
നിത 	സംധ ാ	വംദനമ്

ശരീര	ശു ി
അപവിതഃ	പവിേ താ	വാ	സര ാവ ാം''	ഗേതാഽപിവാ	|
യഃ	സ്മേരത്	പുംഡരീകാ ം	സ	ബാഹ ാഭ ംതര	 ുചിഃ	||
പുംഡരീകാ 	!	പുംഡരീകാ 	!	പുംഡരീകാ ായ	നമഃ	|

ആചമനഃ
ഓം	ആചമ
ഓം	േകശവായ	സ ാഹാ
ഓം	നാരായണായ	സ ാഹാ
ഓം	മാധവായ	സ ാഹാ	(ഇതി	തിരാചമ )
ഓം	േഗാവിംദായ	നമഃ	(പാണീ	മാര്ജയിത ാ)
ഓം	വിഷ്ണേവ	നമഃ
ഓം	മധുസൂദനായ	നമഃ	(ഓഷ്െഠൗ	മാര്ജയിത ാ)	
ഓം	തിവി കമായ	നമഃ
ഓം	വാമനായ	നമഃ	(ശിരസി	ജലം	േ പാ )	
ഓം	ശീധരായ	നമഃ	
ഓം	ഹൃഷീേകശായ	നമഃ	(വാമഹസ്െത	ജലം	േ പാ )	
ഓം	പദ്മനാഭായ	നമഃ	(പാദേയാഃ	ജലം	േ പാ )	
ഓം	ദാേമാദരായ	നമഃ	(ശിരസി	ജലം	േ പാ )	
ഓം	സംകര്ഷണായ	നമഃ	(അംഗുളിഭി ിബുകം	ജലം	േ പാ )	
ഓം	വാസുേദവായ	നമഃ	
ഓം	പദ ുമ്നായ	നമഃ	(നാസികാം	സ്പൃഷ്ട ാ)	
ഓം	അനിരു ായ	നമഃ
ഓം	പുരുേഷാ മായ	നമഃ	
ഓം	അേധാ ജായ	നമഃ	
ഓം	നാരസിംഹായ	നമഃ	(േനേത	േ ശാേത	ച	സ്പൃഷ്ട ാ)	
ഓം	അച ുതായ	നമഃ	(നാഭിം	സ്പൃഷ്ട ാ)	
ഓം	ജനാര്ധനായ	നമഃ	(ഹൃദയം	സ്പൃഷ്ട ാ)	
ഓം	ഉേപം ദായ	നമഃ	(ഹസ്തം	ശിരസി	നി ിപ )	
ഓം	ഹരേയ	നമഃ	
ഓം	ശീകൃഷ്ണായ	നമഃ	(അംെസൗ	സ്പൃഷ്ട ാ)	
ഓം	ശീകൃഷ്ണ	പരബ േണ	നേമാ	നമഃ

(ഏതാന ു ാര 	ഉപ 	പകാരം	കൃേത	അംഗാനി	ശു ാനി	ഭേവയുഃ)

ഭൂേതാ ാടന
ഉ ിഷ്ഠംതു	|	ഭൂത	പിശാചാഃ	|	േയ	േത	ഭൂമിഭാരകാഃ	|	േയ	േതഷാമവിേരാേധന	|	ബ കര്മ	സമാരേഭ	|	ഓം
ഭൂര്ഭുവ ുവഃ	|
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ൈദവീ	ഗായതീ	ചംദഃ	പാണായാേമ	വിനിേയാഗഃ

(പാണായാമം	കൃത ാ	കുംഭേക	ഇമം	ഗായതീ	മം തമു േരത്)

പാണായാമഃ
ഓം	ഭൂഃ	|	ഓം	ഭുവഃ	|	ഓഗ്^മ്	സുവഃ	|	ഓം	മഹഃ	|	ഓം	ജനഃ	|	ഓം	തപഃ	|	ഓഗ്^മ്	 സത മ്	|
ഓം	തഥ്സ'വിതുര േര''ണ ം	ഭര്േഗാ'	േദവസ '	ധീമഹി	|	
ധിേയാ	േയാ	നഃ'	പേചാദയാ''ത്	||
ഓമാേപാ	േജ ാതീ	രേസാഽമൃതം	ബ 	ഭൂ-ര്ഭുവ- ുവേരാമ്	||	(ൈത�	അര�	10-27)

