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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ||
ਆਚਮਨਮ੍> [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 ਆਚਮਨਮ੍ you will 
take small quantity of water and sip after you recite the following 
three ਸ੍ਵਾਹਾ ਮਂਤ੍ਰs]

 ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਮਾਧਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| 
(wash hands with small quantity of water)  ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ| (rub both 
hands)  ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ| (rub both hands)  ਿਤ੍ਰਿਵਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ| (touch 
upper lip)  ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ| (touch lower lip)  ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ| (fold 
your hands namskara mudra)  ਹ੍ਰੁਿਸ਼ਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ| (touch right knee)  
ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ ਨਮਃ| (touch left knee)  ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ| (touch head)  
ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ| (touch chin)  ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ|(touch right nostril)  
ਪ੍ਰਦਯੁ੍ਮ੍ਨਾਯ ਨਮਃ| (touch left nostril)  ਅਿਨਰੱੁਧਾਯ ਨਮਃ| (touch right 
eye)  ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਯ ਨਮਃ| (touch left eye)  ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ| (touch 
right ear)  ਨਾਰਿਸਂਹਾਯ ਨਮਃ| (touch left ear)  ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ| (touch 
navel)  ਜਨਾਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ| (touch chest)  ਉਪਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ| (touch 
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centre of head)  ਹਰਯੇ ਨਮਃ| (touch right shoulder)  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਯ
ਨਮਃ| (touch left shoulder)

ਅਪਿਵਤ੍ਰਃ ਪਿਵਤ੍ਰੋਵਾ ਸਰ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਂ ਗਤੋਿਪਵਾ| ਯਃ ਸ੍ਮਰੇਤ੍ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਂ ਸਃ 
ਬਾਹਯ੍ਾਭਯਂ੍ਤਰ ◌ੱਸ਼ੁਿਚਃ|| [sprinkle small amount of water around you]

ਆਚਮਨਮ੍>
[Sip after you recite the following three ਸ੍ਵਾਹਾ ਮਂਤ੍ਰs]  ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  
ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਮਾਧਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| (wash hands with 
small quantity of water)  ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ| (rub both hands)  
ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ| (rub both hands)  ਿਤ੍ਰਿਵਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ| (touch upper lip) 

 ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ| (touch lower lip)  ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ| (fold your hands 
namskara mudra)  ਹ੍ਰੁਿਸ਼ਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ| (touch right knee)  ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left knee)  ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ| (touch head)  ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch chin)  ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ|(touch right nostril)  ਪ੍ਰਦਯੁ੍ਮ੍ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left nostril)  ਅਿਨਰੱੁਧਾਯ ਨਮਃ| (touch right eye)  
ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਯ ਨਮਃ| (touch left eye)  ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ| (touch right ear) 

 ਨਾਰਿਸਂਹਾਯ ਨਮਃ| (touch left ear)  ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ| (touch navel)  
ਜਨਾਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ| (touch chest)  ਉਪਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ| (touch centre of 
head)  ਹਰਯੇ ਨਮਃ| (touch right shoulder)  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ| (touch 
left shoulder)
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ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਯਾਮਯ੍>
[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.] ਪ੍ਰਣਵਸਯ੍ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਤਾ| ਦੈਵੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ 
ਛਂਦਃ| ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ||  ਭੂਃ  ਭੁਃ  ਸੁਵਃ|  ਮਃ  ਜਨਃ  ਤਪਃ  
ਸਤਯਂ੍|  ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਰ੍ਵਰੇਣਯਂ੍ ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਧੀਮਿਹ| ਿਧਯੋ ਯੋਨਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍||  
ਆਪੋ ਜਯੋ੍ਿਤਰਸੋਮ੍ਰੁਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸੁਵਰ||

ਸਂਕਲ੍ਵ>
ਮਮੋਪਾੱਤ ਸਮਸ੍ਤ ਦੁਿਰਤਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤਯ੍ਰ੍ਥਂ ਸਾਯਂ 
(ਮਾਧਯ੍ਾਿਹ੍ਨਕ / ਪ੍ਰਾਤ: as the case may be) ਸਂਧਯ੍ਾ ਮੁਪਾਿਸਸ਼ਯੇ੍|| (leave a 
spoon of water)

ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਰ੍ਜਨਂ>
ਆਪੋਿਹਸ਼੍ਠੇਿਤ ਤ੍ਰੁਚਸਯ੍ਾ ਤ੍ਰਯਾਣਾਂ ਮਂਤ੍ਰਾਣਾਂ ਅਂਬਰੀਸ਼ ◌ੱਿਸਂਧੁਦ੍ਵੀਪ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਆਪੋਦੇਵਤਾ 
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਂਦਃ| ਮਾਰ੍ਜਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ| ਆਪੋ ਿਹਸ਼੍ਠਾ ਮਯੋ ਭੁਵਃ| ਤਾਨ ਊਰ੍ਜੇ 
ਦਧਾਤਨ| ਮਹੇਰਣਾਯ ਚਕ੍ਸ਼ਸੇ|| ਯੋਵਃ ਿਸ਼ਵ ਤਯੋ ਰਸਃ| ਤਸਯ੍ ਭਾਜਯਤੇ ਹਨਃ| 
ਉਸ਼ਤੀਿਰਵ ਮਾਤਰਃ|| ਤਸ੍ਮਾ ਅਰਂਗ ਮਾਮਵਃ| ਯਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼ਯਾਯ ਿਜਨ੍ਵ ਥ| ਆਪੋ 
ਜਨਯਥਾ ਚਨਃ|| (sprinkle little water around your head)
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ਮਂਤ੍ਰਾਚਮਨਂ / ਆਪਾਂਪ੍ਰਾਸ਼ਨਂ / ਜਲਾਿਭਮਂਤ੍ਰਂ>
ਅਿਗ੍ਨਸ਼੍ਚੇਤਯ੍ਸਯ੍ (ਸੂਰਯ੍ਸ਼੍ਚੇਤਸਯ੍-in the morning) ਮਂਤ੍ਰਸਯ੍ ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕਯ੍ 
ਉਪਿਨਸ਼ਦ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਅਿਗ੍ਨ (ਸੂਰਯ੍- in the morning) ਮਾਮਨਯੋ੍ ਮਨਯੁ੍ਪਤਯਃ 
ਅਹਰ੍ਦੇਵਤਾ| ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਤੀ ਛਂਦਃ| ਮਂਤ੍ਰਾਚਮਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ|| ਅਿਗ੍ਨਸ਼੍ਚ (ਸੂਰਯ੍ਸ਼੍ਚ- in 
the morning) ਮਾ ਮਨਯੁ੍ਸ਼੍ਚ ਮਨਯੁ੍ਪਤਯਸ਼੍ਚ ਮਨਯੁ੍ ਕ੍ਰੁਤੇਭਯ੍ਃ| ਪਾਪੇਭਯੋ੍ 
ਰਕ੍ਸ਼ਂਤਾਮ੍| ਯਦ੍ਰਾਤ੍ਰਯ੍ਾ ਪਾਪਮਕਾਰ੍ਸ਼ਮ੍| ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਹਸ੍ਤਾਭਯ੍ਾਂ| ਪਦ੍ਭਾਮੁਦਰੇਣ 
ਿਸ਼ਸ਼੍ਨਾ| ਆਹਸ੍ਤ ਦਵਲੁਂਪਤੁ| ਯਿਤ੍ਕਂਚ ਦੁਿਰਤਂ ਮਿਯ| ਇਦਮਹਂ ਮਾਮਮ੍ਰੁਤ ਯੋਨੌ| 
ਸਤਯੇ੍ (ਸੂਰਯੇ੍- in the morning) ਜਯੋ੍ਿਤਿਸ਼ ਜਹੋਿਮ ਸ੍ਵਾਹਾ|| (Sip water with this 
mantra)
_____________
ਮਂਤ੍ਰਾਚਮਨਂ / ਆਪਾਂਪ੍ਰਾਸ਼ਨਂ / ਜਲਾਿਭਮਂਤ੍ਰਂ (in ਮਧਯ੍ਾਿਹ੍ਨਕ)>
ਆਪਃ ਪੁਨਂਤੁ ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਨਾਰਾਯਣ-ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕਯ੍ ਆਪਃ ਪ੍ਰੁਿਥਵੀ 
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਸ੍ਪਿਤਰਿਸ਼੍ਟਃ ਆਭਯਂ੍ਤਰ ਸ਼ੁੱ ਧਯ੍ਰ੍ਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ| ਆਪਃ 
ਪੁਨਂਤੁ ਪ੍ਰੁਿਥਵ  ਪੂਤਾ ਪੁਨਾਤੁਮਾਮ੍| ਪੁਨਂਤੁ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਸ੍ਪਿਤਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪੂਤਾਪੁਨਾਤੁਮਾਮ੍|| 
ਯਦ੍ ਉਿਚਸ਼੍ਟਮਭੋਜਯਂ੍ ਯਦ੍ਵਾ ਦੁਸ਼੍ਚਿਰਤਂ ਮਮ| ਸਰ੍ਵਂ ਪੁਨਂਤੁ ਮਾਮਾਪੋਸਤਾਂਚ ਪ੍ਰਿਤਗ੍ਰਹਂ 
ਸ੍ਵਾਹਾ||
_____________
ਆਚਮਨਮ੍>
[Sip after you recite the following three ਸ੍ਵਾਹਾ ਮਂਤ੍ਰs]  ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  
ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਮਾਧਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| (wash hands with 
small quantity of water)  ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ| (rub both hands)  
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ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ| (rub both hands)  ਿਤ੍ਰਿਵਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ| (touch upper lip) 
 ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ| (touch lower lip)  ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ| (fold your hands 

