
||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

 

||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం ాయ్వందన ిః||
ఆచమనమ్> [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 ఆచమనమ్ you will 
take small quantity of water and sip after you recite the following 
three ావ్  మంతర్s]
ఓం కేశ ాయ ావ్ | ఓం ా ాయణాయ ావ్ | ఓం మాధ ాయ ావ్ | ఓం 
ో ం ాయ నమః| (wash hands with small quantity of water) ఓం ష ేణ్  

నమః| (rub both hands) ఓం మధుసూద ాయ నమః| (rub both hands) ఓం 
ర్ కర్మాయ నమః| (touch upper lip) ఓం ామ ాయ నమః| (touch lower 

lip) ఓం ర్ధ ాయ నమః| (fold your hands namskara mudra) ఓం 
హృ ికే ాయ నమః| (touch right knee) ఓం పదమ్ ా ాయ నమః| (touch left 
knee) ఓం ా ద ాయ నమః| (touch head) ఓం సంకరష్ ాయ నమః| 
(touch chin) ఓం ాసు ే ాయ నమః|(touch right nostril) ఓం 
పర్దుయ్మాన్య నమః| (touch left nostril) ఓం అ రు ాధ్ య నమః| (touch 
right eye) ఓం పురు ో తమాయత్  నమః| (touch left eye) ఓం అ ోకష్జాయ 
నమః| (touch right ear) ఓం ార ిం య నమః| (touch left ear) ఓం 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

అచుయ్ ాయ నమః| (touch navel) ఓం జ ారధ్ ాయ నమః| (touch chest) ఓం 
ఉ ేం ార్ య నమః| (touch centre of head) ఓం హర ే నమః| (touch right 
shoulder) ఓం ర్ కృ ాయణ్  నమః| (touch left shoulder)

అప తఃర్  ప ో ార్  స ావ్వ ాంథ్  గ ో ి ా| యః సమ్ ేతుప్ండ ీకాకష్ం సః 
బా య్భయ్ంతర శ్ ః|| [sprinkle small amount of water around you]

ఆచమనమ్>
[Sip after you recite the following three ావ్  మంతర్s] ఓం కేశ ాయ 
ావ్ | ఓం ా ాయణాయ ావ్ | ఓం మాధ ాయ ావ్ | ఓం ో ం ాయ 

నమః| (wash hands with small quantity of water) ఓం ష ేణ్  నమః| (rub 
both hands) ఓం మధుసూద ాయ నమః| (rub both hands) ఓం 
ర్ కర్మాయ నమః| (touch upper lip) ఓం ామ ాయ నమః| (touch lower 

lip) ఓం ర్ధ ాయ నమః| (fold your hands namskara mudra) ఓం 
హృ ికే ాయ నమః| (touch right knee) ఓం పదమ్ ా ాయ నమః| (touch left 
knee) ఓం ా ద ాయ నమః| (touch head) ఓం సంకరష్ ాయ నమః| 
(touch chin) ఓం ాసు ే ాయ నమః|(touch right nostril) ఓం 
పర్దుయ్మాన్య నమః| (touch left nostril) ఓం అ రు ాధ్ య నమః| (touch 
right eye) ఓం పురు ో తమాయత్  నమః| (touch left eye) ఓం అ ోకష్జాయ 
నమః| (touch right ear) ఓం ార ిం య నమః| (touch left ear) ఓం 
అచుయ్ ాయ నమః| (touch navel) ఓం జ ారధ్ ాయ నమః| (touch chest) ఓం 
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ఉ ేం ార్ య నమః| (touch centre of head) ఓం హర ే నమః| (touch right 
shoulder) ఓం ర్ కృ ాయణ్  నమః| (touch left shoulder)

రా్ ణా ాయామయ్>
[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.] పర్ణవసయ్ పరబహమ్ర్  ఋ ిః| 
పరమా ామ్ ేవ ా| ై  ాయ ర్ ఛందః| రా్ ణాయా ే గః|| ఓం భూః ఓం 
భుః ఓం సువః| ఓం మః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సతయ్ం| ఓం తతస్ తురవ్ ేణయ్ం 
భ ోగ్ ేవసయ్ ీమహి| ి  నః పర్ ోదయాత్|| ఓం ఆ ొ  జోయ్ ర ొ మృతం 
బహమ్ర్  భూరుభ్వసుస్వ ోం||

సంకలవ్>
మ ాతత్  సమసత్  దు ితకష్య ావ్ ా ర్ పర ేశవ్ర ీర్తయ్రథ్ం ాయం 
(మా ాయ్హిన్క / రా్ త: as the case may be) సం ాయ్ ము ా ి ేయ్|| (leave a 
spoon of water)