സംക ഃ
മേമാപാ ,	ദുരിത	 യദ ാരാ,	ശീ	പരേമശ ര	മു ിസ ,	ശീ	പരേമശ ര	പീത ര്ഥം,	ശുേഭ,	േശാഭേന,	അഭ ുദയ
മുഹൂര്േത,	ശീ	മഹാവിഷ്േണാ	രാ യാ,	പവര്ത	മാനസ ,	അദ 	ബ ണഃ,	ദ ിതീയ	പരാര്േഥ,	േശ തവരാഹ
കേ ,	ൈവവശത	മന ംതേര,	കലിയുേഗ,	പഥമ	പാേദ,	(ഭാരത	േദശഃ	-	ജംബൂ	ദ ീേപ,	ഭരത	വര്േഷ,	ഭരത
ഖംേഡ,	േമേരാഃ	ദ ിണ/ഉ ര	ദിഗ്ഭാേഗ;	അേമരികാ	-	െകൗംച	ദ ീേപ,	രമണക	വര്േഷ,	ഐംദിക	ഖംേഡ,
സപ്ത	സമു ദാംതേര,	കപിലാരേണ ),	േശാഭന	ഗൃേഹ,	സമസ്ത	േദവതാ	ബാ ണ,	ഹരിഹര	ഗുരുചരണ
സ ിെഥൗ,	അസ്മിന്,	വര്തമാന,	വ ാവഹാരിക,	ചാം ദമാന,	��	സംവ േര,	��	അയേന,	��	ഋേത,
��	മാേസ,	��	പേ ,	��	തിെഥൗ,	��	വാസേര,	��	ശുഭ	ന ത,	ശുഭ	േയാഗ,	ശുഭ	കരണ,
ഏവംഗുണ,	വിേശഷണ,	വിശിഷ്ഠായാം,	ശുഭ	തിെഥൗ,	ശീമാന്,	��	േഗാതഃ,	��	നാമേധയഃ,	��
േഗാതസ ,	��	നാമേധേയാഹംഃ	പാതഃ/മധ ാ ിക/സായം	സംധ ാമ്	ഉപാസിേഷ 	||

മാര്ജനഃ
ഓം	ആേപാഹിഷ്ഠാ	മ'േയാഭുവഃ'	|	താ	ന'	ഊര്േജ	ദ'ധാതന	|	മേഹരണാ'യ	ച 'േസ	|	േയാ	വഃ'	ശിവത'േമാ
രസഃ'	|	തസ '	ഭാജയേത	ഹ	നഃ	|	ഉശതീരി'വ	മാതരഃ'	|	തസ്മാ	അര'ംഗ	മാമ	വഃ	|	യസ 	 യാ'യ	ജിന 'ഥ	|
ആേപാ'	ജനയ'ഥാ	ച	നഃ	|	(ൈത�	അര�	4-42)

(ഇതി	ശിരസി	മാര്ജേയത്)	

(ഹസ്േതന	ജലം	ഗൃഹീത ാ)

പാതഃ	കാല	മം താചമനഃ
സൂര 	 ,	മാമന ു	 ,	മന ുപതയ	 ,	മന ു'കൃ േതഭ ഃ	|	പാേപേഭ ാ'	ര ംതാമ്	|	യ ദാത ാ	പാപ'	മകാര്ഷം	|
മനസാ	വാചാ'	ഹസ്താഭ ാം	|	പദ്ഭ ാ	മുദേര'ണ	ശിശംചാ	|	രാ തി	സ്തദ'വലുംപതു	|	യത്കിംച'	ദുരിതം	മയി'	|
ഇദമഹം	മാ	മമൃ'ത	േയാ	െനൗ	|	സൂേര 	േജ ാതിഷി	ജുേഹാ'മി	സ ാഹാ''	||	(ൈത�	അര�	10�	24)

