
அத ருக்ேவதீய ஸம்த்யாவம்தந விதி

 

||அத ருக்ேவதீய ஸம்த்யாவம்தந விதிஃ||
ஆசமநம்> [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 ஆசமநம் 
you will take small quantity of water and sip after you recite the 
following three ஸ்வாஹா மம்த்ரs]
ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா| ஓம் நாராயணாய 
ஸ்வாஹா| ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா| ஓம் 
ேகாவிம்தாய நமஃ| (wash hands with small quantity of 
water) ஓம் விஷ்ணேவ நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
மதுஸூதநாய நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
த்rவிக்ரமாய நமஃ| (touch upper lip) ஓம் வாமநாய 
நமஃ| (touch lower lip) ஓம் ஶ◌்rதராய நமஃ| (fold your 
hands namskara mudra) ஓம் ஹ்ருஷிேகஶ◌ாய நமஃ| 
(touch right knee) ஓம் பத்மநாபாய நமஃ| (touch left knee) 
ஓம் தாேமாதராய நமஃ| (touch head) ஓம் 
ஸம்கர்ஷநாய நமஃ| (touch chin) ஓம் வாஸுேதவாய 
நமஃ|(touch right nostril) ஓம் ப்ரத்யும்நாய நமஃ| (touch left 
nostril) ஓம் அநிருத்தாய நமஃ| (touch right eye) ஓம் 
புருேஷாத்தமாய நமஃ| (touch left eye) ஓம் 
அேதாக்ஷஜாய நமஃ| (touch right ear) ஓம் 
நாரஸிம்ஹாய நமஃ| (touch left ear) ஓம் அச்யுதாய 
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நமஃ| (touch navel) ஓம் ஜநார்தநாய நமஃ| (touch chest) 
ஓம் உேபம்த்ராய நமஃ| (touch centre of head) ஓம் 
ஹரேய நமஃ| (touch right shoulder) ஓம் ஶ◌்r 
க்ருஷ்ணாய நமஃ| (touch left shoulder)

அபவித்ரஃ பவித்ேராவா ஸர்வாவஸ்தாம் 
கேதாபிவா| யஃ ஸ்மேரத்பும்டrகாக்ஷம் ஸஃ 
பாஹ்யாப்யம்தர ஶ◌்ஶ◌ுசிஃ|| [sprinkle small amount of 
water around you]

ஆசமநம்>
[Sip after you recite the following three ஸ்வாஹா மம்த்ரs] 
ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா| ஓம் நாராயணாய 
ஸ்வாஹா| ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா| ஓம் 
ேகாவிம்தாய நமஃ| (wash hands with small quantity of 
water) ஓம் விஷ்ணேவ நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
மதுஸூதநாய நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
த்rவிக்ரமாய நமஃ| (touch upper lip) ஓம் வாமநாய 
நமஃ| (touch lower lip) ஓம் ஶ◌்rதராய நமஃ| (fold your 
hands namskara mudra) ஓம் ஹ்ருஷிேகஶ◌ாய நமஃ| 
(touch right knee) ஓம் பத்மநாபாய நமஃ| (touch left knee) 
ஓம் தாேமாதராய நமஃ| (touch head) ஓம் 
ஸம்கர்ஷநாய நமஃ| (touch chin) ஓம் வாஸுேதவாய 
நமஃ|(touch right nostril) ஓம் ப்ரத்யும்நாய நமஃ| (touch left 
nostril) ஓம் அநிருத்தாய நமஃ| (touch right eye) ஓம் 
புருேஷாத்தமாய நமஃ| (touch left eye) ஓம் 
அேதாக்ஷஜாய நமஃ| (touch right ear) ஓம் 

Page 2



அத ருக்ேவதீய ஸம்த்யாவம்தந விதி

நாரஸிம்ஹாய நமஃ| (touch left ear) ஓம் அச்யுதாய 
நமஃ| (touch navel) ஓம் ஜநார்தநாய நமஃ| (touch chest) 
ஓம் உேபம்த்ராய நமஃ| (touch centre of head) ஓம் 
ஹரேய நமஃ| (touch right shoulder) ஓம் ஶ◌்r 
க்ருஷ்ணாய நமஃ| (touch left shoulder)

ப்ராணாநாயாம்ய>
[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.] ப்ரணவஸ்ய 
பரப்ரஹ்ம ருஷிஃ| பரமாத்மா ேதவதா| ைதவ ீ
காயத்r சம்தஃ| ப்ராணாயாேம விநிேயாகஃ|| ஓம் 
பூஃ ஓம் புஃ ஓம் ஸுவஃ| ஓம் மஃ ஓம் ஜநஃ ஓம் 
தபஃ ஓம் ஸத்யம்| ஓம் தத்ஸவிதுர்வேரண்யம் 
பர்ேகாேதவஸ்ய தீமஹி| திேயா ேயாநஃ 
ப்ரேசாதயாத்|| ஓம் ஆெபா ஜ்ேயாதிரெஸாம்ருதம் 
ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்ஸுவேராம்||

ஸம்கல்வ>
மேமாபாத்த ஸமஸ்த துrதக்ஷயத்வாரா ஶ◌்r 
பரேமஶ◌்வர ப்rத்யர்தம் ஸாயம் (மாத்யாஹ்நிக / 
ப்ராத: as the case may be) ஸம்த்யா முபாஸிஷ்ேய|| 
(leave a spoon of water)
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ப்ரதம மார்ஜநம்>
ஆேபாஹிஷ்ேடதி த்ருசஸ்யா த்ரயாணாம் 
மம்த்ராணாம் அம்பrஷ ஸ்ஸிம்துத்வபீ ருஷிஃ| 
ஆேபாேதவதா காயத்r சம்தஃ| மார்ஜேந 
விநிேயாகஃ| ஆேபா ஹிஷ்டா மேயா புவஃ| தாந 
ஊர்ேஜ ததாதந| மேஹரணாய சக்ஷேஸ|| ேயாவஃ 
ஶ◌ிவ தேயா ரஸஃ| தஸ்ய பாஜயேத ஹநஃ| 
உஶதீrவ மாதரஃ|| தஸ்மா அரம்க மாமவஃ| யஸ்ய 
க்ஷயாய ஜிந்வத| ஆேபா ஜநயதா சநஃ|| (sprinkle little 
water around your head)