namskara mudra)  ਹ੍ਰੁਿਸ਼ਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ| (touch right knee)  ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left knee)  ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ| (touch head)  ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch chin)  ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ|(touch right nostril)  ਪ੍ਰਦਯੁ੍ਮ੍ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left nostril)  ਅਿਨਰੱੁਧਾਯ ਨਮਃ| (touch right eye)  
ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਯ ਨਮਃ| (touch left eye)  ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ| (touch right ear) 

 ਨਾਰਿਸਂਹਾਯ ਨਮਃ| (touch left ear)  ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ| (touch navel)  
ਜਨਾਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ| (touch chest)  ਉਪਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ| (touch centre of 
head)  ਹਰਯੇ ਨਮਃ| (touch right shoulder)  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ| (touch 
left shoulder)

ਿਦ੍ਵਤੀਯ ਮਾਰ੍ਜਨਂ>
ਆਪੋਿਹਸ਼੍ਠੇਿਤ ਨਵਰ੍ਚਯ੍ਸਯ੍ ਸੂਕ੍ਤਸਯ੍ ਅਂਬਰੀਸ਼ ◌ੱਿਸਂਧੁਦ੍ਵੀਪ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਆਪੋਦੇਵਤਾ| 
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਂਦਃ| ਪਂਚਮੀ ਵਰ੍ਧਮਾਨ| ਸਪ੍ਤਮੀ ਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਠਾ| ਅਂਤਯੇ੍ਦ੍ਵੇ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭੌ| 
ਮਾਰ੍ਜਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ|| ਆਪੋ ਿਹਸ਼੍ਠਾ ਮਯੋ ਭੁਵਃ| ਤਾਨ ਊਰ੍ਜੇ ਦਧਾਤਨ| ਮਹੇਰਣਾਯ 
ਚਕ੍ਸ਼ਸੇ|| ਯੋਵ ◌ੱਿਸ਼ਵ ਤਯੋ ਰਸਃ| ਤਸਯ੍ ਭਾਜਯਤੇ ਹਨਃ| ਉਸ਼ਤੀਿਰਵ ਮਾਤਰਃ|| 
ਤਸ੍ਮਾ ਅਰਂਗ ਮਾਮਵਃ| ਯਸਯ੍ ਕ੍ਸ਼ਯਾਯ ਿਜਨ੍ਵ ਥ| ਆਪੋ ਜਨਯਥਾ ਚਨਃ|| (leave a 
spoon of water from right side to left side) ਸ਼ੰਨੋ ਦੇਵੀਰਿਭਸ਼੍ਟਯ ਆਪੋ 
ਭਵਂਤੁ ਪੀਤਯੇ| ਸ਼ਂ ਯੋ ਰਭਸ੍ਰਵਂਤੁ ਨਃ|| ਈਸ਼ਾਨਾ ਵਾਰਯ੍ਾਣਾਂ ਕ੍ਸ਼ਯਂਤੀ  ਚਰ੍ਸ਼ਣੀਨਾਮ੍| 
ਆਪੋ ਯਾਚਾਿਮ ਭੇਸ਼ਜਮ੍|| ਅਪ੍ਸੁਮੇ ਸੋਮੋ ਅਬ੍ਰਵੀਦਂਤਿਰ੍ਵਸ਼੍ਵਾਿਨ ਭੇਸ਼ਜਾ| ਅਿਗ੍ਨਂ ਚ 
ਿਵਸ਼੍ਵ ਸ਼ਂਭੁਵਮ੍| ਆਪਃ ਪ੍ਰੁਣੀਤ ਭੇਸ਼ਜਂ ਵਰੂਥਂ ਤਨ੍ਵੇ  ਏਏਏ ਮਮ| ਜਯੋ੍ਕ੍ਚ ਸੂਰਯਂ੍ ਦ੍ਰੁਸ਼ੇ|| 
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ਇਦ ਮਾਪਃ ਪ੍ਰਵਹਤ ਯਿਤ੍ਕਂਚ ਦੁਿਰਤਂ ਮਿਯ| ਯਦ੍ਵਾਹ ਮਿਭਦੁਦ੍ਰੋਹ ਯਦ੍ਵਾਸ਼ਪੇ
ਉਤਾਨ੍ਰੁਤਮ੍| ਆਪੋ ਅਪਯ੍ਾਨ੍ਵ ਚਿਰਸ਼ਂ ਰਸੇਨ ਸਮਗਸ੍ਮਿਹ| ਪਯ ਸ੍ਵਾਨਗ੍ਨ ਆਗਿਹ| 
ਤਸ੍ਮਾ ਸਂਸ੍ਰੁਜ ਵਰ੍ਚਸਾ|| ਸਸ੍ਰੁਸ਼ੀਃ ਸ੍ਤਦਪਸੋ ਿਦਵਾ ਨਕ੍ਤਂ ਚ ਸਸ੍ਰੁਸ਼ੀਃ| ਵਰੇਣਯ੍ ਕ੍ਰਤੂ 
ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਰਵਸੇ ਹੁਵੇ|| (sprinkle little water around your head again)