മധ ാ 	കാല	മം താചമനഃ
ആപഃ'	പുനംതു	പൃഥിവീം	പൃ'ഥിവീ	പൂതാ	പു'നാതു	മാം	|	പുനംതു	ബ 'ണസ്പതി	ര്ബ ാ'	പൂതാ	പു'നാതു
മാം	|	യദു ി'ഷ്ട	മേഭാ''ജ ം	യദ ാ'	ദു രി'തം	മമ'	|	സര ം'	പുനംതു	മാ	മാേപാ'ഽസതാ	ംച'	പതി ഗഹ ്	സ ാഹാ''
||	(ൈത�	അര�	പരിശിഷ്ടഃ	10�	30)

സായംകാല	മം താചമനഃ
അ ി	 	മാ	മന ു	 	മന ുപതയ	 	മന ു'കൃേതഭ ഃ	|	പാേപേഭ ാ'	ര ംതാം	|	യദ ാ	പാപ'	മകാര്ഷം	|
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മനസാ	വാചാ'	ഹസ്താഭ ാം	|	പദ്ഭ ാ	മുദേര'ണ	ശിശംചാ	|	അഹ	സ്തദ'വലുംപതു	|	യ	ത്കിംച'	ദുരിതം	മയി'	|
ഇദ	മഹം	മാ	മമൃ'ത	േയാെനൗ	|	സേത 	േജ ാതിഷി	ജുേഹാമി	സ ാഹാ	||	(ൈത�	അര�	10�	24)

(ഇതി	മംേ തണ	ജലം	പിേബത്)

ആചമ 	(ഓം	േകശവായ	സ ാഹാ,	��	ശീ	കൃഷ്ണ	പരബ േണ	നേമാ	നമഃ)

ദ ിതീയ	മാര്ജനഃ
ദധി	കാവേ ാ'	അകാരിഷം	|	ജിഷ്േണാ	രശ 'സ 	വാജി'നഃ	|
സുരഭിേനാ	മുഖാ'കരത് പണ	ആയൂഗം'ഷി	താരിഷത്	||

(സൂര പേ 	േലാകയാതാ	നിര ാഹക	ഇത ര്ഥഃ)

ഓം	ആേപാ	ഹിഷ്ഠാ	മ'േയാഭുവഃ'	|	താ	ന'	ഊര്േജ	ദ'ധാതന	|	മേഹരണാ'യ	ച 'േസ	|	േയാ	വഃ'	ശിവത'േമാ
രസഃ'	|	തസ '	ഭാജയേത	ഹ	നഃ	|	ഉശതീരി'വ	മാതരഃ'	|	തസ്മാ	അര'ംഗ	മാമ	വഃ	|	യസ 	 യാ'യ	ജിന 'ഥ	|
ആേപാ'	ജനയ'ഥാ	ച	നഃ	||	(ൈത�	അര�	4�	42)

പുനഃ	മാര്ജനഃ
ഹിര'ണവര്ണാ	 ുച'യഃ	പാവകാഃ	യാ	സു'ജാതഃ	കശ േപാ	യാ	സ ിം ദഃ'	|	അ ിം	യാ	ഗര്ഭ'ന്-ദധിേര	വിരൂ'പാ
സ്താന	ആപ ്	േസ ാനാ	ഭ'വംതു	|	യാ	സാഗം	രാജാ	വരു'േണാ	യാതി	മേധ '	സത ാനൃേത	അ'വപശ ം
ജനാ'നാം	|	മധു	 ുത ുച'േയാ	യാഃ	പാ'വകാ	സ്താന	ആപ ്	േസ ാനാ	ഭ'വംതു	|	യാസാം''	 േദവാ	ദിവി
കൃണ ംതി'	ഭ ം	യാ	അംതരി'േ 	ബഹുഥാ	ഭവ'ംതി	|	യാഃ	പൃ'ഥിവീം	പയ'േസാംദംതി'	 ു കാസ്താന
ആപശ ്	േസ ാനാ	ഭ'വംതു	|	യാഃ	ശിേവന'	മാ	ച ു'ഷാ	പശ താപ ിവയാ'	തനു	േവാപ'സ്പൃശത	ത ച'	േ
|	സര ാഗം'	അ ീഗ്^മ്	ര'പ്സുഷേദാ'	ഹുേവ	േവാ	മയി	വര്േചാ	ബല	േമാേജാ	നിധ' 	||	(ൈത�	സം�	5�
6�	1)
(മാര്ജനം	കുര ാത്)