மம்த்ராசமநம் / ஆபாம்ப்ராஶநம் / ஜலாபிமம்த்ரம்>
அக்நிஶ◌்ேசத்யஸ்ய (ஸூர்யஶ◌்ேசதஸ்ய-in the 
morning) மம்த்ரஸ்ய யாஜ்ஞவல்க்ய உபநிஷத ருஷிஃ| 
அக்நி (ஸூர்ய- in the morning) மாமந்ேயா மந்யுபதயஃ 
அஹர்ேதவதா| ப்ரக்ருதீ சம்தஃ| மம்த்ராசமேந 
விநிேயாகஃ|| அக்நிஶ◌்ச (ஸூர்யஶ◌்ச- in the morning) 
மா மந்யுஶ◌்ச மந்யுபதயஶ◌்ச மந்யு க்ருேதப்யஃ| 
பாேபப்ேயா ரக்ஷம்தாம்| யத்ராத்ர்யா பாபமகார்ஶம்| 
மநஸா வாசா ஹஸ்தாப்யாம்| பத்பாமுதேரண 
ஶ◌ிஶ◌்நா| ஆஹஸ்த தவலும்பது| யத்கிம்ச துrதம் 
மயி| இதமஹம் மாமம்ருத ேயாெநௗ| ஸத்ேய 
(ஸூர்ேய- in the morning) ஜ்ேயாதிஷி ஜேஹாமி 
ஸ்வாஹா|| (Sip water with this mantra)
_____________
மம்த்ராசமநம் / ஆபாம்ப்ராஶநம் / ஜலாபிமம்த்ரம் 
(in மத்யாஹ்நிக)>
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ஆபஃ புநம்து இத்யஸ்ய நாராயண-யாஜ்ஞவல்க்ய 
ஆபஃ ப்ருதிவ ீ ப்ரஹ்மணஸ்பதிரஷ்டிஃ ஆப்யம்தர 
ஶ◌ுத்த்யர்ேத ஆபாம் ப்ராஶேந விநிேயாகஃ| ஆபஃ 
புநம்து ப்ருதிவமீ் பூதா புநாதுமாம்| புநம்து 
ப்ரஹ்மணஸ்பதிர்ப்ரஹ்ம பூதாபுநாதுமாம்|| யத் 
உசிஷ்டமேபாஜ்யம் யத்வா துஶ◌்சrதம் மம| 
ஸர்வம் புநம்து மாமாேபாஸதாம்ச ப்ரதிக்ரஹம் 
ஸ்வாஹா||
_____________
ஆசமநம்>
[Sip after you recite the following three ஸ்வாஹா மம்த்ரs] 
ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா| ஓம் நாராயணாய 
ஸ்வாஹா| ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா| ஓம் 
ேகாவிம்தாய நமஃ| (wash hands with small quantity of 
water) ஓம் விஷ்ணேவ நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
மதுஸூதநாய நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
த்rவிக்ரமாய நமஃ| (touch upper lip) ஓம் வாமநாய 
நமஃ| (touch lower lip) ஓம் ஶ◌்rதராய நமஃ| (fold your 
hands namskara mudra) ஓம் ஹ்ருஷிேகஶ◌ாய நமஃ| 
(touch right knee) ஓம் பத்மநாபாய நமஃ| (touch left knee) 
ஓம் தாேமாதராய நமஃ| (touch head) ஓம் 
ஸம்கர்ஷநாய நமஃ| (touch chin) ஓம் வாஸுேதவாய 
நமஃ|(touch right nostril) ஓம் ப்ரத்யும்நாய நமஃ| (touch left 
nostril) ஓம் அநிருத்தாய நமஃ| (touch right eye) ஓம் 
புருேஷாத்தமாய நமஃ| (touch left eye) ஓம் 
அேதாக்ஷஜாய நமஃ| (touch right ear) ஓம் 
நாரஸிம்ஹாய நமஃ| (touch left ear) ஓம் அச்யுதாய 
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நமஃ| (touch navel) ஓம் ஜநார்தநாய நமஃ| (touch chest) 
ஓம் உேபம்த்ராய நமஃ| (touch centre of head) ஓம் 
ஹரேய நமஃ| (touch right shoulder) ஓம் ஶ◌்r 
க்ருஷ்ணாய நமஃ| (touch left shoulder)