పర్థమ మారజ్నం>
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ఆ ో హి ేఠ్  తృచ ాయ్ తయాణాంర్ మం ాణాంర్ అంబ ీష ిస్ంధు ీవ్ప ఋ ిః| 
ఆ ో ేవ ా ాయ ర్ ఛందః| మారజ్ ే గః| ఆ ో  హి ాఠ్  మ  భువః| ాన 
ఊ ేజ్ ద ాతన| మహేరణాయ చకష్ ే|| వః వ త  రసః| తసయ్ ాజయ ే 
హనః| ఉశ ివ మాతరః|| త ామ్ అరంగ మామవః| యసయ్ కష్యాయ నవ్థ| ఆ ో  
జనయ ా చనః|| (sprinkle little water around your head)

మం ాచమనంర్  / ఆ ాం రా్ శనం / జలా మంతంర్ >
అ ిన్ ేచ్తయ్సయ్ (సూరయ్ ేచ్తసయ్‐in the morning) మంతసయ్ర్  యాజవలక్ఞ్  
ఉప షద ఋ ిః| అ ిన్ (సూరయ్‐ in the morning) మామ ోయ్ మనుయ్పతయః 
అహ ేద్వ ా| పర్కృ  ఛందః| మం ాచమ ేర్  గః|| అ ిన్శచ్ (సూరయ్శచ్‐ in the 
morning) మా మనుయ్శచ్ మనుయ్పతయశచ్ మనుయ్ కృ ేభయ్ః| ా ే ోయ్ రకష్ం ామ్| 
య ార్ ార్  ాపమకారశ్మ్| మన ా ా ా హ ా ాయ్ంత్ | ప ాభ్ముద ేణ ాన్| 
ఆహసత్  దవలుంపతు| య క్ంచ దు ితం మ | ఇదమహం మామమృత 

ౌ| స ేయ్ (సూ ేయ్‐ in the morning) జోయ్ ి జహో  ావ్ || (Sip water 
with this mantra)
_____________
మం ాచమనంర్  / ఆ ాం రా్ శనం / జలా మంతంర్  (in మ ాయ్హిన్క)>
ఆపః పునంతు ఇతయ్సయ్ ా ాయణ‐యాజవలక్ఞ్  ఆపః పృ ి  బహమ్ణసప్ ర ిఃర్ ట్  
ఆభయ్ంతర దధ్ ేథ్ ఆ ాం రా్ శ ే గః| ఆపః పునంతు పృ ి ం పూ ా 
పు ాతుమామ్| పునంతు బహమ్ణసప్ ర ర్హమ్ర్  పూ ాపు ాతుమామ్|| యద్ 
ఉ షమ ోజయ్ంట్  య ావ్ దుశచ్ ితం మమ| సరవ్ం పునంతు మామా ో స ాంచ 
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పర్ గహంర్  ావ్ ||
_____________
ఆచమనమ్>
[Sip after you recite the following three ావ్  మంతర్s] ఓం కేశ ాయ 
ావ్ | ఓం ా ాయణాయ ావ్ | ఓం మాధ ాయ ావ్ | ఓం ో ం ాయ 

నమః| (wash hands with small quantity of water) ఓం ష ేణ్  నమః| (rub 
both hands) ఓం మధుసూద ాయ నమః| (rub both hands) ఓం 
ర్ కర్మాయ నమః| (touch upper lip) ఓం ామ ాయ నమః| (touch lower 

lip) ఓం ర్ధ ాయ నమః| (fold your hands namskara mudra) ఓం 
హృ ికే ాయ నమః| (touch right knee) ఓం పదమ్ ా ాయ నమః| (touch left 
knee) ఓం ా ద ాయ నమః| (touch head) ఓం సంకరష్ ాయ నమః| 
(touch chin) ఓం ాసు ే ాయ నమః|(touch right nostril) ఓం 
పర్దుయ్మాన్య నమః| (touch left nostril) ఓం అ రు ాధ్ య నమః| (touch 
right eye) ఓం పురు ో తమాయత్  నమః| (touch left eye) ఓం అ ోకష్జాయ 
నమః| (touch right ear) ఓం ార ిం య నమః| (touch left ear) ఓం 
అచుయ్ ాయ నమః| (touch navel) ఓం జ ారధ్ ాయ నమః| (touch chest) ఓం 
ఉ ేం ార్ య నమః| (touch centre of head) ఓం హర ే నమః| (touch right 
shoulder) ఓం ర్ కృ ాయణ్  నమః| (touch left shoulder)

ివ్ య మారజ్నం>
ఆ ో హి ేఠ్  నవరచ్ సయ్ సూకసయ్త్  అంబ ీష ిస్ంధు ీవ్ప ఋ ిః| ఆ ో ేవ ా| 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

ాయ ర్ ఛందః| పంచ  వరధ్మాన| సపత్ పర్ ాఠ్ | అం ేయ్ ేవ్ అనుషు ౌట్ | మారజ్ ే
గః|| ఆ ో  హి ాఠ్  మ  భువః| ాన ఊ ేజ్ ద ాతన| మహేరణాయ చకష్ ే|| 