അഘമര്ഷണ	മം തഃ	പാപവിേമാചനം

(ഹസ്േതന	ജലമാദായ	നി സ 	വാമേതാ	നി ിതേപത്)
ദുപദാ	ദി'വ	മുംചതു	|	 ദുപദാ	ദിേവ	 ു'മുചാനഃ	|
സ ി 	 ്നാത ീ	മലാ'	ദിവഃ	|	പൂതം	പവിേ ത'േണ	വാജ ം''	ആപ'	 ുംദംതു	ൈമന'സഃ	||	(ൈത�	ബാ�	266)

ആചമ 	(ഓം	േകശവായ	സ ാഹാ,	��	ശീ	കൃഷ്ണ	പരബ േണ	നേമാ	നമഃ)
പാണായാമമ

ലഘുസംക ഃ
പൂേര ാ 	ഏവംഗുണ	വിേശഷണ	വിശിഷ്ഠായാം	ശുഭതിെഥൗ	മേമാപാ 	ദുരിത	 യദ ാരാ	ശീ	പരേമശ ര
മു ിസ 	ശീ	പരേമശ ര	പീത ര്ഥം	പാത ംധ ാംഗ	യഥാ	കാേലാചിത	അര്ഘ പദാനം	കരിേഷ 	||

പാതഃ	കാലാര്ഘ 	മം തം
ഓം	ഭൂര്ഭുവ ുവഃ'	||	തഥ്സ'വിതുര േര''ണ ം	ഭര്േഗാ'	േദവസ '	ധീമഹി	|	ധിേയാ	േയാ	നഃ'	പേചാദയാ''ത്	||	3	||
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മധ ാ ാര്ഘ 	മം തം
ഓം	ഹഗം	സ ു'ചിഷ	ദ സു'രംതരി സ	േ ാതാ'	േവദിഷദതി'ഥി	ര്ദുേരാണസത്	|	നൃഷ	ദ 'രസ	ദൃ'തസ	േദ ാ'മ
സദബ്ജാ	േഗാജാ	ഋ'തജാ	അ' ദിജാ	ഋതമ്-ബൃഹത്	||	(ൈത�	അര�	10�	4)

സായം	കാലാര്ഘ 	മം തം
ഓം	ഭൂര്ഭുവ ുവഃ'	||	തഥ്സ'വിതുര േര''ണ ം	ഭര്േഗാ'	േദവസ '	ധീമഹി	|	ധിേയാ	േയാ	നഃ'	പേചാദയാ''ത്	||	ഓം
ഭൂഃ	|	ഓം	ഭുവഃ	|	ഓഗ്^മ്	സുവഃ	|	ഓം	മഹഃ	|	ഓം	ജനഃ	|	ഓം	തപഃ	|	ഓഗ്^മ്	സത മ്	|	ഓം	തഥ്സ'വിതുര േര''ണ ം
ഭര്േഗാ'	േദവസ '	ധീമഹി	|	ധിേയാ	േയാ	നഃ'	പേചാദയാ''ത്	||	ഓമാേപാ	േജ ാതീ	രേസാഽമൃതം	ബ 	ഭൂ-ര്ഭുവ-
ുവേരാമ്	||

(ഇത ംജലി തയം	വിസൃേജത്)

കാലാതി കമണ	പായ ി ം

ആചമ��	
പൂേര ാ 	ഏവംഗുണ	വിേശഷണ	വിശിഷ്ഠായാം	ശുഭതിെഥൗ	മേമാപാ 	ദുരിത	 യദ ാരാ	ശീ	പരേമശ ര
മു ിസ 	ശീ	പരേമശ ര	പീത ര്ഥം	കാലാതി കമ	േദാഷപരിഹാരാര്ഥം	ചതുര്ഥാ	അര്ഘ പദാനം	കരിേഷ 	||

