଂ ଆଵାହଯାମି|| ଗାଯତ୍ରିଯା ଗାଯତ୍ରୀ ଛଂଦଃ| ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ର ଋଷିଃ| 
ସଵିତା ଦେଵତା| ଗାଯତ୍ରୀ ଛଂଦଃ| aଗ୍ନିର୍ମୁଖଂ ବ୍ରହ୍ମା ଶିରଃ| ଵିଷ୍ଣୁର୍ ହୃଦଯଂ| ରୁଦ୍ର 
ଲଲାଟଂ| ପୃଥ୍ଵୀ କୁକ୍ଷିଃ| ପ୍ରାଣୋପାନ ଵ୍ଯାନୋଦାନ ସମାନ ସପ୍ରାଣ ଶ୍ଵେତଵର୍ଣଂ| 
ସାଂଖ୍ଯାଯନ ସଗୋତ୍ରା| ଗାଯତ୍ର୍ଯା ଚତୁର୍ଵିଂଶତ୍ଯକ୍ଷରା ତ୍ରିପଦା ଷଟ୍କୁକ୍ଷିଃ| 
ପଂଚଶୀର୍ଷ uପନଯନାଦି ଯଥାସଂଭଵ ଗାଯତ୍ରୀ ମଂତ୍ରଜପଂ କରିଷ୍ଯେ||

କରନ୍ଯାସଃ>
ତତ୍ସଵିତୁଃ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ aଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ଯାଂ ନମଃ| ଵରେଣ୍ଯଂ ଵିଷ୍ଣଵାତ୍ମନେ 
ତର୍ଜନୀଭ୍ଯାଂ ନମଃ| ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ରୁଦ୍ରାତ୍ମନେ ମଧ୍ଯମାଭ୍ଯାଂ ନମଃ| ଧୀମହି 
ସତ୍ଯାତ୍ମନେ aନାମିକାଭ୍ଯାଂ ନମଃ| ଧିଯୋଯୋନଃ ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ଯାଂ 
ନମଃ| ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍ ପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ କରତଲକରପୃଷ୍ଠା ଭ୍ଯାଂ ନମଃ||
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

aଂଗନ୍ଯାସଃ>
ତତ୍ସଵିତୁଃ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ ହୃଦଯାଯ ନମଃ| ଵରେଣ୍ଯଂ ଵିଷ୍ଣଵାତ୍ମନେ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା| 
ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ରୁଦ୍ରାତ୍ମନେ ଶିଖାଯୈ ଵଷଟ୍| ଧୀମହି ସତ୍ଯାତ୍ମନେ କଵଚାଯ ହୁମ୍| 
ଧିଯୋଯୋନଃ ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ ନେତ୍ରତ୍ରଯାଯ ଵୌଷଟ୍| ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍ 
ପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ aସ୍ତ୍ରାଯ ଫଟ୍| ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସ୍ଵରୋମିତି ଦିଗ୍ବଂଧଃ||

ଧ୍ଯାନଂ>
ମୁକ୍ତାଵିଦ୍ରୁମ ହେମ ନୀଲଧଵଳ ଚ୍ଛାଯୈର୍ ମୁଖୈ ସ୍ତ୍ରୀକ୍ଷଣୈଃ| ମୁକ୍ତାମିଂଦୁ ନିବଦ୍ଧ 
ରତ୍ନ ମୁକୁଟାଂ ତତ୍ଵାର୍ଥ ଵର୍ଣାତ୍ମିକାମ୍|| ଗାଯତ୍ରୀଂ ଵରଦାଭଯାଂ କୁଶକଶାଂ ଶୁଭ୍ରଂ 
କପାଲଂ ଗଦାଂ ଶଂଖଂ ଚକ୍ରମଥାରଵିଂଦ ଯୁଗଲଂ ହସ୍ତୈର୍ ଵହଂତୀଂ ଭଜେ||