వ శ్వ త  రసః| తసయ్ ాజయ ే హనః| ఉశ ివ మాతరః|| త ామ్ అరంగ 
మామవః| యసయ్ కష్యాయ నవ్థ| ఆ ో  జనయ ా చనః|| (leave a spoon of 
water from right side to left side) శ ోన్ ే ర షయట్  ఆ ో  భవంతు 
ీత ే| శం  రభసవంతుర్  నః|| ఈ ా ా ా ాయ్ణాం కష్యం శ్ చరష్ణీ ామ్| 

ఆ ో  యా ా  ేషజమ్|| అపుస్ ే ో  అబ దంత ివ్ ావ్ర్  ేషజా| అ ిన్ం చ 
శవ్ శంభువమ్| ఆపః పృణీత ేషజం వరూథం త ేవ్ ఏఏఏ మమ| జోయ్కచ్ సూరయ్ం 

దృ ే|| ఇద మాపః పర్వహత య క్ంచ దు ితం మ | య ావ్హ మ దు ోర్హ 
య ావ్ ేప ఉ ానృతమ్| ఆ ో  అ ాయ్నవ్చ ిషం ర ేన సమగసమ్హి| పయ 
ావ్నగన్ ఆగహి| త ామ్ సంసృజ వరచ్ ా|| ససృ ీః సదప ోత్  ి ా నకంత్  చ ససృ ః| 

వ ేణయ్ కర్తూ రహమా ే  రవ ే హు ే|| (sprinkle little water around your 
head again)

ాప పురుష సరజ్నం / దహనమ్>
ఋతంచ సతయ్ం ేతసయ్ సూకసయ్త్  అఘమరష్ణ ఋ ిః| ావ వృ ోత్  ేవ ా| 
అనుషుపఛ్ందఃట్ | ాప పురుష సరజ్ ే గః| ఓం ఋతం చ సతయ్ం ా ాద్ తత్  
ప ో ధయ్జాయత| త ొ ాత జాయతర్  తతస్ము ోర్  అరణ్వః|| సము ార్ దరణ్ ాద ి 
సంవతస్ ో అజాయత| అహో  ా ాణిర్  దధ ివ్శవ్సయ్ ష ోవ || సూ ాయ్ 
చందర్మ ౌ ా ా య ా పూరవ్మకలప్యత్| ివం చ పృ ి ం ాంత ికష్ మ ో  
ావ్ ||
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

ఆచమనమ్> 
[Sip after you recite the following three ావ్  మంతర్s] ఓం కేశ ాయ 
ావ్ | ఓం ా ాయణాయ ావ్ | ఓం మాధ ాయ ావ్ | ఓం ో ం ాయ 

నమః| (wash hands with small quantity of water) ఓం ష ేణ్  నమః| (rub 
both hands) ఓం మధుసూద ాయ నమః| (rub both hands) ఓం 
ర్ కర్మాయ నమః| (touch upper lip) ఓం ామ ాయ నమః| (touch lower 

lip) ఓం ర్ధ ాయ నమః| (fold your hands namskara mudra) ఓం 
హృ ికే ాయ నమః| (touch right knee) ఓం పదమ్ ా ాయ నమః| (touch left 
knee) ఓం ా ద ాయ నమః| (touch head) ఓం సంకరష్ ాయ నమః| 
(touch chin) ఓం ాసు ే ాయ నమః|(touch right nostril) ఓం 
పర్దుయ్మాన్య నమః| (touch left nostril) ఓం అ రు ాధ్ య నమః| (touch 
right eye) ఓం పురు ో తమాయత్  నమః| (touch left eye) ఓం అ ోకష్జాయ 
నమః| (touch right ear) ఓం ార ిం య నమః| (touch left ear) ఓం 
అచుయ్ ాయ నమః| (touch navel) ఓం జ ారధ్ ాయ నమః| (touch chest) ఓం 
ఉ ేం ార్ య నమః| (touch centre of head) ఓం హర ే నమః| (touch right 
shoulder) ఓం ర్ కృ ాయణ్  నమః| (touch left shoulder)

రా్ ణా ాయామయ్>
పర్ణవసయ్ పరబహమ్ర్  ఋ ిః| పరమా ామ్ ేవ ా| ై  ాయ ర్ ఛందః| రా్ ణాయా ే 

గః|| ఓం భూః ఓం భుః ఓం సువః| ఓం మః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సతయ్ం| 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

ఓం తతస్ తురవ్ ేణయ్ం భ ోగ్ ేవసయ్ ీమహి| ి నః పర్ ోదయాత్|| ఓం 
ఆ ొ  జోయ్ ర ొ మృతం బహమ్ర్  భూరుభ్వసుస్వ ోం||

సంకలవ్>
మ ాతత్  సమసత్  దు ితకష్య ావ్ ా ర్ పర ేశవ్ర ీర్తయ్రథ్ం ాయం ( రా్ త: as 
the case may be) సం ాయ్రఘ్  పర్ ానం క ి ేయ్||

అరఘ్  పర్ ానం> [Offering of water] @@
ఓం భూరుభ్వసుస్వః**| ఓం తతస్ తురవ్ ేణయ్ం భ ోగ్ ేవసయ్ ీమహి ి  నః 
పర్ ోదయాత్|| (to give arghya 3 times with this mantra). కాలా త ోష 
రా్ య చ్ ారథ్మ్త్  పునర్ అరఘ్  పర్ ానమ్ క ి ేయ్| ఓం భూరుభ్వసస్ ః| ఓం 