ഓം	ഭൂര്ഭുവ ുവഃ'	||	തഥ്സ'വിതുര േര''ണ ം	ഭര്േഗാ'	േദവസ '	ധീമഹി	|	ധിേയാ	േയാ	നഃ'	പേചാദയാ''ത്	||	ഓം
ഭൂഃ	|	ഓം	ഭുവഃ	|	ഓഗ്^മ്	സുവഃ	|	ഓം	മഹഃ	|	ഓം	ജനഃ	|	ഓം	തപഃ	|	ഓഗ്^മ്	സത മ്	|	ഓം	തഥ്സ'വിതുര േര''ണ ം
ഭര്േഗാ'	േദവസ '	ധീമഹി	|	ധിേയാ	േയാ	നഃ'	പേചാദയാ''ത്	||	ഓമാേപാ	േജ ാതീ	രേസാഽമൃതം	ബ 	ഭൂ-ര്ഭുവ-
ുവേരാമ്	||

(ഇതി	ജലം	വിസൃേജത്)

സജല	പദ ിണം
ഓം	ഉദ ംത'മസ്തം	യംത'	മാദിത 	മ'ഭിഥ ായ	ന്കുര ന്-ബാ'' േണാ	വിദ ാന്	 കല'മ്-ഭ ദമ'ശ്നുേത
അസാവാ'ദിേത ാ	ബേ തി	||	ബൈ വ	സന്-ബ ാേപ തി	യ	ഏവം	േവദ	||	അസാവാദിേത ാ	ബ 	||
(ൈത�	അര�	2�	2)

(ഏവം	അര്ഘ തയം	ദദ ാത്	കാലാതി കമേണ	പൂര വത്)
(പ ാത്	ഹസ്േതന	ജലമാദായ	പദ ിണം	കുര ാത്)
(ദ ിരാചമ 	പാണായാമ	തയം	കൃത ാ)

ആചമ 	(ഓം	േകശവായ	സ ാഹാ,	��	ശീ	കൃഷ്ണ	പരബ േണ	നേമാ	നമഃ)

സംധ ാംഗ	തര്പണം
പാതഃകാല	തര്പണം
സംധ ാം	തര്പയാമി,	ഗായതീം	തര്പയാമി,	ബാ ീം	തര്പയാമി,	നിമൃജീം	തര്പയാമി	||

മധ ാ 	തര്പണം
സംധ ാം	തര്പയാമി,	സാവിതീം	തര്പയാമി,	െരൗ ദീം	തര്പയാമി,	നിമൃജീം	തര്പയാമി	||
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സായംകാല	തര്പണം
സംധ ാം	തര്പയാമി,	സരസതീം	തര്പയാമി,	ൈവഷ്ണവീം	തര്പയാമി,	നിമൃജീം	തര്പയാമി	||

(പുനരാചമനം	കുര ാത്)

ഗായതീ	അവാഹന
ഓമിേത കാ 'രം	ബ 	|	അ ിര്േദവതാ	ബ '	ഇത ാര്ഷമ്	|	ഗായതം	ഛംദം	പരമാ ം'	സരൂപമ്	|
സായുജ ം	വി'നിേയാഗമ്	||	(ൈത�	അര�	10�	33)

ആയാ'തു	വര'ദാ	േദവീ	അ രം'	ബ സംമിതമ്	|	ഗായതീം''	ഛംദ'സാം	മാേതദം	ബ' 	ജുഷസ '	േമ	|
യദ ാ''ത്-കുരു'േത	പാപം	തദ ാ''ത്-പതിമുച 'േത	|	യ ദാതിയാ''ത്-കുരു'േത	പാപം	തദാതിയാ''ത്-
പതിമുച 'േത	|	സര '	വര്േണ	മ'ഹാേദവി	സംധ ാവി'േദ 	സരസ 'തി	||