த்விதீய மார்ஜநம்>
ஆேபாஹிஷ்ேடதி நவர்ச்யஸ்ய ஸூக்தஸ்ய 
அம்பrஷ ஸ்ஸிம்துத்வபீ ருஷிஃ| ஆேபாேதவதா| 
காயத்r சம்தஃ| பம்சமீ வர்தமாந| ஸப்தமீ 
ப்ரதிஷ்டா| அம்த்ேயத்ேவ அநுஷ்டுெபௗ| மார்ஜேந 
விநிேயாகஃ|| ஆேபா ஹிஷ்டா மேயா புவஃ| தாந 
ஊர்ேஜ ததாதந| மேஹரணாய சக்ஷேஸ|| ேயாவ 
ஶ◌்ஶ◌ிவ தேயா ரஸஃ| தஸ்ய பாஜயேத ஹநஃ| 
உஶதீrவ மாதரஃ|| தஸ்மா அரம்க மாமவஃ| யஸ்ய 
க்ஷயாய ஜிந்வத| ஆேபா ஜநயதா சநஃ|| (leave a spoon 
of water from right side to left side) ஶந்ேநா 
ேதவரீபிஷ்டய ஆேபா பவம்து பீதேய| ஶம் ேயா 
ரபஸ்ரவம்து நஃ|| ஈஶ◌ாநா வார்யாணாம் 
க்ஷயம்தீஶ◌் சர்ஷணநீாம்| ஆேபா யாசாமி 
ேபஷஜம்|| அப்ஸுேம ேஸாேமா 
அப்ரவதீம்தர்விஶ◌்வாநி ேபஷஜா| அக்நிம் ச 
விஶ◌்வ ஶம்புவம்| ஆபஃ ப்ருணதீ ேபஷஜம் 
வரூதம் தந்ேவ ஏஏஏ மம| ஜ்ேயாக்ச ஸூர்யம் 
த்ருஶே◌|| இத மாபஃ ப்ரவஹத யத்கிம்ச துrதம் 
மயி| யத்வாஹ மபிதுத்ேராஹ யத்வாஶே◌ப 
உதாந்ருதம்| ஆேபா அப்யாந்வசrஷம் ரேஸந 
ஸமகஸ்மஹி| பய ஸ்வாநக்ந ஆகஹி| தஸ்மா 
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ஸம்ஸ்ருஜ வர்சஸா|| ஸஸ்ருஷீஃ ஸ்ததபேஸா 
திவா நக்தம் ச ஸஸ்ருஶ◌ீ◌ஃ| வேரண்ய க்ரதூ 
ரஹமா ேதவ ீ ரவேஸ ஹுேவ|| (sprinkle little water 
around your head again)

பாப புருஷ விஸர்ஜநம் / தஹநம்>
ருதம்ச ஸத்யம்ேசதஸ்ய ஸூக்தஸ்ய அகமர்ஷண 
ருஷிஃ| பாவ வ்ருத்ேதா ேதவதா| அநுஷ்டுப்சம்தஃ| 
பாப புருஷ விஸர்ஜேந விநிேயாகஃ| ஓம் ருதம் ச 
ஸத்யம்சாபீத்தாத்த பேஸாத்யஜாயத| தெதா 
ராத்ர்யஜாயத தத்ஸமுத்ேரா அர்ணவஃ|| 
ஸமுத்ராதர்ணவாததி ஸம்வத்ஸேரா அஜாயத| 
அேஹா ராத்ராணி விதத த்விஶ◌்வஸ்ய 
மிஷேதாவஶ◌ீ|| ஸூர்யா சம்த்ரமெஸௗ தாதா 
யதா பூர்வமகல்பயத்| திவம் ச ப்ருதிவமீ் 
சாம்தrக்ஷ மேதா ஸ்வாஹா||

ஆசமநம்> 
[Sip after you recite the following three ஸ்வாஹா மம்த்ரs] 
ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா| ஓம் நாராயணாய 
ஸ்வாஹா| ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா| ஓம் 
ேகாவிம்தாய நமஃ| (wash hands with small quantity of 
water) ஓம் விஷ்ணேவ நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
மதுஸூதநாய நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
த்rவிக்ரமாய நமஃ| (touch upper lip) ஓம் வாமநாய 
நமஃ| (touch lower lip) ஓம் ஶ◌்rதராய நமஃ| (fold your 
hands namskara mudra) ஓம் ஹ்ருஷிேகஶ◌ாய நமஃ| 
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(touch right knee) ஓம் பத்மநாபாய நமஃ| (touch left knee) 
ஓம் தாேமாதராய நமஃ| (touch head) ஓம் 
ஸம்கர்ஷநாய நமஃ| (touch chin) ஓம் வாஸுேதவாய 
நமஃ|(touch right nostril) ஓம் ப்ரத்யும்நாய நமஃ| (touch left 
nostril) ஓம் அநிருத்தாய நமஃ| (touch right eye) ஓம் 
புருேஷாத்தமாய நமஃ| (touch left eye) ஓம் 
அேதாக்ஷஜாய நமஃ| (touch right ear) ஓம் 
நாரஸிம்ஹாய நமஃ| (touch left ear) ஓம் அச்யுதாய 
நமஃ| (touch navel) ஓம் ஜநார்தநாய நமஃ| (touch chest) 
ஓம் உேபம்த்ராய நமஃ| (touch centre of head) ஓம் 
ஹரேய நமஃ| (touch right shoulder) ஓம் ஶ◌்r 
க்ருஷ்ணாய நமஃ| (touch left shoulder)

ப்ராணாநாயாம்ய>
ப்ரணவஸ்ய பரப்ரஹ்ம ருஷிஃ| பரமாத்மா ேதவதா| 
ைதவ ீகாயத்r சம்தஃ| ப்ராணாயாேம விநிேயாகஃ|| 
ஓம் பூஃ ஓம் புஃ ஓம் ஸுவஃ| ஓம் மஃ ஓம் ஜநஃ 
ஓம் தபஃ ஓம் ஸத்யம்| ஓம் தத்ஸவிதுர்வேரண்யம் 
பர்ேகாேதவஸ்ய தீமஹி| திேயா ேயாநஃ 
ப்ரேசாதயாத்|| ஓம் ஆெபா ஜ்ேயாதிரெஸாம்ருதம் 
ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்ஸுவேராம்||