తతస్ తురవ్ ేణయ్ం భ ోగ్ ేవసయ్ ీమహి ి  నః పర్ ోదయాత్|| (give 
arghya one more time) (This mantra for ాయం and రా్ తః)
**ద ిణాతయ్: భూరుభ్వసుస్వః and ఉత ా ిత్ : భూరుభ్వసస్ ః
_____________
(for మ ాయ్హిన్క):‐
సంకలవ్>
మ ాతత్  సమసత్  దు ితకష్య ావ్ ా ర్ పర ేశవ్ర ీర్తయ్రథ్ం మా ాయ్హిన్క 
సం ాయ్రఘ్  పర్ ానం క ి ేయ్||
అరఘ్  పర్ ానం>
హంసః ా ితయ్సయ్ ామ ేవః సూ ోయ్ జగ  అరఘ్  పర్ ా ే గః| ఓం 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

హంస శ్ షదవ్ సురంత ికష్ స ోధ్ ా ే ిషద ిర్ దు ోణసత్|| (give arghya
once with this mantra) నృషదవ్ర సదృత స ోవ్ మ సదబాజ్  ోజా ఋతజా 
అ ిర్జా ఋతమ్|| (give arghya once with this mantra) రా్ తర్ ే  మ ి ం 
జోహ  మధయ్ం ిన ఉ ి ా సూరయ్సయ్|| (give arghya once with this 
mantra) ా ే ార్  వరుణా సరవ్ ా ఇ ే ోకాయ తనయాయ శం ః|| 
(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.
పర్ద ిణమ్>
ఉ ేఛ్ద ర్ ా మఘమ్ వృషభం న ాయ్పసమ్| అ ారత్  ే ి సూరయ్|| (this is for 
ాయం and మా ాయ్హిన్క)

_____________
పర్ద ిణమ్> (for morning సం ాయ్వందన)
యదదయ్ కచచ్ వృతహనున్ద ార్  అ సూరయ్| సరవ్ం త ిందర్ ే వ ే||
_____________ 
సం ోయ్ ాసనమ్>
ేజో ి| ేజోమ  ేహి|| (show right hand to east and touch heart) 

అ ా ా ి ొయ్ బహమ్ర్ | బహైమ్ ాహమ ిమ్ర్ || (take water in right hand the do 
pradakshina while leaving water around you).
తరప్ణం> [Pour water through tips of your right hand reciting the 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

following mantra]
ఆ ితయ్ం తరప్యా | ో మం తరప్యా | అం ారకం తరప్యా | బుధం 
తరప్యా | బృహసప్ ం తరప్యా | కర్ం తరప్యా | శ ైశచ్రం 
తరప్యా | ాహుం తరప్యా | కేతుం తరప్యా | కేశవం తరప్యా | 
ా ాయణం తరప్యా | మాధవం తరప్యా | ో ందం తరప్యా | షుంణ్  

తరప్యా | మధుసూదనం తరప్యా | ర్ కర్మం తరప్యా | ామనం 
తరప్యా | ర్ధరం తరప్యా | హృ ికేశం తరప్యా | పదమ్ ాభం 
తరప్యా | ా దరం తరప్యా | సంకరష్ణం తరప్యా | ాసు ేవం 
తరప్యా | పర్దుయ్మన్ం తరప్యా | అ రుదధ్ ం తరప్యా | పురు ో తమంత్  
తరప్యా | అ ోకష్జం తరప్యా | ార ింహం తరప్యా | అచుయ్తం 
తరప్యా | జ ారధ్నం తరప్యా | ఉ ేందర్ం తరప్యా | హ ిం తరప్యా | 
ఓం ర్ కృషంణ్  తరప్యా | 

ఆచమనమ్> 
[Sip after you recite the following three ావ్  మంతర్s] ఓం కేశ ాయ 
ావ్ | ఓం ా ాయణాయ ావ్ | ఓం మాధ ాయ ావ్ | ఓం ో ం ాయ 

నమః| (wash hands with small quantity of water) ఓం ష ేణ్  నమః| (rub 
both hands) ఓం మధుసూద ాయ నమః| (rub both hands) ఓం 
ర్ కర్మాయ నమః| (touch upper lip) ఓం ామ ాయ నమః| (touch lower 

lip) ఓం ర్ధ ాయ నమః| (fold your hands namskara mudra) ఓం 
హృ ికే ాయ నమః| (touch right knee) ఓం పదమ్ ా ాయ నమః| (touch left 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

knee) ఓం ా ద ాయ నమః| (touch head) ఓం సంకరష్ ాయ నమః| 
(touch chin) ఓం ాసు ే ాయ నమః|(touch right nostril) ఓం 
పర్దుయ్మాన్య నమః| (touch left nostril) ఓం అ రు ాధ్ య నమః| (touch 
right eye) ఓం పురు ో తమాయత్  నమః| (touch left eye) ఓం అ ోకష్జాయ 
నమః| (touch right ear) ఓం ార ిం య నమః| (touch left ear) ఓం 
అచుయ్ ాయ నమః| (touch navel) ఓం జ ారధ్ ాయ నమః| (touch chest) ఓం 
ఉ ేం ార్ య నమః| (touch centre of head) ఓం హర ే నమః| (touch right 
shoulder) ఓం ర్ కృ ాయణ్  నమః| (touch left shoulder)