ਪਾਪ ਪੁਰੁਸ਼ ਿਵਸਰ੍ਜਨਂ / ਦਹਨਮ੍>
ਰੁਤਂਚ ਸਤਯਂ੍ਚੇਤਸਯ੍ ਸੂਕ੍ਤਸਯ੍ ਅਘਮਰ੍ਸ਼ਣ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਭਾਵ ਵ੍ਰੁੱ ਤੋ ਦੇਵਤਾ| 
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਂਦਃ| ਪਾਪ ਪੁਰੁਸ਼ ਿਵਸਰ੍ਜਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ|  ਰੁਤਂ ਚ ਸਤਯਂ੍ਚਾਭੀੱਦਾੱਤ 
ਪਸੋਧਯ੍ਜਾਯਤ| ਤਤੋ ਰਾਤ੍ਰਯ੍ਜਾਯਤ ਤਤ੍ਸਮੁਦ੍ਰੋ ਅਰ੍ਣਵਃ|| ਸਮੁਦ੍ਰਾਦਰ੍ਣਵਾਦਿਧ 
ਸਂਵਤ੍ਸਰੋ ਅਜਾਯਤ| ਅਹੋ ਰਾਤ੍ਰਾਿਣ ਿਵਦਧ ਿਦ੍ਵਸ਼੍ਵਸਯ੍ ਿਮਸ਼ਤੋਵਸ਼ੀ|| ਸੂਰਯ੍ਾ ਚਂਦ੍ਰਮਸੌ 
ਧਾਤਾ ਯਥਾ ਪੂਰ੍ਵਮਕਲ੍ਪਯਤ੍| ਿਦਵਂ ਚ ਪ੍ਰੁਿਥਵ  ਚਾਂਤਿਰਕ੍ਸ਼ ਮਥੋ ਸ੍ਵਾਹਾ||

ਆਚਮਨਮ੍> 
[Sip after you recite the following three ਸ੍ਵਾਹਾ ਮਂਤ੍ਰs]  ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  
ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਮਾਧਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| (wash hands with 
small quantity of water)  ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ| (rub both hands)  
ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ| (rub both hands)  ਿਤ੍ਰਿਵਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ| (touch upper lip) 

 ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ| (touch lower lip)  ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ| (fold your hands 
namskara mudra)  ਹ੍ਰੁਿਸ਼ਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ| (touch right knee)  ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left knee)  ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ| (touch head)  ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch chin)  ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ|(touch right nostril)  ਪ੍ਰਦਯੁ੍ਮ੍ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left nostril)  ਅਿਨਰੱੁਧਾਯ ਨਮਃ| (touch right eye)  
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਯ ਨਮਃ| (touch left eye)  ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ| (touch right ear) 
 ਨਾਰਿਸਂਹਾਯ ਨਮਃ| (touch left ear)  ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ| (touch navel)  

ਜਨਾਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ| (touch chest)  ਉਪਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ| (touch centre of 
head)  ਹਰਯੇ ਨਮਃ| (touch right shoulder)  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ| (touch 
left shoulder)

ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਯਾਮਯ੍>
ਪ੍ਰਣਵਸਯ੍ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਤਾ| ਦੈਵੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਂਦਃ| ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇ 
ਿਵਿਨਯੋਗਃ||  ਭੂਃ  ਭੁਃ  ਸੁਵਃ|  ਮਃ  ਜਨਃ  ਤਪਃ  ਸਤਯਂ੍|  
ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਰ੍ਵਰੇਣਯਂ੍ ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਧੀਮਿਹ| ਿਧਯੋ ਯੋਨਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍||  ਆਪੋ 
ਜਯੋ੍ਿਤਰਸੋਮ੍ਰੁਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸੁਵਰ||

ਸਂਕਲ੍ਵ>
ਮਮੋਪਾੱਤ ਸਮਸ੍ਤ ਦੁਿਰਤਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤਯ੍ਰ੍ਥਂ ਸਾਯਂ (ਪ੍ਰਾਤ: as 
the case may be) ਸਂਧਯ੍ਾਰ੍ਘਯ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਕਿਰਸ਼ਯੇ੍||

ਅਰ੍ਘਯ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਂ> [Offering of water] @@
 ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸੁਵਃ**|  ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਰ੍ਵਰੇਣਯਂ੍ ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਧੀਮਿਹ ਿਧਯੋ ਯੋਨਃ 

ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍|| (to give arghya 3 times with this mantra). ਕਾਲਾਤੀਤ ਦੋਸ਼ 
ਪ੍ਰਾਯਿਸ਼੍ਚੱਤਾਰ੍ਥਮ੍ ਪੁਨਰ੍ ਅਰ੍ਘਯ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਮ੍ ਕਿਰਸ਼ਯੇ੍|  ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸ੍ਵਃ|  
ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਰ੍ਵਰੇਣਯਂ੍ ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਧੀਮਿਹ ਿਧਯੋ ਯੋਨਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍|| (give arghya 
one more time) (This mantra for ਸਾਯਂ and ਪ੍ਰਾਤਃ)
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