ஸம்கல்வ>
மேமாபாத்த ஸமஸ்த துrதக்ஷயத்வாரா ஶ◌்r 
பரேமஶ◌்வர ப்rத்யர்தம் ஸாயம் (ப்ராத: as the case 
may be) ஸம்த்யார்க்ய ப்ரதாநம் கrஷ்ேய||
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அர்க்ய ப்ரதாநம்> [Offering of water] @@
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ**| ஓம் தத்ஸவிதுர்வேரண்யம் 
பர்ேகாேதவஸ்ய தீமஹி திேயா ேயாநஃ 
ப்ரேசாதயாத்|| (to give arghya 3 times with this mantra). 
காலாதீத ேதாஷ ப்ராயஶ◌்சித்தார்தம் புநர் அர்க்ய 
ப்ரதாநம் கrஷ்ேய| ஓம் பூர்புவஸ்ஸ்வஃ| ஓம் 
தத்ஸவிதுர்வேரண்யம் பர்ேகாேதவஸ்ய தீமஹி 
திேயா ேயாநஃ ப்ரேசாதயாத்|| (give arghya one more 
time) (This mantra for ஸாயம் and ப்ராதஃ)
**தக்ஷிணாத்ய: பூர்புவஸ்ஸுவஃ and உத்தராதி: 
பூர்புவஸ்ஸ்வஃ
_____________
(for மத்யாஹ்நிக):-
ஸம்கல்வ>
மேமாபாத்த ஸமஸ்த துrதக்ஷயத்வாரா ஶ◌்r 
பரேமஶ◌்வர ப்rத்யர்தம் மாத்யாஹ்நிக 
ஸம்த்யார்க்ய ப்ரதாநம் கrஷ்ேய||
அர்க்ய ப்ரதாநம்>
ஹம்ஸஃ ஶ◌ுசிஷாதித்யஸ்ய வாமேதவஃ 
ஸூர்ேயா ஜகதீ அர்க்ய ப்ரதாேந விநிேயாகஃ| ஓம் 
ஹம்ஸ ஶ◌்ஶ◌ுசிஷத்வ ஸுரம்தrக்ஷ ஸத்ேதாதா 
ேவதிஷத திதிர் துேராணஸத்|| (give arghya once with 
this mantra) ந்ருஷத்வர ஸத்ருத ஸத்வ்ேயாம 
ஸதப்ஜா ேகாஜா ருதஜா அத்rஜா ருதம்|| (give arghya 
once with this mantra) ப்ராதர் ேதவ ீ மதிதிம் 
ேஜாஹவமீி மத்யம்திந உதிதா ஸூர்யஸ்ய|| (give 
arghya once with this mantra) ராேய மித்ரா வருணா 
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ஸர்வதா இேள ேதாகாய தநயாய ஶம் ேயாஃ|| (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.
ப்ரதக்ஷிணம்>
உத்ேசத பிஶ◌்ருதா மகம் வ்ருஷபம் நர்யாபஸம்| 
அஸ்தார ேமஷி ஸூர்ய|| (this is for ஸாயம் and 
மாத்யாஹ்நிக)
_____________
ப்ரதக்ஷிணம்> (for morning ஸம்த்யாவம்தந)
யதத்ய கச்ச வ்ருத்ரஹந்நுதகா அபிஸூர்ய| 
ஸர்வம் ததிம்த்ர ேத வஶே◌||
_____________ 
ஸம்த்ேயாபாஸநம்>
ேதேஜாஸி| ேதேஜாமயி ேதஹி|| (show right hand to 
east and touch heart) அஸாவாதித்ெயா ப்ரஹ்ம| 
ப்ரஹ்ைமவாஹமஸ்மி|| (take water in right hand the do 
pradakshina while leaving water around you).
தர்பணம்> [Pour water through tips of your right hand reciting 
the following mantra]
ஆதித்யம் தர்பயாமி| ேஸாமம் தர்பயாமி| 
அம்காரகம் தர்பயாமி| புதம் தர்பயாமி| 
ப்ருஹஸ்பதிம் தர்பயாமி| ஶ◌ுக்ரம் தர்பயாமி| 
ஶைநஶ◌்சரம் தர்பயாமி| ராஹும் தர்பயாமி| 
ேகதும் தர்பயாமி| ேகஶவம் தர்பயாமி| நாராயணம் 
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தர்பயாமி| மாதவம் தர்பயாமி| ேகாவிம்தம் 
தர்பயாமி| விஷ்ணும் தர்பயாமி| மதுஸூதநம் 
தர்பயாமி| த்rவிக்ரமம் தர்பயாமி| வாமநம் 
தர்பயாமி| ஶ◌்rதரம் தர்பயாமி| ஹ்ருஷிேகஶம் 
தர்பயாமி| பத்மநாபம் தர்பயாமி| தாேமாதரம் 
தர்பயாமி| ஸம்கர்ஷணம் தர்பயாமி| வாஸுேதவம் 
தர்பயாமி| ப்ரத்யும்நம் தர்பயாமி| அநிருத்தம் 
தர்பயாமி| புருேஷாத்தமம் தர்பயாமி| அேதாக்ஷஜம் 
தர்பயாமி| நாரஸிம்ஹம் தர்பயாமி| அச்யுதம் 
தர்பயாமி| ஜநார்தநம் தர்பயாமி| உேபம்த்ரம் 
தர்பயாமி| ஹrம் தர்பயாமி| ஓம் ஶ◌்r க்ருஷ்ணம் 
தர்பயாமி| 

ஆசமநம்> 
[Sip after you recite the following three ஸ்வாஹா மம்த்ரs] 
ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா| ஓம் நாராயணாய 
ஸ்வாஹா| ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா| ஓம் 
ேகாவிம்தாய நமஃ| (wash hands with small quantity of 
water) ஓம் விஷ்ணேவ நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
மதுஸூதநாய நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
த்rவிக்ரமாய நமஃ| (touch upper lip) ஓம் வாமநாய 
நமஃ| (touch lower lip) ஓம் ஶ◌்rதராய நமஃ| (fold your 
hands namskara mudra) ஓம் ஹ்ருஷிேகஶ◌ாய நமஃ| 
(touch right knee) ஓம் பத்மநாபாய நமஃ| (touch left knee) 
ஓம் தாேமாதராய நமஃ| (touch head) ஓம் 
ஸம்கர்ஷநாய நமஃ| (touch chin) ஓம் வாஸுேதவாய 
நமஃ|(touch right nostril) ஓம் ப்ரத்யும்நாய நமஃ| (touch left 
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nostril) ஓம் அநிருத்தாய நமஃ| (touch right eye) ஓம் 
புருேஷாத்தமாய நமஃ| (touch left eye) ஓம் 
அேதாக்ஷஜாய நமஃ| (touch right ear) ஓம் 
நாரஸிம்ஹாய நமஃ| (touch left ear) ஓம் அச்யுதாய 
நமஃ| (touch navel) ஓம் ஜநார்தநாய நமஃ| (touch chest) 
ஓம் உேபம்த்ராய நமஃ| (touch centre of head) ஓம் 
ஹரேய நமஃ| (touch right shoulder) ஓம் ஶ◌்r 
க்ருஷ்ணாய நமஃ| (touch left shoulder)