భూ ో ాచ్టనం>
అపసరప్ంతు  భూ ాః ే భూ ా భూ  సం ి ాఃథ్ | ే భూ ా ఘన్క ాత్ రః 
ే నశయ్ంతు ాజయాఞ్ || అపకరా్ మంతు భూత ాయ్ః స ేవ్ ే భూ  ారకాః| 

స ేవ్ ామ ో ేన బహమ్కరమ్ర్  సమార ేత్||

ఆసనం>
పృ ి ాయ్ః ేరు పృషఠ్  ఋ ిః| కూ ోమ్ ేవ ా| సుతలమ్ ఛందః| ఆస ే గః| 
పృ ివ్ తవ్యా ధృ ా లోకాః ే తవ్ం షు ాణ్  ధృ ా| తవ్ం చ ారయ మాం ే  
ప తంర్  కురు ాసం|| ఆసనం కలవ్యా | అనం ాస ాయ నమః| కూ ామ్స ాయ 
నమః| ాస ాయ నమః| ప ామ్స ాయ నమః| సుఖాస ాయ నమః||

రా్ ణా ాయామయ్>
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

పర్ణవసయ్ పరబహమ్ర్  ఋ ిః| పరమా ామ్ ేవ ా| ై ాయ ర్ ఛందః| రా్ ణాయా ే
గః|| ఓం భూః ఓం భుః ఓం సువః| ఓం మః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సతయ్ం| 

ఓం తతస్ తురవ్ ేణయ్ం భ ోగ్ ేవసయ్ ీమహి| ి  నః పర్ ోదయాత్|| ఓం 
ఆ ొ  జోయ్ ర ొ మృతం బహమ్ర్  భూరుభ్వసుస్వ ోం||

సంకలవ్>
మ ాతత్  సమసత్  దు ితకష్య ావ్ ా ర్ పర ేశవ్ర ీర్తయ్రథ్ం ాయం 
(మా ాయ్హిన్క / రా్ త: as the case may be) సం ాయ్ ాయ ర్ మ మంతర్ 
జపం క ి ేయ్||

ాయుజయ్ం>
పర్ణవసయ్ ఋ ిః ేవ ా ఛం ాం ి| ఓం ేయ్కాకష్రం బహమ్ర్ | అ ిన్ ేద్వ ా బహమ్ర్  
ఇ ాయ్రష్మ్| ాయతంర్  ఛందః| పరమా ామ్ సవ్రూపం| ాయుజయ్ం గః||

ాయ ా ాహనంర్ >
ఆయాతు వర ా ే  అకష్రం బహమ్స మ్తమ్ర్ | ాయ ర్ం ఛంద ాం మా ేదం 
బహమ్ర్  షసవ్ ే| యద ాహ్ తుక్రు ే ాపం తద ాహ్ త ర్ ముచయ్ ే| 
య ార్ ర్యాతుక్రు ే ాపం త ార్ ర్యాత ర్ ముచయ్ ే| సరవ్వ ేణ్ మ ే  
సం ాయ్ ేయ్ సరసవ్ || ఓజో ి సహో ి బలమ ి ాజో ిర్  ే ా ాం ామ ామా ి 
శవ్మ ి ావ్యుః| సరవ్మ ి స ావ్యుః| అ భువ ొం| ాయ ర్ం 

ఆ ాహయా | ా ర్ం ఆ ాహయా | సరసవ్ ం ఆ ాహయా | ఛంద ీష్ ాం 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

ఆ ాహయా | ర్ం ఆ ాహయా | ిర్యం ఆ ాహయా | బలం
ఆ ాహయా || ాయ ర్యా ాయ ర్ ఛందః| ావ్ తర్ ఋ ిః| స ా ేవ ా| 
ాయ ర్ ఛందః| అ ిన్రుమ్ఖం బ మ్ర్  రః| షుర్ణ్  హృదయం| రుదర్ లలాటం| పృ ీవ్ 

కు ిః| రా్ ణో ాన ాయ్ ో ాన సమాన స రా్ ణ ేవ్తవరణ్ం| ాంఖాయ్యన స ో ార్ | 
ాయ ార్  చతు ివ్ంశతయ్కష్ ా ర్ప ా షటుక్ ిః| పంచ రష్ ఉపనయ ా ి 