**ਦਿਕ੍ਸ਼ਣਾਤਯ੍: ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸਵੁਃ and ਉੱਤਰਾਿਦ: ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸ੍ਵਃ
_____________
(for ਮਧਯ੍ਾਿਹ੍ਨਕ):-
ਸਂਕਲ੍ਵ>
ਮਮੋਪਾੱਤ ਸਮਸ੍ਤ ਦੁਿਰਤਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤਯ੍ਰ੍ਥਂ ਮਾਧਯ੍ਾਿਹ੍ਨਕ 
ਸਂਧਯ੍ਾਰ੍ਘਯ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਕਿਰਸ਼ਯੇ੍||
ਅਰ੍ਘਯ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਂ>
ਹਂਸਃ ਸ਼ੁਿਚਸ਼ਾਿਦਤਯ੍ਸਯ੍ ਵਾਮਦੇਵਃ ਸੂਰਯੋ੍ ਜਗਤੀ ਅਰ੍ਘਯ੍ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ|  
ਹਂਸ ◌ੱਸ਼ੁਿਚਸ਼ਦ੍ਵ ਸੁਰਂਤਿਰਕ੍ਸ਼ ਸੱਧੋਤਾ ਵੇਿਦਸ਼ਦ ਿਤਿਥਰ੍ ਦੁਰੋਣਸਤ੍|| (give arghya 
once with this mantra) ਨ੍ਰੁਸ਼ਦ੍ਵਰ ਸਦ੍ਰੁਤ ਸਦ੍ਵਯੋ੍ਮ ਸਦਬ੍ਜਾ ਗੋਜਾ ਰੁਤਜਾ ਅਿਦ੍ਰਜਾ 
ਰੁਤਮ੍|| (give arghya once with this mantra) ਪ੍ਰਾਤਰ੍ ਦੇਵੀ ਮਿਦਿਤਂ ਜੋਹਵੀਿਮ 
ਮਧਯਂ੍ਿਦਨ ਉਿਦਤਾ ਸੂਰਯ੍ਸਯ੍|| (give arghya once with this mantra) ਰਾਯੇ 
ਿਮਤ੍ਰਾ ਵਰੁਣਾ ਸਰ੍ਵਤਾ ਇਲ਼ੇ ਤੋਕਾਯ ਤਨਯਾਯ ਸ਼ਂ ਯੋਃ|| (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.
ਪ੍ਰਦਿਕ੍ਸ਼ਣਮ੍>
ਉਦ੍ਛੇਦ ਿਭਸ਼੍ਰੁਤਾ ਮਘਮ੍ ਵ੍ਰੁਸ਼ਭਂ ਨਰਯ੍ਾਪਸਮ੍| ਅਸ੍ਤਾਰ ਮੇਿਸ਼ ਸੂਰਯ੍|| (this is for 
ਸਾਯਂ and ਮਾਧਯ੍ਾਿਹ੍ਨਕ)
_____________
ਪ੍ਰਦਿਕ੍ਸ਼ਣਮ੍> (for morning ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ)
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਯਦਦਯ੍ ਕੱਚ ਵ੍ਰੁਤ੍ਰਹੰਨੁਦਗਾ ਅਿਭਸੂਰਯ੍| ਸਰ੍ਵਂ ਤਿਦਂਦ੍ਰ ਤੇ ਵਸ਼ੇ||
_____________ 
ਸਂਧਯੋ੍ਪਾਸਨਮ੍>
ਤੇਜੋਿਸ| ਤੇਜੋਮਿਯ ਧੇਿਹ|| (show right hand to east and touch heart) 
ਅਸਾਵਾਿਦਤਯੋ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮ| ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਵਾਹਮਿਸ੍ਮ|| (take water in right hand the do 
pradakshina while leaving water around you).
ਤਰ੍ਪਣਂ> [Pour water through tips of your right hand reciting the 
following mantra]
ਆਿਦਤਯਂ੍ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਸੋਮਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਅਂਗਾਰਕਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਬੁਧਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| 
ਬ੍ਰੁਹਸ੍ਪਿਤਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਸ਼ੁਕ੍ਰਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਰਾਹਂੁ 
ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਕੇਤੁਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਕੇਸ਼ਵਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਨਾਰਾਯਣਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਮਾਧਵਂ 
ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਗੋਿਵਂਦਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਿਵਸ਼੍ਣਂੁ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਮਧੁਸੂਦਨਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| 
ਿਤ੍ਰਿਵਕ੍ਰਮਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਵਾਮਨਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਸ਼੍ਰੀਧਰਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਹ੍ਰੁਿਸ਼ਕੇਸ਼ਂ 
ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਪਦ੍ਮਨਾਭਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਦਾਮੋਦਰਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣਂ 
ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਪ੍ਰਦਯੁ੍ਮ੍ਨਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਅਿਨਰੱੁਧਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| 
ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਨਾਰਿਸਂਹਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਅਚਯੁ੍ਤਂ 
ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਜਨਾਰ੍ਧਨਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਉਪਦ੍ਰਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| ਹਿਰਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ|  ਸ਼੍ਰੀ 
ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਂ ਤਰ੍ਪਯਾਿਮ| 

ਆਚਮਨਮ੍> 
[Sip after you recite the following three ਸ੍ਵਾਹਾ ਮਂਤ੍ਰs]  ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  
ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਮਾਧਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| (wash hands with 
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

small quantity of water)  ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ| (rub both hands)  
ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ| (rub both hands)  ਿਤ੍ਰਿਵਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ| (touch upper lip) 

 ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ| (touch lower lip)  ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ| (fold your hands 
namskara mudra)  ਹ੍ਰੁਿਸ਼ਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ| (touch right knee)  ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left knee)  ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ| (touch head)  ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch chin)  ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ|(touch right nostril)  ਪ੍ਰਦਯੁ੍ਮ੍ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left nostril)  ਅਿਨਰੱੁਧਾਯ ਨਮਃ| (touch right eye)  
ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਯ ਨਮਃ| (touch left eye)  ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ| (touch right ear) 

 ਨਾਰਿਸਂਹਾਯ ਨਮਃ| (touch left ear)  ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ| (touch navel)  
ਜਨਾਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ| (touch chest)  ਉਪਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ| (touch centre of 
head)  ਹਰਯੇ ਨਮਃ| (touch right shoulder)  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ| (touch 
left shoulder)

ਭੂਤੋੱਚਾਟਨਂ>
ਅਪਸਰ੍ਪਂਤੁ ਯੋ ਭੂਤਾਃ ਯੇ ਭੂਤਾ ਭੂਿਮ ਸਂਿਸ੍ਥਤਾਃ| ਯੇ ਭੂਤਾ ਿਵਘ੍ਨਕਰ੍ਤਾਰਃ ਤੇ 
ਨਸ਼ਯਂ੍ਤੁ ਿਸ਼ਵਾਜ੍ਞਯਾ|| ਅਪਕ੍ਰਾਮਂਤੁ ਭੂਤਦਯ੍ਾਃ ਸਰ੍ਵੇਤੇ ਭੂਿਮ ਭਾਰਕਾਃ| ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮ 
ਿਵਰੋਧੇਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਰ੍ਮ ਸਮਾਰਭੇਤ੍||

ਆਸਨਂ>
ਪ੍ਰੁਿਥਵਯ੍ਾਃ ਮੇਰੁ ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਠ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਕੂਰ੍ਮੋ ਦੇਵਤਾ| ਸੁਤਲਮ੍ ਛਂਦਃ| ਆਸਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ| 
ਪ੍ਰੁਿਥ੍ਵ ਤ੍ਵਯਾ ਧ੍ਰੁਤਾ ਲੋਕਾਃ ਦੇਿਵਤ੍ਵਂ ਿਵਸ਼੍ਣੁਨਾ ਧ੍ਰੁਤਾ| ਤ੍ਵਂ ਚ ਧਾਰਯ ਮਾਂ ਦੇਿਵ ਪਿਵਤ੍ਰਂ 
ਕੁਰੁਚਾਸਂ|| ਆਸਨਂ ਕਲ੍ਵਯਾਿਮ| ਅਨਂਤਾਸਨਾਯ ਨਮਃ| ਕੂਰ੍ਮਾਸਨਾਯ ਨਮਃ| 
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਯੋਗਾਸਨਾਯ ਨਮਃ| ਪਦ੍ਮਾਸਨਾਯ ਨਮਃ| ਸੁਖਾਸਨਾਯ ਨਮਃ||

ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਯਾਮਯ੍>
ਪ੍ਰਣਵਸਯ੍ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਤਾ| ਦੈਵੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਂਦਃ| ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇ 
ਿਵਿਨਯੋਗਃ||  ਭੂਃ  ਭੁਃ  ਸੁਵਃ|  ਮਃ  ਜਨਃ  ਤਪਃ  ਸਤਯਂ੍|  
ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਰ੍ਵਰੇਣਯਂ੍ ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਧੀਮਿਹ| ਿਧਯੋ ਯੋਨਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍||  ਆਪੋ 
ਜਯੋ੍ਿਤਰਸੋਮ੍ਰੁਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸੁਵਰ||

ਸਂਕਲ੍ਵ>
ਮਮੋਪਾੱਤ ਸਮਸ੍ਤ ਦੁਿਰਤਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤਯ੍ਰ੍ਥਂ ਸਾਯਂ 
(ਮਾਧਯ੍ਾਿਹ੍ਨਕ / ਪ੍ਰਾਤ: as the case may be) ਸਂਧਯ੍ਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਹਾਮਂਤ੍ਰ ਜਪਂ 
ਕਿਰਸ਼ਯੇ੍||

ਸਾਯੁਜਯਂ੍>
ਪ੍ਰਣਵਸਯ੍ ਰੁਿਸ਼ਃ ਦੇਵਤਾ ਛਂਦਾਂਿਸ| ਿਮਤਯੇ੍ਕਾਕ੍ਸ਼ਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ| ਅਿਗ੍ਨਰ੍ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮ 
ਇਤਯ੍ਾਰ੍ਸ਼ਮ੍| ਗਾਯਤ੍ਰਂ ਛਂਦਃ| ਪਰਮਾਤਮ੍ਾ ਸ੍ਵਰੂਪਂ| ਸਾਯੁਜਯਂ੍ ਿਵਿਨਯੋਗਃ||

ਗਾਯਤ੍ਰਯ੍ਾਵਾਹਨਂ>
ਆਯਾਤੁ ਵਰਦਾ ਦੇਵੀ ਅਕ੍ਸ਼ਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੰਿਮਤਮ੍| ਗਾਯਤ੍ਰ  ਛਂਦਸਾਂ ਮਾਤੇਦਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ 
ਜੁਸ਼ਸ੍ਵਮੇ| ਯਦਨ੍ਹ ਾਤ੍ਕੁਰੁਤੇ ਪਾਪਂ ਤਦਨ੍ਹ ਾਤ੍ਪ੍ਰਿਤਮੁਚਯ੍ਤੇ| ਯਦ੍ਰਾਿਤ੍ਰਯਾਤ੍ਕੁਰੁਤੇ ਪਾਪਂ 
ਤਦ੍ਰਾਿਤ੍ਰਯਾਤ੍ਪ੍ਰਿਤਮੁਚਯ੍ਤੇ| ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣੇ ਮਹਾਦੇਵੀ ਸਂਧਯ੍ਾਿਵਦਯੇ੍ ਸਰਸ੍ਵਿਤ|| ਓਜੋਿਸ 
ਸਹੋਿਸ ਬਲਮਿਸ ਭ੍ਰਾਜੋਿਸ ਦੇਵਾਨਾਂ ਧਾਮਨਾਮਾਿਸ ਿਵਸ਼੍ਵਮਿਸ ਿਵਸ਼੍ਵਾਯੁਃ| ਸਰ੍ਵਮਿਸ 

Page 11



||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਸਰ੍ਵਾਯੁਃ| ਅਿਭਭੁਵਰ| ਗਾਯਤ੍ਰ  ਆਵਾਹਯਾਿਮ| ਸਾਿਵਤ੍ਰ ਆਵਾਹਯਾਿਮ| ਸਰਸ੍ਵਤ
ਆਵਾਹਯਾਿਮ| ਛਂਦਰ੍ਸ਼ੀਨਾਂ ਆਵਾਹਯਾਿਮ| ਸ਼੍ਰ  ਆਵਾਹਯਾਿਮ| ਿਪ੍ਰਯਂ ਆਵਾਹਯਾਿਮ| 
ਬਲਂ ਆਵਾਹਯਾਿਮ|| ਗਾਯਿਤ੍ਰਯਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਂਦਃ| ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਮਤ੍ਰ ਰੁਿਸ਼ਃ| ਸਿਵਤਾ ਦੇਵਤਾ| 
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਂਦਃ| ਅਿਗ੍ਨਰ੍ਮੁਖਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਿਸ਼ਰਃ| ਿਵਸ਼੍ਣੁਰ੍ ਹ੍ਰੁਦਯਂ| ਰੁਦ੍ਰ ਲਲਾਟਂ| ਪ੍ਰੁਥ੍ਵੀ 
ਕੁਿਕ੍ਸ਼ਃ| ਪ੍ਰਾਣੋਪਾਨ ਵਯ੍ਾਨੋਦਾਨ ਸਮਾਨ ਸਪ੍ਰਾਣ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰ੍ਣਂ| ਸਾਂਖਯ੍ਾਯਨ ਸਗੋਤ੍ਰਾ| 
ਗਾਯਤ੍ਰਯ੍ਾ ਚਤੁਿਰ੍ਵਂਸ਼ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼ਰਾ ਿਤ੍ਰਪਦਾ ਸ਼ਟ੍ਕੁਿਕ੍ਸ਼ਃ| ਪਂਚਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ ਉਪਨਯਨਾਿਦ 
ਯਥਾਸਂਭਵ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਜਪਂ ਕਿਰਸ਼ਯੇ੍||

ਕਰਨਯ੍ਾਸਃ>
ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ ਅਂਗੁਸ਼੍ਠਾਭਯ੍ਾਂ ਨਮਃ| ਵਰੇਣਯਂ੍ ਿਵਸ਼੍ਣਵਾਤ੍ਮਨੇ 
ਤਰ੍ਜਨੀਭਯ੍ਾਂ ਨਮਃ| ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਨੇ ਮਧਯ੍ਮਾਭਯ੍ਾਂ ਨਮਃ| ਧੀਮਿਹ 
ਸਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨੇ ਅਨਾਿਮਕਾਭਯ੍ਾਂ ਨਮਃ| ਿਧਯੋਯੋਨਃ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਕਿਨਿਸ਼੍ਠਕਾਭਯ੍ਾਂ 
ਨਮਃ| ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਕਰਤਲਕਰਪ੍ਰੁਸ਼੍ਠਾ ਭਯ੍ਾਂ ਨਮਃ||