ଗାଯତ୍ରୀ ଜପଃ>
oଂ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵଃ**| oଂ ତତ୍ସଵିତୁରଵ୍ରେଣ୍ଯଂ ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ଧୀମହି| ଧିଯୋ 
ଯୋନଃ ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍|| [recite this mantra 1008/108/28/10 times] 
**ଦକ୍ଷିଣାତ୍ଯ: ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵଃ; uତ୍ତରାଦି: ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସଵଃ

aଂଗନ୍ଯାସଃ>
ତତ୍ସଵିତୁଃ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ ହୃଦଯାଯ ନମଃ| ଵରେଣ୍ଯଂ ଵିଷ୍ଣଵାତ୍ମନେ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା| 
ଭର୍ଗୋଦେଵସ୍ଯ ରୁଦ୍ରାତ୍ମନେ ଶିଖାଯୈ ଵଷଟ୍| ଧୀମହି ସତ୍ଯାତ୍ମନେ କଵଚାଯ ହୁମ|୍ 
ଧିଯୋଯୋନଃ ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ ନେତ୍ରତ୍ରଯାଯ ଵୌଷଟ୍| ପ୍ରଚୋଦଯାତ୍ 
ପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ aସ୍ତ୍ରାଯ ଫଟ୍| ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସ୍ଵରୋମିତି ଦିଗ୍ଵିମୋକଃ||

ତତ୍ସତ୍ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ|| (leave a spoon of water)
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

ସୂର୍ଯୋପସ୍ଥାନଂ> (for both ସାଯଂ and ପ୍ରାତଃ)
କଶ୍ଯପ ଋଷିଃ ଜାତଵେଦା aଗ୍ନିର୍ଦେଵତା| ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ୍ଛଂଦଃ| ସୂର୍ଯୋପସ୍ଥାନେ 
ଵିନିଯୋଗଃ|| ଜାତଵେଦସେ ସୁନଵାମ ସୋମ ମରାତୀଯତୋ ନିଦହାତି ଵେଦଃ| ସନଃ 
ଵର୍ଷଦତି ଦୁର୍ଗାଣି ଵିଶ୍ଵାନାଵେଵ ସିଂଧୁଂ ଦୁରିତାତ୍ଯଗ୍ନିଃ|| ତଚ୍ଛଂଯୋରିତ୍ଯସ୍ଯ ଶଂଯୁର୍ 
ଵିଶ୍ଵେ ଦେଵା ଶକ୍ଵରୀ| ତଚ୍ଛଂଯୋରା ଵୃଣୀମହେ ଗାତୁଂ ଯଜ୍ଞାଯ ଗାତୁଂ ଯଜ୍ଞପତଯେ| 
ଦୈଵୀ ସ୍ଵସ୍ତିରସ୍ତୁନଃ ସ୍ଵସ୍ତିର୍ମାନୁଷେଭ୍ଯଃ| ଊର୍ଧ୍ଵଂ ଜିଗାତୁ ଭେଷଜଂ ଶଂନୋ aସ୍ତୁ 
ଦ୍ଵିପଦେ ଶଂ ଚତୁଷ୍ପଦେ| oଂ ଶାଂତି ଶାଂତି ଶାଂତିଃ||
_____________ 
ସୂର୍ଯୋପସ୍ଥାନଂ> (for ମାଧ୍ଯାହ୍ନିକ)
ତଚ୍ଚକ୍ଷୁରିତସ୍ଯ ଵସିଷ୍ଠଃ ସଵିତାପୁର uଷ୍ଣିକ୍| ସୂର୍ଯୋପସ୍ତାନେ ଵିନିଯୋଗଃ| oଂ 
ତଚ୍ଚକ୍ଷୁର୍ ଦେଵହିତଂ ଶୁକ୍ରମୁଚ୍ଚରତ୍| ପଶ୍ଯେମ ଶରଦଶ୍ଶତଂ ଜୀଵେମ ଶରଦଶ୍ଶତଂ||
_____________
oଂ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ iତ୍ଯସ୍ଯ ପ୍ରଜାପତିର୍ ଵିଶ୍ଵେଦେଵସ୍ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ୍| ନମୋ 
ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ aସ୍ତ୍ଵଗ୍ନଯେ ନମଃ ପୃଥିଵ୍ଯୈ ନମଃ oଷଧୀଭ୍ଯଃ ନମୋ ଵାଚେ 
ନମୋ ଵାଚସ୍ପତଯେ ନମୋ ଵିଷ୍ଣଵେ ମହତେ କରୋମି|| (recite three times 
from ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣେ.... କରୋମି)