பூேதாச்சாடநம்>
அபஸர்பம்து ேயா பூதாஃ ேய பூதா பூமி 
ஸம்ஸ்திதாஃ| ேய பூதா விக்நகர்தாரஃ ேத 
நஶ◌்யம்து ஶ◌ிவாஜ்ஞயா|| அபக்ராமம்து பூதத்யாஃ 
ஸர்ேவேத பூமி பாரகாஃ| ஸர்ேவஷாம விேராேதந 
ப்ரஹ்மகர்ம ஸமாரேபத்||

ஆஸநம்>
ப்ருதிவ்யாஃ ேமரு ப்ருஷ்ட ருஷிஃ| கூர்ேமா 
ேதவதா| ஸுதலம் சம்தஃ| ஆஸேந விநிேயாகஃ| 
ப்ருத்வி த்வயா த்ருதா ேலாகாஃ ேதவித்வம் 
விஷ்ணுநா த்ருதா| த்வம் ச தாரய மாம் ேதவி 
பவித்ரம் குருசாஸம்|| ஆஸநம் கல்வயாமி| 
அநம்தாஸநாய நமஃ| கூர்மாஸநாய நமஃ| 
ேயாகாஸநாய நமஃ| பத்மாஸநாய நமஃ| 
ஸுகாஸநாய நமஃ||

ப்ராணாநாயாம்ய>
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ப்ரணவஸ்ய பரப்ரஹ்ம ருஷிஃ| பரமாத்மா ேதவதா| 
ைதவ ீகாயத்r சம்தஃ| ப்ராணாயாேம விநிேயாகஃ|| 
ஓம் பூஃ ஓம் புஃ ஓம் ஸுவஃ| ஓம் மஃ ஓம் ஜநஃ 
ஓம் தபஃ ஓம் ஸத்யம்| ஓம் தத்ஸவிதுர்வேரண்யம் 
பர்ேகாேதவஸ்ய தீமஹி| திேயா ேயாநஃ 
ப்ரேசாதயாத்|| ஓம் ஆெபா ஜ்ேயாதிரெஸாம்ருதம் 
ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்ஸுவேராம்||

ஸம்கல்வ>
மேமாபாத்த ஸமஸ்த துrதக்ஷயத்வாரா ஶ◌்r 
பரேமஶ◌்வர ப்rத்யர்தம் ஸாயம் (மாத்யாஹ்நிக / 
ப்ராத: as the case may be) ஸம்த்யா காயத்r 
மஹாமம்த்ர ஜபம் கrஷ்ேய||

ஸாயுஜ்யம்>
ப்ரணவஸ்ய ருஷிஃ ேதவதா சம்தாம்ஸி| 
ஓம்மித்ேயகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம| அக்நிர்ேதவதா 
ப்ரஹ்ம இத்யார்ஷம்| காயத்ரம் சம்தஃ| பரமாத்மா 
ஸ்வரூபம்| ஸாயுஜ்யம் விநிேயாகஃ||

காயத்ர்யாவாஹநம்>
ஆயாது வரதா ேதவ ீ அக்ஷரம் ப்ரஹ்மஸம்மிதம்| 
காயத்rம் சம்தஸாம் மாேததம் ப்ரஹ்ம 
ஜுஷஸ்வேம| யதந்ஹாத்குருேத பாபம் 
ததந்ஹாத்ப்ரதிமுச்யேத| யத்ராத்rயாத்குருேத 
பாபம் தத்ராத்rயாத்ப்ரதிமுச்யேத| ஸர்வவர்ேண 
மஹாேதவ ீ ஸம்த்யாவித்ேய ஸரஸ்வதி|| 
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ஓேஜாஸி ஸேஹாஸி பலமஸி ப்ராேஜாஸி 
ேதவாநாம் தாமநாமாஸி விஶ◌்வமஸி 
விஶ◌்வாயுஃ| ஸர்வமஸி ஸர்வாயுஃ| அபிபுவெராம்| 
காயத்rம் ஆவாஹயாமி| ஸாவித்rம் 
ஆவாஹயாமி| ஸரஸ்வதீம் ஆவாஹயாமி| 
சம்தர்ஷீநாம் ஆவாஹயாமி| ஶ◌்rம் 
ஆவாஹயாமி| ப்rயம் ஆவாஹயாமி| பலம் 
ஆவாஹயாமி|| காயத்rயா காயத்r சம்தஃ| 
விஶ◌்வாமித்ர ருஷிஃ| ஸவிதா ேதவதா| காயத்r 
சம்தஃ| அக்நிர்முகம் ப்ரஹ்மா ஶ◌ிரஃ| விஷ்ணுர் 
ஹ்ருதயம்| ருத்ர லலாடம்| ப்ருத்வ ீ குக்ஷிஃ| 
ப்ராேணாபாந வ்யாேநாதாந ஸமாந ஸப்ராண 
ஶ◌்ேவதவர்ணம்| ஸாம்க்யாயந ஸேகாத்ரா| 
காயத்ர்யா சதுர்விம்ஶத்யக்ஷரா த்rபதா 
ஷட்குக்ஷிஃ| பம்சஶ◌ீர்ஷ உபநயநாதி யதாஸம்பவ 
காயத்r மம்த்ரஜபம் கrஷ்ேய||