య ాసంభవ ాయ ర్ మంతజపంర్  క ి ేయ్||

కర ాయ్సః>
తతస్ తుః బ మ్తమ్ ేర్  అంగు ా ాయ్ంఠ్  నమః| వ ేణయ్ం ష ాతమ్ ేణ్  తరజ్ ాయ్ం 
నమః| భ ోగ్ ేవసయ్ రు ార్ తమ్ ే మధయ్మా ాయ్ం నమః| ీమహి స ాయ్తమ్ ే 
అ ా కా ాయ్ం నమః| ి నః జా ాతమ్ ేఞ్  క ికా ాయ్ంఠ్  నమః| పర్ ోదయాత్ 
పర్కా ాతమ్ ే కరతలకరపృ ాఠ్  ాయ్ం నమః||

అంగ ాయ్సః>
తతస్ తుః బ మ్తమ్ ేర్  హృదయాయ నమః| వ ేణయ్ం ష ాతమ్ ేణ్  ర ే ావ్ | 
భ ోగ్ ేవసయ్ రు ార్ తమ్ ే ఖా ై వషట్| ీమహి స ాయ్తమ్ ే కవ ాయ హుమ్| 
ి నః జా ాతమ్ ేఞ్  ేతతయాయర్ ర్  ౌషట్| పర్ ోదయాత్ పర్కా ాతమ్ ే అ ాయత్ ర్  

ఫట్| భూరుభ్వసస్ ో  ిగబ్ంధః||

ాయ్నం>
ముకా దుర్ మత్  హేమ లధవళ ాఛ్ ైర్ ముఖై ీర్కష్ణైఃత్ | ముకా ందుత్  బదధ్  రతన్ 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

ముకుటాం త ావ్రథ్ వ ాణ్ మ్కామ్|| ాయ ర్ం వర ాభయాం కుశక ాం భంర్
క ాలం గ ాం శంఖం చకర్మ ార ంద యుగలం హ ైర్త్  వహం ం భజే||

ాయ ర్ జపః>
ఓం భూరుభ్వసుస్వః**| ఓం తతస్ తురవ్ ేణయ్ం భ ోగ్ ేవసయ్ ీమహి| ి  నః 
పర్ ోదయాత్|| [recite this mantra 1008/108/28/10 times] **ద ిణాతయ్: 
భూరుభ్వసుస్వః; ఉత ా ిత్ : భూరుభ్వసస్వః

అంగ ాయ్సః>
తతస్ తుః బ మ్తమ్ ేర్  హృదయాయ నమః| వ ేణయ్ం ష ాతమ్ ేణ్  ర ే ావ్ | 
భ ోగ్ ేవసయ్ రు ార్ తమ్ ే ఖా ై వషట్| ీమహి స ాయ్తమ్ ే కవ ాయ హుమ్| 
ి నః జా ాతమ్ ేఞ్  ేతతయాయర్ ర్  ౌషట్| పర్ ోదయాత్ పర్కా ాతమ్ ే అ ాయత్ ర్  

ఫట్| భూరుభ్వసస్ ో  ి ివ్ కః||

తతస్త్ బ మ్రప్ణమసుర్ త్ || (leave a spoon of water)

సూ ోయ్ప ానంథ్ > (for both ాయం and ార్ తః)
కశయ్ప ఋ ిః జాత ే ా అ ిన్ ేద్వ ా| ర్షుపఛ్ందఃట్ | సూ ోయ్ప ా ేథ్  గః|| 
జాత ేద ే సున ామ ో మ మ ా య ో ద  ేదః| సనః వరష్ద  దు ాగ్ ణి 

ావ్ ా ేవ ింధుం దు ి ాతయ్ ిన్ః|| తచఛ్ం ితయ్సయ్ శంయుర్ ేవ్ ే ా 
శకవ్ ీ| తచఛ్ం ా వృణీమహే ాతుం యజాయఞ్  ాతుం యజపత ేఞ్ | ై  
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

సవ్ ిరసునఃత్ త్  సవ్ ి ామ్ను ేభయ్ఃత్ | ఊరధ్ ం ాతు ేషజం శం ొ అసుత్  ివ్ప ే శం 
చతుషప్ ే| ఓం ాం  ాం  ాం ః||
_____________ 
సూ ోయ్ప ానంథ్ > (for మా ాయ్హిన్క)
తచచ్ ితసయ్ వ ిషఃఠ్  స ాపుర ఉ ిక్ణ్ | సూ ోయ్ప ా ేత్  గః| ఓం తచచ్ ర్ 
ేవహితం కర్ముచచ్రత్| ప ేయ్మ శరదశశ్తం ేమ శరదశశ్తం||

_____________
ఓం న  బహమ్ణర్  ఇతయ్సయ్ పర్జాప ర్ ేవ్ ేవ ిర్షుప్త్ ట్ | న  బహమ్ణేర్  న  
అస గన్ ేత్  నమః పృ ి ైయ్ నమః ఓష ీభయ్ః న  ా ే న  ాచసప్త ే న  
ష ేణ్  మహ ే క ో || (recite three times from న  బహమ్ణేర్ .... క ో )

ిఙన్మ ాక్రః>
రా్ ైయ్ ి ే (east) ఇం ార్ య నమః| ఆ ేన్య ి ే (south‐east) ఆగన్ ే నమః| 