ଦିଙ୍ନମସ୍କାରଃ>
ପ୍ରାଚ୍ଯୈ ଦିଶେ (east) iଂଦ୍ରାଯ ନମଃ| ଆଗ୍ନେଯ ଦିଶେ (south-east) 
ଆଗ୍ନଯେ ନମଃ| ଦକ୍ଷିଣାଯୈ ଦିଶେ (south) ଯମାଯ ନମଃ| ନିଋତଯ ଦିଶେ (south-
west) ନିଋତଯେ ନମଃ| ପ୍ରତୀଚ୍ଯୈ ଦିଶେ (west) ଵରୁଣାଯ ନମଃ| ଵାଯଵ୍ଯ ଦିଶେ 
(north-west) ଵାଯଵେ ନମଃ| uଦୀଚ୍ଯୈ ଦିଶେ (north) କୁବେରାଯ ନମଃ| ଈଶାନ 
ଦିଶେ (north-east) ଈଶାନାଯ ନମଃ| ଊର୍ଧ୍ଵାଯୈ ଦିଶେ (upwards) ବ୍ରହ୍ମଣେ 
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

ନମଃ| aଧରାଯୈ ଦିଶେ (downwards) ପୃଥିଵ୍ଯୈ ନମଃ| [turn to the 
directions in ( ) and do namaskara staring from east and 
turning clock wise] aଂତରିକ୍ଷ ଦିଶେ ସଂଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ||

ଗାଯତ୍ରୈ ନମଃ| ସାଵିତ୍ରୈ ନମଃ| ସରସ୍ଵତ୍ଯୈ ନମଃ| ସର୍ଵାଭ୍ଯୋ ଦେଵତାଭ୍ଯୋ 
ନମୋ ନମଃ| ମୁନିଭ୍ଯୋ ନମଃ| ଗୁରୁଭ୍ଯୋ ନମଃ| ଋଷିଭ୍ଯୋ ନମଃ| ଆଚାର୍ଯେଭ୍ଯୋ 
ନମଃ| କାମମକାର୍ଷୀତ୍ ମନ୍ଯୁରାକର୍ଷୀତ୍ ନମୋ ନମଃ| ଯାଂ ସଦା ସର୍ଵଭୂତାନି 
ସ୍ଥାଵରାଣି ଚରାଣି ଚ| ସାଯଂ ପ୍ରାତର୍ନମସ୍ଯଂତି| ସା ମା ସଂଧ୍ଯା aଭିରକ୍ଷତୁ| ଶ୍ରୀ ସାମା 
ସଂଧ୍ଯା aଭିରକ୍ଷତ୍ଯୋଂ ନମୋ ନମଃ|| ଶିଵାଯ ଵିଷ୍ଣୁରୂପାଯ ଶିଵରୂପାଯ ଵିଷ୍ଣଵେ| 
ଶିଵସ୍ଯ ହୃଦଯଂ ଵିଷ୍ଣୁଃ ଵିଷ୍ଣୋଶ୍ଚ ହୃଦଯଂ ଶିଵଃ| ଯଥା ଶିଵମଯୋ ଵିଷ୍ଣୁଃ eଵଂ 
ଵିଷ୍ଣୁମଯଶ୍ହିଵଃ| ଯଥାଂତରଂ ନ ପଶ୍ଯାମି ତଥା ମେ ସ୍ଵସ୍ତିରାଯୁଷିଂ| ଶ୍ରୀ ତଥା ମେ 
ସ୍ଵସ୍ତିରାଯୁଷ୍ଯୋନ୍ନମୋ ନମଃ|| ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯୋ ଦେଵକି ପୁତ୍ରୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯୋ 
ମଧୁସୂଦନଃ| ବ୍ରହ୍ମଣଃ ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯୋ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଚ୍ଯୁତଃ| ନମୋ 
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯ ଦେଵାଯ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାଯ ଚ| ଜଗଦ୍ଧିତାଯ କୃଷ୍ଣାଯ ଗୋଵିଂଦାଯ 
ନମୋ ନମଃ| ଶ୍ରୀ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମୋ ନମଃ|