ਅਂਗਨਯ੍ਾਸਃ>
ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ ਹ੍ਰੁਦਯਾਯ ਨਮਃ| ਵਰੇਣਯਂ੍ ਿਵਸ਼੍ਣਵਾਤ੍ਮਨੇ ਿਸ਼ਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ| 
ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਨੇ ਿਸ਼ਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍| ਧੀਮਿਹ ਸਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨੇ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍| 
ਿਧਯੋਯੋਨਃ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍| ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ 
ਫਟ੍| ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸ੍ਵਰੋਿਮਿਤ ਿਦਗ੍ਬਂਧਃ||

ਧਯ੍ਾਨਂ>
ਮੁਕ੍ਤਾਿਵਦ੍ਰੁਮ ਹੇਮ ਨੀਲਧਵਲ਼ ◌ੱਛਾਯੈਰ੍ ਮੁਖੈ ਸ੍ਤ੍ਰੀਕ੍ਸ਼ਣੈਃ| ਮੁਕ੍ਤਾਿਮਂਦੁ ਿਨਬੱਧ 
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਰਤਨ੍ ਮੁਕੁਟਾਂ ਤਤ੍ਵਾਰ੍ਥ ਵਰ੍ਣਾਿਤ੍ਮਕਾਮ੍|| ਗਾਯਤ੍ਰ ਵਰਦਾਭਯਾਂ ਕੁਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਂ
ਕਪਾਲਂ ਗਦਾਂ ਸ਼ਂਖਂ ਚਕ੍ਰਮਥਾਰਿਵਂਦ ਯੁਗਲਂ ਹਸ੍ਤੈਰ੍ ਵਹਂਤ  ਭਜੇ||

ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਜਪਃ>
 ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸੁਵਃ**|  ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਰ੍ਵਰੇਣਯਂ੍ ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਧੀਮਿਹ| ਿਧਯੋ ਯੋਨਃ 

ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍|| [recite this mantra 1008/108/28/10 times] **ਦਿਕ੍ਸ਼ਣਾਤਯ੍: 
ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸੁਵਃ; ਉੱਤਰਾਿਦ: ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸਵਃ

ਅਂਗਨਯ੍ਾਸਃ>
ਤਤ੍ਸਿਵਤੁਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ ਹ੍ਰੁਦਯਾਯ ਨਮਃ| ਵਰੇਣਯਂ੍ ਿਵਸ਼੍ਣਵਾਤ੍ਮਨੇ ਿਸ਼ਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ| 
ਭਰ੍ਗੋਦੇਵਸਯ੍ ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਨੇ ਿਸ਼ਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍| ਧੀਮਿਹ ਸਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨੇ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍| 
ਿਧਯੋਯੋਨਃ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍| ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ 
ਫਟ੍| ਭੂਰ੍ਭੁਵੱਸ੍ਵਰੋਿਮਿਤ ਿਦਿਗ੍ਵਮੋਕਃ||

ਤਤ੍ਸਤ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਪਣਮਸ੍ਤੁ|| (leave a spoon of water)

ਸੂਰਯੋ੍ਪਸ੍ਥਾਨਂ> (for both ਸਾਯਂ and ਪ੍ਰਾਤਃ)
ਕਸ਼ਯ੍ਪ ਰੁਿਸ਼ਃ ਜਾਤਵੇਦਾ ਅਿਗ੍ਨਰ੍ਦੇਵਤਾ| ਿਤ੍ਰਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਂਦਃ| ਸੂਰਯੋ੍ਪਸ੍ਥਾਨੇ 
ਿਵਿਨਯੋਗਃ|| ਜਾਤਵੇਦਸੇ ਸੁਨਵਾਮ ਸੋਮ ਮਰਾਤੀਯਤੋ ਿਨਦਹਾਿਤ ਵੇਦਃ| ਸਨਃ 
ਵਰ੍ਸ਼ਦਿਤ ਦੁਰ੍ਗਾਿਣ ਿਵਸ਼੍ਵਾਨਾਵੇਵ ਿਸਂਧੁਂ ਦੁਿਰਤਾਤਯ੍ਿਗ੍ਨਃ|| ਤੱਛਂਯੋਿਰਤਯ੍ਸਯ੍ 
ਸ਼ਂਯੁਰ੍ ਿਵਸ਼੍ਵੇ ਦੇਵਾ ਸ਼ਕ੍ਵਰੀ| ਤੱਛਂਯੋਰਾ ਵ੍ਰੁਣੀਮਹੇ ਗਾਤੁਂ ਯਜ੍ਞਾਯ ਗਾਤੁਂ ਯਜ੍ਞਪਤਯੇ| 
ਦੈਵੀ ਸ੍ਵਿਸ੍ਤਰਸ੍ਤੁਨਃ ਸ੍ਵਿਸ੍ਤਰ੍ਮਾਨੁਸ਼ੇਭਯ੍ਃ| ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਿਜਗਾਤੁ ਭੇਸ਼ਜਂ ਸ਼ਂਨੋ ਅਸ੍ਤੁ 
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਿਦ੍ਵਪਦੇ ਸ਼ਂ ਚਤੁਸ਼੍ਪਦੇ|  ਸ਼ਾਂਿਤ ਸ਼ਾਂਿਤ ਸ਼ਾਂਿਤਃ||
_____________ 
ਸੂਰਯੋ੍ਪਸ੍ਥਾਨਂ> (for ਮਾਧਯ੍ਾਿਹ੍ਨਕ)
ਤੱਚਕ੍ਸ਼ੁਿਰਤਸਯ੍ ਵਿਸਸ਼੍ਠਃ ਸਿਵਤਾਪੁਰ ਉਿਸ਼੍ਣਕ੍| ਸੂਰਯੋ੍ਪਸ੍ਤਾਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ|  
ਤੱਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ ਦੇਵਿਹਤਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮੱੁਚਰਤ੍| ਪਸ਼ਯੇ੍ਮ ਸ਼ਰਦੱਸ਼ਤਂ ਜੀਵੇਮ ਸ਼ਰਦੱਸ਼ਤਂ||
_____________

 ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਰ੍ ਿਵਸ਼੍ਵੇਦੇਵਿਸ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਟੁਪ੍| ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮੋ 
ਅਸ੍ਤ੍ਵਗ੍ਨਯੇ ਨਮਃ ਪ੍ਰੁਿਥਵਯੈ੍ ਨਮਃ ਓਸ਼ਧੀਭਯ੍ਃ ਨਮੋ ਵਾਚੇ ਨਮੋ ਵਾਚਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮੋ 
ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ ਮਹਤੇ ਕਰੋਿਮ|| (recite three times from ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ.... ਕਰੋਿਮ)