கரந்யாஸஃ>
தத்ஸவிதுஃ ப்ரஹ்மாத்மேந அம்குஷ்டாப்யாம் 
நமஃ| வேரண்யம் விஷ்ணவாத்மேந தர்ஜநீப்யாம் 
நமஃ| பர்ேகாேதவஸ்ய ருத்ராத்மேந மத்யமாப்யாம் 
நமஃ| தீமஹி ஸத்யாத்மேந அநாமிகாப்யாம் நமஃ| 
திேயாேயாநஃ ஜ்ஞாநாத்மேந கநிஷ்டிகாப்யாம் 
நமஃ| ப்ரேசாதயாத் ப்ரகாஶ◌ாத்மேந 
கரதலகரப்ருஷ்டா ப்யாம் நமஃ||

அம்கந்யாஸஃ>
Page 14



அத ருக்ேவதீய ஸம்த்யாவம்தந விதி

தத்ஸவிதுஃ ப்ரஹ்மாத்மேந ஹ்ருதயாய நமஃ| 
வேரண்யம் விஷ்ணவாத்மேந ஶ◌ிரேஸ 
ஸ்வாஹா| பர்ேகாேதவஸ்ய ருத்ராத்மேந 
ஶ◌ிகாைய வஷட்| தீமஹி ஸத்யாத்மேந கவசாய 
ஹும்| திேயாேயாநஃ ஜ்ஞாநாத்மேந ேநத்ரத்ரயாய 
ெவௗஷட்| ப்ரேசாதயாத் ப்ரகாஶ◌ாத்மேந 
அஸ்த்ராய பட்| பூர்புவஸ்ஸ்வேராமிதி திக்பம்தஃ||

த்யாநம்>
முக்தாவித்ரும ேஹம நீலதவள ச்சாையர் முைக 
ஸ்த்rக்ஷைணஃ| முக்தாமிம்து நிபத்த ரத்ந 
முகுடாம் தத்வார்த வர்ணாத்மிகாம்|| காயத்rம் 
வரதாபயாம் குஶகஶ◌ாம் ஶ◌ுப்ரம் கபாலம் கதாம் 
ஶம்கம் சக்ரமதாரவிம்த யுகலம் ஹஸ்ைதர் 
வஹம்தீம் பேஜ||

காயத்r ஜபஃ>
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ**| ஓம் தத்ஸவிதுர்வேரண்யம் 
பர்ேகாேதவஸ்ய தீமஹி| திேயா ேயாநஃ 
ப்ரேசாதயாத்|| [recite this mantra 1008/108/28/10 times] 
**தக்ஷிணாத்ய: பூர்புவஸ்ஸுவஃ; உத்தராதி: 
பூர்புவஸ்ஸவஃ

அம்கந்யாஸஃ>
தத்ஸவிதுஃ ப்ரஹ்மாத்மேந ஹ்ருதயாய நமஃ| 
வேரண்யம் விஷ்ணவாத்மேந ஶ◌ிரேஸ 
ஸ்வாஹா| பர்ேகாேதவஸ்ய ருத்ராத்மேந 
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ஶ◌ிகாைய வஷட்| தீமஹி ஸத்யாத்மேந கவசாய 
ஹும்| திேயாேயாநஃ ஜ்ஞாநாத்மேந ேநத்ரத்ரயாய 
ெவௗஷட்| ப்ரேசாதயாத் ப்ரகாஶ◌ாத்மேந 
அஸ்த்ராய பட்| பூர்புவஸ்ஸ்வேராமிதி 
திக்விேமாகஃ||

தத்ஸத் ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து|| (leave a spoon of water)

ஸூர்ேயாபஸ்தாநம்> (for both ஸாயம் and ப்ராதஃ)
கஶ◌்யப ருஷிஃ ஜாதேவதா அக்நிர்ேதவதா| 
த்rஷ்டுப்சம்தஃ| ஸூர்ேயாபஸ்தாேந விநிேயாகஃ|| 
ஜாதேவதேஸ ஸுநவாம ேஸாம மராதீயேதா 
நிதஹாதி ேவதஃ| ஸநஃ வர்ஷததி துர்காணி 
விஶ◌்வாநாேவவ ஸிம்தும் துrதாத்யக்நிஃ|| 
தச்சம்ேயாrத்யஸ்ய ஶம்யுர் விஶ◌்ேவ ேதவா 
ஶக்வr| தச்சம்ேயாரா வ்ருணமீேஹ காதும் 
யஜ்ஞாய காதும் யஜ்ஞபதேய| ைதவ ீ
ஸ்வஸ்திரஸ்துநஃ ஸ்வஸ்திர்மாநுேஷப்யஃ| 
ஊர்த்வம் ஜிகாது ேபஷஜம் ஶம்ெநா அஸ்து 
த்விபேத ஶம் சதுஷ்பேத| ஓம் ஶ◌ாம்தி ஶ◌ாம்தி 
ஶ◌ாம்திஃ||
_____________ 
ஸூர்ேயாபஸ்தாநம்> (for மாத்யாஹ்நிக)
தச்சக்ஷுrதஸ்ய வஸிஷ்டஃ ஸவிதாபுர உஷ்ணிக்| 
ஸூர்ேயாபஸ்தாேந விநிேயாகஃ| ஓம் தச்சக்ஷுர் 
ேதவஹிதம் ஶ◌ுக்ரமுச்சரத்| பஶ◌்ேயம 
ஶரதஶ◌்ஶதம் ஜேீவம ஶரதஶ◌்ஶதம்||
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_____________
ஓம் நேமா ப்ரஹ்மண இத்யஸ்ய ப்ரஜாபதிர் 
விஶ◌்ேவேதவஸ்த்rஷ்டுப்| நேமா ப்ரஹ்மேண 
நேமா அஸ்த்வக்நேய நமஃ ப்ருதிவ்ைய நமஃ 
ஓஷதீப்யஃ நேமா வாேச நேமா வாசஸ்பதேய 
நேமா விஷ்ணேவ மஹேத கேராமி|| (recite three 
times from நேமா ப்ரஹ்மேண.... கேராமி)