ଗାଯତ୍ରୀ uଦ୍ଵାସନଂ>
uତ୍ତମ iତ୍ଯସ୍ଯ ଵାମଦେଵ ଗାଯତ୍ର୍ଯନୁଷ୍ଟୁପ୍ | uଦ୍ଵାସନେ ଵିନିଯୋଗଃ| uତ୍ତମେ 
ଶିଖରେ ଜାତେ ଭୂମ୍ଯାଂ ପର୍ଵତ ମୂର୍ଧନି| ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ଯୋ ଭ୍ଯନୁଜ୍ଞାତା ଗଚ୍ଛ ଦେଵି 
ଯଥା ସୁଖଂ||

କ୍ଷୀରେଣ ସ୍ନାପିତେ ଦେଵି ଚଂଦନେନ ଵିଲେପିତେ| ବିଲ୍ଵପତ୍ରାର୍ଚିତା ଦେଵି aହଂ ଦୁର୍ଗୀ 
ଶରଣାଗତଃ| ଶ୍ରୀ aହଂ ଦୁର୍ଗୀ ଶରଣାଗଚ୍ଛତ୍ଯୋନ୍ନମୋ ନମଃ| ଆକାଶାତ୍ଵତିତଂ 
ତୋଯଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରଂ| ସର୍ଵେ ଦେଵ ନମସ୍କାରଃ କେଶଵଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି| ଶ୍ରୀ 
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

କେଶଵଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତ୍ଯୋଂ ନମୋ ନମଃ| ସର୍ଵ ଵେଦେଷୁ ଯତ୍ପୁଣ୍ଯଂ ସର୍ଵ ତୀର୍ଥେଷୁ 
ଯତ୍ଵଲଂ| ତତ୍ଵଲଂ ସମଵାପ୍ନୋତି ସ୍ତୁତ୍ଵା ଦେଵଂ ଜନାର୍ଧନଂ| ଵାସନାଦ୍ଵାସୁ ଦେଵସ୍ଯ 
ଵାସିତଂ ତେ ଜଗତ୍ରଯଂ| ସର୍ଵ ଭୂତ ନିଵାସୋସି ଵାସୁଦେଵ ନମୋସ୍ତୁତେ| 
ନମୋସ୍ତ୍ଵନଂତାଯ ସହସ୍ରମୂର୍ତଯେ ସହସ୍ର ପାଦାକ୍ଷି ଶିରୋରୁ ବାହଵେ 
ସହସ୍ରନାମ୍ନେ ପୁରୁଷାଯ ଶାଶ୍ଵତେ ସହସ୍ର କୋଟି ଯୁଗଧାରିଣେ ନମଃ| ଭଦ୍ରଂ ନୋ 
aପିଵାତଯ ମନଃ|| oଂ ଶାଂତି ଶାଂତି ଶାଂତିଃ||

ଗୋତ୍ରାଭିଵଂଦନଂ>
ଚତୁସ୍ସାଗର ପର୍ଯଂତଂ ଗୋ ଭ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ଯଃ ଶୁଭଂ ଭଵତୁ| ମାଦରିଗେ-ଵାସିଷ୍ଠ-
ଆଭରଦ୍ଵସୁ- iଂଦ୍ର ପ୍ରମଦ- ତ୍ର୍ଯାର୍ଷେଯ ପ୍ରଵରାନ୍ଵିତ uପମନ୍ଯୁ ଵସିଷ୍ଠସ 
ଗୋତ୍ରଃ ଆଶ୍ଵଲାଯନ ସୂତ୍ରଃ ଋଗ୍ଵେଦାଂତର୍ଗତ ଶାକଲ ଶାଖାଧ୍ଯାଯୀ (your 
name here) ଶର୍ମ aହଂ ଭୋ aଭିଵାଦଯେ (put namaskara to God 
reciting from ଚତୁସ୍ସାଗର....... aଭିଵାଦଯେ, two times; Gotra details 
differ from person to person)