ਿਦਙ੍ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ>
ਪ੍ਰਾਚਯੈ੍ ਿਦਸ਼ੇ (east) ਇਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ| ਆਗ੍ਨੇਯ ਿਦਸ਼ੇ (south-east) ਆਗ੍ਨਯੇ ਨਮਃ| 
ਦਿਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਿਦਸ਼ੇ (south) ਯਮਾਯ ਨਮਃ| ਿਨਰੁਤਯ ਿਦਸ਼ੇ (south-west) ਿਨਰੁਤਯੇ 
ਨਮਃ| ਪ੍ਰਤੀਚਯੈ੍ ਿਦਸ਼ੇ (west) ਵਰੁਣਾਯ ਨਮਃ| ਵਾਯਵਯ੍ ਿਦਸ਼ੇ (north-west) ਵਾਯਵੇ 
ਨਮਃ| ਉਦੀਚਯੈ੍ ਿਦਸ਼ੇ (north) ਕੁਬੇਰਾਯ ਨਮਃ| ਈਸ਼ਾਨ ਿਦਸ਼ੇ (north-east) 
ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ| ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਯੈ ਿਦਸ਼ੇ (upwards) ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ| ਅਧਰਾਯੈ ਿਦਸ਼ੇ 
(downwards) ਪ੍ਰੁਿਥਵਯੈ੍ ਨਮਃ| [turn to the directions in ( ) and do 
namaskara staring from east and turning clock wise] ਅਂਤਿਰਕ੍ਸ਼ ਿਦਸ਼ੇ 
ਸਂਧਯ੍ਾਯੈ ਨਮਃ||

ਗਾਯਤ੍ਰੈ ਨਮਃ| ਸਾਿਵਤ੍ਰੈ ਨਮਃ| ਸਰਸ੍ਵਤਯੈ੍ ਨਮਃ| ਸਰ੍ਵਾਭਯੋ੍ ਦੇਵਤਾਭਯੋ੍ ਨਮੋ ਨਮਃ| 
ਮੁਿਨਭਯੋ੍ ਨਮਃ| ਗੁਰੁਭਯੋ੍ ਨਮਃ| ਰੁਿਸ਼ਭਯੋ੍ ਨਮਃ| ਆਚਾਰਯੇ੍ਭਯੋ੍ ਨਮਃ| 
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਕਾਮਮਕਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍ ਮਨਯੁ੍ਰਾਕਰ੍ਸ਼ੀਤ੍ ਨਮੋ ਨਮਃ| ਯਾਂ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਿਨ ਸ੍ਥਾਵਰਾਿਣ
ਚਰਾਿਣ ਚ| ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਨਮਸਯਂ੍ਿਤ| ਸਾ ਮਾ ਸਂਧਯ੍ਾ ਅਿਭਰਕ੍ਸ਼ਤੁ| ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਮਾ ਸਂਧਯ੍ਾ 
ਅਿਭਰਕ੍ਸ਼ਤਯ੍ ਨਮੋ ਨਮਃ|| ਿਸ਼ਵਾਯ ਿਵਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾਯ ਿਸ਼ਵਰੂਪਾਯ ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ| ਿਸ਼ਵਸਯ੍ 
ਹ੍ਰੁਦਯਂ ਿਵਸ਼੍ਣੁਃ ਿਵਸ਼੍ਣੋਸ਼੍ਚ ਹ੍ਰੁਦਯਂ ਿਸ਼ਵਃ| ਯਥਾ ਿਸ਼ਵਮਯੋ ਿਵਸ਼੍ਣੁਃ ਏਵਂ 
ਿਵਸ਼੍ਣੁਮਯਿਸ਼੍ਹਵਃ| ਯਥਾਂਤਰਂ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਥਾ ਮੇ ਸ੍ਵਿਸ੍ਤਰਾਯੁਿਸ਼ਂ| ਸ਼੍ਰੀ ਤਥਾ ਮੇ 
ਸ੍ਵਿਸ੍ਤਰਾਯੁਸ਼ਯੋ੍ੰਨਮੋ ਨਮਃ|| ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਯੋ੍ ਦੇਵਿਕ ਪੁਤ੍ਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਯੋ੍ ਮਧੁਸੂਦਨਃ| ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਃ 
ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਯੋ੍ ਿਵਸ਼੍ਣੁਰ੍ਚਯੁ੍ਤਃ| ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਯ੍ ਦੇਵਾਯ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ 
ਿਹਤਾਯ ਚ| ਜਗੱਿਧਤਾਯ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਯ ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ| ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ|

ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਉਦ੍ਵਾਸਨਂ>
ਉੱਤਮ ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਵਾਮਦੇਵ ਗਾਯਤ੍ਰਯ੍ਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ | ਉਦ੍ਵਾਸਨੇ ਿਵਿਨਯੋਗਃ| ਉੱਤਮੇ 
ਿਸ਼ਖਰੇ ਜਾਤੇ ਭੂਮਯ੍ਾਂ ਪਰ੍ਵਤ ਮੂਰ੍ਧਿਨ| ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਭਯੋ੍ ਭਯ੍ਨੁਜ੍ਞਾਤਾ ਗੱਛ ਦੇਿਵ ਯਥਾ 
ਸੁਖਂ||

ਕ੍ਸ਼ੀਰੇਣ ਸ੍ਨਾਿਪਤੇ ਦੇਿਵ ਚਂਦਨੇਨ ਿਵਲੇਿਪਤੇ| ਿਬਲ੍ਵਪਤ੍ਰਾਿਰ੍ਚਤਾ ਦੇਿਵ ਅਹਂ ਦੁਰ੍ਗੀ 
ਸ਼ਰਣਾਗਤਃ| ਸ਼੍ਰੀ ਅਹਂ ਦੁਰ੍ਗੀ ਸ਼ਰਣਾਗੱਛਤਯੋ੍ੰਨਮੋ ਨਮਃ| ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਵਿਤਤਂ ਤੋਯਂ ਯਥਾ 
ਗੱਛਿਤ ਸਾਗਰਂ| ਸਰ੍ਵੇ ਦੇਵ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ ਕੇਸ਼ਵਂ ਪ੍ਰਿਤਗੱਛਿਤ| ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵਂ ਪ੍ਰਿਤਗੱਛਤਯ੍ 
ਨਮੋ ਨਮਃ| ਸਰ੍ਵ ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਪੁਣਯਂ੍ ਸਰ੍ਵ ਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਵਲਂ| ਤਤ੍ਵਲਂ ਸਮਵਾਪ੍ਨੋਿਤ 
ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਦੇਵਂ ਜਨਾਰ੍ਧਨਂ| ਵਾਸਨਾਦ੍ਵਾਸੁ ਦੇਵਸਯ੍ ਵਾਿਸਤਂ ਤੇ ਜਗਤ੍ਰਯਂ| ਸਰ੍ਵ ਭੂਤ 
ਿਨਵਾਸੋਿਸ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ| ਨਮੋਸ੍ਤ੍ਵਨਂਤਾਯ ਸਹਸ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਸਹਸ੍ਰ ਪਾਦਾਿਕ੍ਸ਼ 
ਿਸ਼ਰੋਰੁ ਬਾਹਵੇ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ੍ਨੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੇ ਸਹਸ੍ਰ ਕੋਿਟ ਯੁਗਧਾਿਰਣੇ ਨਮਃ| ਭਦ੍ਰਂ 
ਨੋ ਅਿਪਵਾਤਯ ਮਨਃ||  ਸ਼ਾਂਿਤ ਸ਼ਾਂਿਤ ਸ਼ਾਂਿਤਃ||
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਗੋਤ੍ਰਾਿਭਵਂਦਨਂ>
ਚਤੁੱ ਸਾਗਰ ਪਰਯਂ੍ਤਂ ਗੋ ਭ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ੁਭਂ ਭਵਤੁ| ਮਾਦਿਰਗੇ-ਵਾਿਸਸ਼੍ਠ-ਆਭਰਦ੍ਵਸੁ- 
ਇਂਦ੍ਰ ਪ੍ਰਮਦ- ਤ੍ਰਯ੍ਾਰ੍ਸ਼ੇਯ ਪ੍ਰਵਰਾਿਨ੍ਵ ਤ ਉਪਮਨਯੁ੍ ਵਿਸਸ਼੍ਠਸ ਗੋਤ੍ਰਃ ਆਸ਼੍ਵਲਾਯਨ 
ਸੂਤ੍ਰਃ ਰੁਗ੍ਵੇਦਾਂਤਰ੍ਗਤ ਸ਼ਾਕਲ ਸ਼ਾਖਾਧਯ੍ਾਯੀ (your name here) ਸ਼ਰ੍ਮ ਅਹਂ ਭੋ 
ਅਿਭਵਾਦਯੇ (put namaskara to God reciting from ਚਤੁੱ ਸਾਗਰ....... 
ਅਿਭਵਾਦਯੇ, two times; Gotra details differ from person to person)