ద ిణా ై ి ే (south) యమాయ నమః| ఋతయ ి ే (south‐west) 
ఋత ే నమః| పర్ ైయ్ ి ే (west) వరుణాయ నమః| ాయవయ్ ి ే (north‐

west) ాయ ే నమః| ఉ ీ ైయ్ ి ే (north) కుబే ాయ నమః| ఈ ాన ి ే (north‐
east) ఈ ా ాయ నమః| ఊ ధా్ ై ి ే (upwards) బహమ్ణేర్  నమః| అధ ా ై 
ి ే (downwards) పృ ి ైయ్ నమః| [turn to the directions in ( ) and do 

namaskara staring from east and turning clock wise] అంత ికష్ ి ే 
సం ాయ్ ై నమః||
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

ాయ ైర్ నమః| ా ైర్ నమః| సరసవ్ ైయ్ నమః| స ావ్ ోయ్ ేవ ా ోయ్ న నమః| 
ము ోయ్ నమః| గురు ోయ్ నమః| ఋ ి ోయ్ నమః| ఆ ా ేయ్ ోయ్ నమః| 
కామమకా ీష్త్ మనుయ్ ాక ీష్త్ న  నమః| యాం స ా సరవ్భూ ా  ావ ాణిథ్  
చ ాణి చ| ాయం రా్ తరన్మసయ్ం | ా మా సం ాయ్ అ రకష్తు| ర్ ామా సం ాయ్ 
అ రకష్ ోయ్ం న  నమః|| ాయ షురూ ాయణ్  వరూ ాయ ష ేణ్ | వసయ్ 
హృదయం షుఃణ్  ో శచ్ణ్  హృదయం వః| య ా వమ  షుఃణ్  ఏవం 
షుమయ వఃణ్ హ్ | య ాంతరం న ప ాయ్  త ా ే సవ్ ి ాయు ింత్ | ర్ త ా ే 

సవ్ ి ాయు ో య్నన్త్  నమః|| బహమ్ణోయ్ర్  ేవకి పు ోర్  బహమ్ణోయ్ర్  మధుసూదనః| 
బహమ్ణఃర్  పుండ ీకా ో బహమ్ణోయ్ర్  షురుచ్ తఃణ్ | న  బహమ్ణయ్ర్  ే ాయ ో 
బాహమ్ణర్  హి ాయ చ| జగ ిధ్ ాయ కృ ాయణ్  ో ం ాయ న  నమః| ర్ 
ో ం ాయ న  నమః|

ాయ ర్ ఉ ావ్సనం>
ఉతమత్  ఇతయ్సయ్ ామ ేవ ాయత నుషుప్ర్ ట్  | ఉ ావ్స ే గః| ఉత ేత్  ఖ ే 
జా ే భూమాయ్ం పరవ్త మూరధ్ | బాహమ్ణే ోయ్ర్  భయ్నుజా ాఞ్  గచఛ్ ే  య ా 
సుఖం||

ీ ేణ ాన్ ి ే ే  చంద ేన లే ి ే| లవ్ప ా ిచ్ ార్  ే  అహం దు ీగ్  
శరణాగతః| ర్ అహం దు ీగ్  శరణాగచఛ్ ోయ్నన్  నమః| ఆకా ాతవ్ తం ోయం 
య ా గచఛ్  ాగరం| స ేవ్ ేవ నమ ాక్రః కేశవం పర్ గచఛ్ | ర్ కేశవం 
పర్ గచఛ్ ోయ్ం న  నమః| సరవ్ ే ేషు యతుప్ణయ్ం సరవ్ ేథ్షు యతవ్లం| 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

తతవ్లం సమ ా ో న్  సు ావ్త్  ేవం జ ారధ్నం| ాస ా ావ్సు ేవసయ్ ా ితం
ే జగతయంర్ | సరవ్ భూత ా ో ి ాసు ేవ న సు ేత్ | న స నం ాయత్  

సహసమూరత్ ేర్  సహసర్ ా ా ి ోరు బాహ ే సహస ా ేన్ర్  పురు ాయ 
ాశవ్ ే సహసర్ కోటి యుగ ా ిణే నమః| భదర్ం ో అ ి ాతయ మనః|| ఓం ాం  
ాం  ాం ః||

ో ా వందనంర్ >
చతు ాస్గర పరయ్ంతం ో ాహమ్ణేభయ్ఃర్  భం భవతు| మాద ి ె‐ ా ిషఠ్ ‐
ఆభరదవ్సు‐ ఇందర్ పర్మద‐ ా ేష్యర్  పర్వ ా వ్త ఉపమనుయ్ వ ిషసఠ్  ోతఃర్  
ఆశవ్లాయన సూతఃర్  ఋ ేవ్ ాంతరగ్త ాకల ాఖా ాయ్ ా (your name here) 
శరమ్ అహం ో అ ాద ే (put namaskara to God reciting from 
చతు ాస్గర....... అ ాద ే, two times; Gotra details differ from 
person to person)