ଆଚମନମ୍> 
[Sip after you recite the following three ସ୍ଵାହା ମଂତ୍ରs] oଂ 
କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| 
(wash hands with small quantity of water) oଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ| 
(rub both hands) oଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ| (rub both hands) oଂ 
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ| (touch upper lip) oଂ ଵାମନାଯ ନମଃ| (touch lower 
lip) oଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃ| (fold your hands namskara mudra) oଂ 
ହୃଷିକେଶାଯ ନମଃ| (touch right knee) oଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ| (touch left 
knee) oଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ| (touch head) oଂ ସଂକର୍ଷନାଯ ନମଃ| (touch 
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||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

chin) oଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ|(touch right nostril) oଂ ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନାଯ ନମଃ| 
(touch left nostril) oଂ aନିରୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ| (touch right eye) oଂ 
ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ| (touch left eye) oଂ aଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ| (touch 
right ear) oଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ| (touch left ear) oଂ aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ| 
(touch navel) oଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ| (touch chest) oଂ uପେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ| 
(touch centre of head) oଂ ହରଯେ ନମଃ| (touch right shoulder) oଂ 
ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ| (touch left shoulder)

କର୍ମ ସମର୍ପଣଂ>
ଯସ୍ଯ ସ୍ମୃତ୍ଯାଚ ନାମୋକ୍ତ୍ଯା ତପଃ ସଂଧ୍ଯା କ୍ରିଯାଦିଷୁ ନ୍ଯୂନଂ ସଂପୂର୍ଣତାଂ ଯାତି 
ସଂଧ୍ଯୋ ଵଂଦେ ତମଚ୍ଯୁତଂ| ମଂତ୍ରହୀନଂ କ୍ରିଯାହୀନଂ ଭକ୍ତିହୀନଂ ଜନାର୍ଧନ 
ଯତ୍କୃତଂତୁ ମଯା ସଂଧ୍ଯା ପରିପୂର୍ଣଂ ତଦସ୍ତୁମେ| (leave a spoon of water)

ନାମତ୍ରଯ ମଂତର୍ ଜପଃ>
ମଦ୍ଯେ ମଂତ୍ରତଂତ୍ର ଧ୍ଯାନନିଯମ ସ୍ଵରଵର୍ଣ ନ୍ଯୂନାତିରିକ୍ତ ଲୋପଦୋଷ 
ପ୍ରାଯଶ୍ଚିତ୍ତାର୍ଥଂ ନାମତ୍ରଯ ମଂତ୍ର ଜପଂ କରିଷ୍ଯେ| aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ aନଂତାଯ ନମଃ 
ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ aନଂତାଯ ନମଃ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ 
aନଂତାଯ ନମଃ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| aଚ୍ଯୁତାନଂତ ଗୋଵିଂଦେଭ୍ଯୋ ନମଃ|

ଆଚମନମ୍> 
[Sip after you recite the following three ସ୍ଵାହା ମଂତ୍ରs] oଂ 
କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା| oଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ| 
(wash hands with small quantity of water) oଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ| 
(rub both hands) oଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ| (rub both hands) oଂ 

Page 16



||aଥ ଋେଗ୍ଵଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵି ଃ||

ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ| (touch upper lip) oଂ ଵାମନାଯ ନମଃ| (touch lower 
lip) oଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃ| (fold your hands namskara mudra) oଂ 
ହୃଷିକେଶାଯ ନମଃ| (touch right knee) oଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ| (touch left 
knee) oଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ| (touch head) oଂ ସଂକର୍ଷନାଯ ନମଃ| (touch 
chin) oଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ|(touch right nostril) oଂ ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନାଯ ନମଃ| 
(touch left nostril) oଂ aନିରୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ| (touch right eye) oଂ 
ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ| (touch left eye) oଂ aଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ| (touch 
right ear) oଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ| (touch left ear) oଂ aଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ| 
(touch navel) oଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ| (touch chest) oଂ uପେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ| 
(touch centre of head) oଂ ହରଯେ ନମଃ| (touch right shoulder) oଂ 
ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ| (touch left shoulder)

କାଯେନ ଵାଚା ମନସେଂଦ୍ରିଯୈର୍ଵା ବୁଦ୍ଧ୍ଯାତ୍ମନା ଵା ପ୍ରକୃତେ ସ୍ସ୍ଵଭାଵାତ୍କରୋମି 
ଯଦ୍ଯତ୍ସକଲଂ ପରସ୍ମୈ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାଯଣାଯେତି ସମର୍ପଯାମି||
||iତି ଋଗ୍ଵେଦୀଯ ସଂଧ୍ଯାଵଂଦନ ଵିଧିଃ||
||ହରିଃ oଂ|| 
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