ਆਚਮਨਮ੍> 
[Sip after you recite the following three ਸ੍ਵਾਹਾ ਮਂਤ੍ਰs]  ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  
ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਮਾਧਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| (wash hands with 
small quantity of water)  ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ| (rub both hands)  
ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ| (rub both hands)  ਿਤ੍ਰਿਵਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ| (touch upper lip) 

 ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ| (touch lower lip)  ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ| (fold your hands 
namskara mudra)  ਹ੍ਰੁਿਸ਼ਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ| (touch right knee)  ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left knee)  ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ| (touch head)  ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch chin)  ਵਾਸਦੁੇਵਾਯ ਨਮਃ|(touch right nostril)  ਪ੍ਰਦਯੁ੍ਮ੍ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left nostril)  ਅਿਨਰੱੁਧਾਯ ਨਮਃ| (touch right eye)  
ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਯ ਨਮਃ| (touch left eye)  ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ| (touch right ear) 

 ਨਾਰਿਸਂਹਾਯ ਨਮਃ| (touch left ear)  ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ| (touch navel)  
ਜਨਾਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ| (touch chest)  ਉਪਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ| (touch centre of 
head)  ਹਰਯੇ ਨਮਃ| (touch right shoulder)  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ| (touch 
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

left shoulder)

ਕਰ੍ਮ ਸਮਰ੍ਪਣਂ>
ਯਸਯ੍ ਸ੍ਮ੍ਰੁਤਯ੍ਾਚ ਨਾਮੋਕ੍ਤਯ੍ਾ ਤਪਃ ਸਂਧਯ੍ਾ ਿਕ੍ਰਯਾਿਦਸ਼ੁ ਨਯੂ੍ਨਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਯਾਿਤ 
ਸਂਧਯੋ੍ ਵਂਦੇ ਤਮਚਯੁ੍ਤਂ| ਮਂਤ੍ਰਹੀਨਂ ਿਕ੍ਰਯਾਹੀਨਂ ਭਿਕ੍ਤਹੀਨਂ ਜਨਾਰ੍ਧਨ ਯਤ੍ਕ੍ਰੁਤਂਤੁ 
ਮਯਾ ਸਂਧਯ੍ਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਂ ਤਦਸ੍ਤੁਮੇ| (leave a spoon of water)

ਨਾਮਤ੍ਰਯ ਮਂਤ੍ਰ ਜਪਃ>
ਮਦਯੇ੍ ਮਂਤ੍ਰਤਂਤ੍ਰ ਧਯ੍ਾਨਿਨਯਮ ਸ੍ਵਰਵਰ੍ਣ ਨਯੂ੍ਨਾਿਤਿਰਕ੍ਤ ਲੋਪਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਯਿਸ਼੍ਚੱਤਾਰ੍ਥਂ 
ਨਾਮਤ੍ਰਯ ਮਂਤ੍ਰ ਜਪਂ ਕਿਰਸ਼ਯੇ੍| ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ਅਨਂਤਾਯ ਨਮਃ ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| 
ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ਅਨਂਤਾਯ ਨਮਃ ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ਅਨਂਤਾਯ 
ਨਮਃ ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| ਅਚਯੁ੍ਤਾਨਂਤ ਗੋਿਵਂਦੇਭਯੋ੍ ਨਮਃ|

ਆਚਮਨਮ੍> 
[Sip after you recite the following three ਸ੍ਵਾਹਾ ਮਂਤ੍ਰs]  ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  
ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਮਾਧਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ|  ਗੋਿਵਂਦਾਯ ਨਮਃ| (wash hands with 
small quantity of water)  ਿਵਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ| (rub both hands)  
ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ| (rub both hands)  ਿਤ੍ਰਿਵਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ| (touch upper lip) 

 ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ| (touch lower lip)  ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ| (fold your hands 
namskara mudra)  ਹ੍ਰੁਿਸ਼ਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ| (touch right knee)  ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ 
ਨਮਃ| (touch left knee)  ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ| (touch head)  ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਨਾਯ 
ਨਮਃ| (touch chin)  ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ|(touch right nostril)  ਪ੍ਰਦਯੁ੍ਮ੍ਨਾਯ 
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||ਅਥ ਰੁਗ੍ਵ ੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ|

ਨਮਃ| (touch left nostril)  ਅਿਨਰੱੁਧਾਯ ਨਮਃ| (touch right eye)  
ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਯ ਨਮਃ| (touch left eye)  ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ| (touch right ear) 

 ਨਾਰਿਸਂਹਾਯ ਨਮਃ| (touch left ear)  ਅਚਯੁ੍ਤਾਯ ਨਮਃ| (touch navel)  
ਜਨਾਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ| (touch chest)  ਉਪਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ| (touch centre of 
head)  ਹਰਯੇ ਨਮਃ| (touch right shoulder)  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ| (touch 
left shoulder)

ਕਾਯੇਨ ਵਾਚਾ ਮਨਸਿਦ੍ਰਯੈਰ੍ਵਾ ਬੱੁਧਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਵਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਤੇ ◌ੱਸ੍ਵਭਾਵਾਤ੍ਕਰੋਿਮ 
ਯਦਯ੍ਤ੍ਸਕਲਂ ਪਰਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਮੰਨਾਰਾਯਣਾਯੇਿਤ ਸਮਰ੍ਪਯਾਿਮ||
||ਇਿਤ ਰੁਗ੍ਵੇਦੀਯ ਸਂਧਯ੍ਾਵਂਦਨ ਿਵਿਧਃ||
||ਹਿਰਃ || 
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