திங்நமஸ்காரஃ>
ப்ராச்ைய திஶே◌ (east) இம்த்ராய நமஃ| ஆக்ேநய 
திஶே◌ (south-east) ஆக்நேய நமஃ| தக்ஷிணாைய 
திஶே◌ (south) யமாய நமஃ| நிருதய திஶே◌ (south-west) 
நிருதேய நமஃ| ப்ரதீச்ைய திஶே◌ (west) வருணாய 
நமஃ| வாயவ்ய திஶே◌ (north-west) வாயேவ நமஃ| 
உதீச்ைய திஶே◌ (north) குேபராய நமஃ| ஈஶ◌ாந 
திஶே◌ (north-east) ஈஶ◌ாநாய நமஃ| ஊர்த்வாைய 
திஶே◌ (upwards) ப்ரஹ்மேண நமஃ| அதராைய 
திஶே◌ (downwards) ப்ருதிவ்ைய நமஃ| [turn to the 
directions in ( ) and do namaskara staring from east and turning 
clock wise] அம்தrக்ஷ திஶே◌ ஸம்த்யாைய நமஃ||

காயத்ைர நமஃ| ஸாவித்ைர நமஃ| ஸரஸ்வத்ைய 
நமஃ| ஸர்வாப்ேயா ேதவதாப்ேயா நேமா நமஃ| 
முநிப்ேயா நமஃ| குருப்ேயா நமஃ| ருஷிப்ேயா நமஃ| 
ஆசார்ேயப்ேயா நமஃ| காமமகார்ஷீத் 
மந்யுராகர்ஷீத் நேமா நமஃ| யாம் ஸதா 
ஸர்வபூதாநி ஸ்தாவராணி சராணி ச| ஸாயம் 
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ப்ராதர்நமஸ்யம்தி| ஸா மா ஸம்த்யா அபிரக்ஷது| 
ஶ◌்r ஸாமா ஸம்த்யா அபிரக்ஷத்ேயாம் நேமா 
நமஃ|| ஶ◌ிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶ◌ிவரூபாய 
விஷ்ணேவ| ஶ◌ிவஸ்ய ஹ்ருதயம் விஷ்ணுஃ 
விஷ்ேணாஶ◌்ச ஹ்ருதயம் ஶ◌ிவஃ| யதா 
ஶ◌ிவமேயா விஷ்ணுஃ ஏவம் 
விஷ்ணுமயஶ◌்ஹிவஃ| யதாம்தரம் ந பஶ◌்யாமி 
ததா ேம ஸ்வஸ்திராயுஷிம்| ஶ◌்r ததா ேம 
ஸ்வஸ்திராயுஷ்ேயாந்நேமா நமஃ|| ப்ரஹ்மண்ேயா 
ேதவகி புத்ேரா ப்ரஹ்மண்ேயா மதுஸூதநஃ| 
ப்ரஹ்மணஃ பும்டrகாேக்ஷா ப்ரஹ்மண்ேயா 
விஷ்ணுர்ச்யுதஃ| நேமா ப்ரஹ்மண்ய ேதவாய ேகா 
ப்ராஹ்மண ஹிதாய ச| ஜகத்திதாய க்ருஷ்ணாய 
ேகாவிம்தாய நேமா நமஃ| ஶ◌்r ேகாவிம்தாய 
நேமா நமஃ|

காயத்r உத்வாஸநம்>
உத்தம இத்யஸ்ய வாமேதவ காயத்ர்யநுஷ்டுப் | 
உத்வாஸேந விநிேயாகஃ| உத்தேம ஶ◌ிகேர ஜாேத 
பூம்யாம் பர்வத மூர்தநி| ப்ராஹ்மேணப்ேயா 
ப்யநுஜ்ஞாதா கச்ச ேதவி யதா ஸுகம்||

கீ்ஷேரண ஸ்நாபிேத ேதவி சம்தேநந விேலபிேத| 
பில்வபத்ரார்சிதா ேதவி அஹம் துர்கீ ஶரணாகதஃ| 
ஶ◌்r அஹம் துர்கீ ஶரணாகச்சத்ேயாந்நேமா நமஃ| 
ஆகாஶ◌ாத்வதிதம் ேதாயம் யதா கச்சதி ஸாகரம்| 
ஸர்ேவ ேதவ நமஸ்காரஃ ேகஶவம் ப்ரதிகச்சதி| 
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ஶ◌்r ேகஶவம் ப்ரதிகச்சத்ேயாம் நேமா நமஃ| 
ஸர்வ ேவேதஷு யத்புண்யம் ஸர்வ தீர்ேதஷு 
யத்வலம்| தத்வலம் ஸமவாப்ேநாதி ஸ்துத்வா 
ேதவம் ஜநார்தநம்| வாஸநாத்வாஸு ேதவஸ்ய 
வாஸிதம் ேத ஜகத்ரயம்| ஸர்வ பூத நிவாேஸாஸி 
வாஸுேதவ நேமாஸ்துேத| நேமாஸ்த்வநம்தாய 
ஸஹஸ்ரமூர்தேய ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஶ◌ிேராரு 
பாஹேவ ஸஹஸ்ரநாம்ேந புருஷாய 
ஶ◌ாஶ◌்வேத ஸஹஸ்ர ேகாடி யுகதாrேண நமஃ| 
பத்ரம் ேநா அபிவாதய மநஃ|| ஓம் ஶ◌ாம்தி 
ஶ◌ாம்தி ஶ◌ாம்திஃ||