ఆచమనమ్> 
[Sip after you recite the following three ావ్  మంతర్s] ఓం కేశ ాయ 
ావ్ | ఓం ా ాయణాయ ావ్ | ఓం మాధ ాయ ావ్ | ఓం ో ం ాయ 

నమః| (wash hands with small quantity of water) ఓం ష ేణ్  నమః| (rub 
both hands) ఓం మధుసూద ాయ నమః| (rub both hands) ఓం 
ర్ కర్మాయ నమః| (touch upper lip) ఓం ామ ాయ నమః| (touch lower 

lip) ఓం ర్ధ ాయ నమః| (fold your hands namskara mudra) ఓం 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

హృ ికే ాయ నమః| (touch right knee) ఓం పదమ్ ా ాయ నమః| (touch left 
knee) ఓం ా ద ాయ నమః| (touch head) ఓం సంకరష్ ాయ నమః| 
(touch chin) ఓం ాసు ే ాయ నమః|(touch right nostril) ఓం 
పర్దుయ్మాన్య నమః| (touch left nostril) ఓం అ రు ాధ్ య నమః| (touch 
right eye) ఓం పురు ో తమాయత్  నమః| (touch left eye) ఓం అ ోకష్జాయ 
నమః| (touch right ear) ఓం ార ిం య నమః| (touch left ear) ఓం 
అచుయ్ ాయ నమః| (touch navel) ఓం జ ారధ్ ాయ నమః| (touch chest) ఓం 
ఉ ేం ార్ య నమః| (touch centre of head) ఓం హర ే నమః| (touch right 
shoulder) ఓం ర్ కృ ాయణ్  నమః| (touch left shoulder)

కరమ్ సమరప్ణం>
యసయ్ సమ్ృ ాయ్చ ా కాత్  తపః సం ాయ్ కిర్యా ిషు నూయ్నం సంపూరణ్ ాం యా  
సం ోయ్ వం ే తమచుయ్తం| మంతహీనంర్  కిర్యాహీనం భకిహీనంత్  జ ారధ్న 
యతక్ృతంతు మయా సం ాయ్ ప ిపూరణ్ం తదసు ేత్ | (leave a spoon of water)

ామతయర్  మంతర్ జపః>
మ ేయ్ మంతతంతర్ ర్ ాయ్న యమ సవ్రవరణ్ నూయ్ ా ికత్ లోప ోష రా్ య చ్ ారథ్ంత్  
ామతయర్  మంతర్ జపం క ి ేయ్| అచుయ్ ాయ నమః అనం ాయ నమః ో ం ాయ 

నమః| అచుయ్ ాయ నమః అనం ాయ నమః ో ం ాయ నమః| అచుయ్ ాయ 
నమః అనం ాయ నమః ో ం ాయ నమః| అచుయ్ ానంత ో ం ే ోయ్ నమః|
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||

ఆచమనమ్> 
[Sip after you recite the following three ావ్  మంతర్s] ఓం కేశ ాయ 
ావ్ | ఓం ా ాయణాయ ావ్ | ఓం మాధ ాయ ావ్ | ఓం ో ం ాయ 

నమః| (wash hands with small quantity of water) ఓం ష ేణ్  నమః| (rub 
both hands) ఓం మధుసూద ాయ నమః| (rub both hands) ఓం 
ర్ కర్మాయ నమః| (touch upper lip) ఓం ామ ాయ నమః| (touch lower 

lip) ఓం ర్ధ ాయ నమః| (fold your hands namskara mudra) ఓం 
హృ ికే ాయ నమః| (touch right knee) ఓం పదమ్ ా ాయ నమః| (touch left 
knee) ఓం ా ద ాయ నమః| (touch head) ఓం సంకరష్ ాయ నమః| 
(touch chin) ఓం ాసు ే ాయ నమః|(touch right nostril) ఓం 
పర్దుయ్మాన్య నమః| (touch left nostril) ఓం అ రు ాధ్ య నమః| (touch 
right eye) ఓం పురు ో తమాయత్  నమః| (touch left eye) ఓం అ ోకష్జాయ 
నమః| (touch right ear) ఓం ార ిం య నమః| (touch left ear) ఓం 
అచుయ్ ాయ నమః| (touch navel) ఓం జ ారధ్ ాయ నమః| (touch chest) ఓం 
ఉ ేం ార్ య నమః| (touch centre of head) ఓం హర ే నమః| (touch right 
shoulder) ఓం ర్ కృ ాయణ్  నమః| (touch left shoulder)

కా ేన ా ా మన ేం ిర్ ై ావ్ బు ాధ్ తమ్ ా ా పర్కృ ే సస్ ా ాతక్ ో  
యదయ్తస్కలం పర ైమ్ ర్మ ాన్ ాయణా ే  సమరప్యా ||
||ఇ  ఋ ేవ్ ీయ సం ాయ్వందన ిః||
||హ ిః ఓం|| 
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||అథ ఋ ేవ్ ీయ సం యా్వందన ిః||
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