ேகாத்ராபிவம்தநம்>
சதுஸ்ஸாகர பர்யம்தம் ேகா ப்ராஹ்மேணப்யஃ 
ஶ◌ுபம் பவது| மாதrெக-வாஸிஷ்ட-ஆபரத்வஸு- 
இம்த்ர ப்ரமத- த்ர்யார்ேஷய ப்ரவராந்வித உபமந்யு 
வஸிஷ்டஸ ேகாத்ரஃ ஆஶ◌்வலாயந ஸூத்ரஃ 
ருக்ேவதாம்தர்கத ஶ◌ாகல ஶ◌ாகாத்யாயீ (your name 
here) ஶர்ம அஹம் ேபா அபிவாதேய (put namaskara to 
God reciting from சதுஸ்ஸாகர....... அபிவாதேய, two 
times; Gotra details differ from person to person)

ஆசமநம்> 
[Sip after you recite the following three ஸ்வாஹா மம்த்ரs] 
ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா| ஓம் நாராயணாய 
ஸ்வாஹா| ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா| ஓம் 
ேகாவிம்தாய நமஃ| (wash hands with small quantity of 
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water) ஓம் விஷ்ணேவ நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
மதுஸூதநாய நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
த்rவிக்ரமாய நமஃ| (touch upper lip) ஓம் வாமநாய 
நமஃ| (touch lower lip) ஓம் ஶ◌்rதராய நமஃ| (fold your 
hands namskara mudra) ஓம் ஹ்ருஷிேகஶ◌ாய நமஃ| 
(touch right knee) ஓம் பத்மநாபாய நமஃ| (touch left knee) 
ஓம் தாேமாதராய நமஃ| (touch head) ஓம் 
ஸம்கர்ஷநாய நமஃ| (touch chin) ஓம் வாஸுேதவாய 
நமஃ|(touch right nostril) ஓம் ப்ரத்யும்நாய நமஃ| (touch left 
nostril) ஓம் அநிருத்தாய நமஃ| (touch right eye) ஓம் 
புருேஷாத்தமாய நமஃ| (touch left eye) ஓம் 
அேதாக்ஷஜாய நமஃ| (touch right ear) ஓம் 
நாரஸிம்ஹாய நமஃ| (touch left ear) ஓம் அச்யுதாய 
நமஃ| (touch navel) ஓம் ஜநார்தநாய நமஃ| (touch chest) 
ஓம் உேபம்த்ராய நமஃ| (touch centre of head) ஓம் 
ஹரேய நமஃ| (touch right shoulder) ஓம் ஶ◌்r 
க்ருஷ்ணாய நமஃ| (touch left shoulder)

கர்ம ஸமர்பணம்>
யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யாச நாேமாக்த்யா தபஃ ஸம்த்யா 
க்rயாதிஷு ந்யூநம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி 
ஸம்த்ேயா வம்ேத தமச்யுதம்| மம்த்ரஹநீம் 
க்rயாஹநீம் பக்திஹநீம் ஜநார்தந யத்க்ருதம்து 
மயா ஸம்த்யா பrபூர்ணம் ததஸ்துேம| (leave a spoon 
of water)

நாமத்ரய மம்த்ர ஜபஃ>
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மத்ேய மம்த்ரதம்த்ர த்யாநநியம ஸ்வரவர்ண 
ந்யூநாதிrக்த ேலாபேதாஷ ப்ராயஶ◌்சித்தார்தம் 
நாமத்ரய மம்த்ர ஜபம் கrஷ்ேய| அச்யுதாய நமஃ 
அநம்தாய நமஃ ேகாவிம்தாய நமஃ| அச்யுதாய நமஃ 
அநம்தாய நமஃ ேகாவிம்தாய நமஃ| அச்யுதாய நமஃ 
அநம்தாய நமஃ ேகாவிம்தாய நமஃ| அச்யுதாநம்த 
ேகாவிம்ேதப்ேயா நமஃ|

ஆசமநம்> 
[Sip after you recite the following three ஸ்வாஹா மம்த்ரs] 
ஓம் ேகஶவாய ஸ்வாஹா| ஓம் நாராயணாய 
ஸ்வாஹா| ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா| ஓம் 
ேகாவிம்தாய நமஃ| (wash hands with small quantity of 
water) ஓம் விஷ்ணேவ நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
மதுஸூதநாய நமஃ| (rub both hands) ஓம் 
த்rவிக்ரமாய நமஃ| (touch upper lip) ஓம் வாமநாய 
நமஃ| (touch lower lip) ஓம் ஶ◌்rதராய நமஃ| (fold your 
hands namskara mudra) ஓம் ஹ்ருஷிேகஶ◌ாய நமஃ| 
(touch right knee) ஓம் பத்மநாபாய நமஃ| (touch left knee) 
ஓம் தாேமாதராய நமஃ| (touch head) ஓம் 
ஸம்கர்ஷநாய நமஃ| (touch chin) ஓம் வாஸுேதவாய 
நமஃ|(touch right nostril) ஓம் ப்ரத்யும்நாய நமஃ| (touch left 
nostril) ஓம் அநிருத்தாய நமஃ| (touch right eye) ஓம் 
புருேஷாத்தமாய நமஃ| (touch left eye) ஓம் 
அேதாக்ஷஜாய நமஃ| (touch right ear) ஓம் 
நாரஸிம்ஹாய நமஃ| (touch left ear) ஓம் அச்யுதாய 
நமஃ| (touch navel) ஓம் ஜநார்தநாய நமஃ| (touch chest) 
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ஓம் உேபம்த்ராய நமஃ| (touch centre of head) ஓம் 
ஹரேய நமஃ| (touch right shoulder) ஓம் ஶ◌்r 
க்ருஷ்ணாய நமஃ| (touch left shoulder)

காேயந வாசா மநேஸம்த்rையர்வா புத்த்யாத்மநா 
வா ப்ரக்ருேத ஸ்ஸ்வபாவாத்கேராமி 
யத்யத்ஸகலம் பரஸ்ைம ஶ◌்rமந்நாராயணாேயதி 
ஸமர்பயாமி||
||இதி ருக்ேவதீய ஸம்த்யாவம்தந விதிஃ||
||ஹrஃ ஓம்|| 
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