ഓേജാ'ഽസി	സേഹാ'ഽസി	ബല'മസി	 ഭാേജാ'ഽസി	േദവാനാം	ധാമനാമാ'സി	വിശ 'മസി	വിശ ായു- ര 'മസി
സര ായു-രഭിഭൂേരാം	|	ഗായതീ-മാവാ'ഹയാമി	സാവിതീ-മാവാ'ഹയാമി	സരസതീ-മാവാ'ഹയാമി	ഛംദര്ഷീ-
നാവാ'ഹയാമി	ശിയ-മാവാഹ'യാമി	ഗായതിയാ	ഗായതീ	 ംേദാ	വിശ ാമി തഋഷി	 വിതാ	േദവതാഽ ിര്-
മുഖം	ബ ാ	ശിേരാ	വിഷ്ണുര്-ഹൃദയഗ്^മ്	രു ദ- ിഖാ	പൃഥിവീ	േയാനിഃ	പാണാപാന	വ ാേനാദാന	സമാനാ
സപാണാ	േശ തവര്ണാ	സാംഖ ായന	സേഗാതാ	ഗായതീ	ചതുര ിഗ്^മ്	ശത രാ	തിപദാ'	ഷട്-കു ിഃ

പംച-ശീര്േഷാപനയേന	വി'നിേയാഗഃ	|	ഓം	ഭൂഃ	|	ഓം	ഭുവഃ	|	ഓഗ്^മ്	സുവഃ	|	ഓം	മഹഃ	|	ഓം	ജനഃ	|	ഓം	തപഃ	|
ഓഗ്^മ്	സത മ്	|	ഓം	തഥ്സ'വിതുര േര''ണ ം	ഭര്േഗാ'	േദവസ '	ധീമഹി	|	ധിേയാ	േയാ	നഃ'	പേചാദയാ''ത്	||
ഓമാേപാ	േജ ാതീ	രേസാഽമൃതം	ബ 	ഭൂ-ര്ഭുവ- ുവേരാമ്	||	(മഹാനാരായണ	ഉപനിഷത്)

ആചമ 	(ഓം	േകശവായ	സ ാഹാ,	��	ശീ	കൃഷ്ണ	പരബ േണ	നേമാ	നമഃ)

ജപസംക ഃ
പൂേര ാ 	ഏവംഗുണ	വിേശഷണ	വിശിഷ്ഠായാം	ശുഭതിെഥൗ	മേമാപാ 	ദുരിത	 യദ ാരാ	ശീ	പരേമശ ര
മു ിസ 	ശീ	പരേമശ ര	പീത ര്ഥം	സംധ ാംഗ	യഥാശ ി	ഗായതീ	മഹാമംത	ജപം	കരിേഷ 	||

കരന ാസഃ
ഓം	തഥ്സ'വിതുഃ	ബ ാ േന	അംഗുഷ്ടാഭ ാം	നമഃ	|
വേര''ണ ം	വിഷ്ണവാ േന	തര്ജനീഭ ാം	നമഃ	|
ഭര്േഗാ'	േദവസ '	രു ദാ േന	മധ മാഭ ാം	നമഃ	|
ധീമഹി	സത ാ േന	അനാമികാഭ ാം	നമഃ	|
ധിേയാ	േയാ	നഃ'	 ാനാ േന	കനിഷ്ടികാഭ ാം	നമഃ	|
പേചാദയാ''ത്	സര ാ േന	കരതല	കരപൃഷ്ടാഭ ാം	നമഃ	|

അംഗന ാസഃ
ഓം	തഥ്സ'വിതുഃ	ബ ാ േന	ഹൃദയായ	നമഃ	|
വേര''ണ ം	വിഷ്ണവാ േന	ശിരേസ	സ ാഹാ	|
ഭര്േഗാ'	േദവസ '	രു ദാ േന	ശിഖാൈയ	വഷട്	|
ധീമഹി	സത ാ േന	കവചായ	ഹും	|
ധിേയാ	േയാ	നഃ'	 ാനാ േന	േനതതയായ	െവൗഷട്	|
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പേചാദയാ''ത്	സര ാ േന	അസ്തായഫട്	|
ഓം	ഭൂര്ഭുവ ുവേരാമിതി	ദിഗ്ഭംധഃ	|

ധ ാനമ്
മു ാവി ദുമ	േഹമനീല	ധവള ാൈയര്-മുൈഖ	സ്തീ ൈണഃ	|
യു ാമിംദുനി	ബ 	ര 	മകുടാം	തത ാര്ഥ	വര്ണാ ികാം	|
ഗായതീം	വരദാഭയാംകുശ	കശാ ു ഭംകപാലംഗദാം	|
ശംഖംചക	മധാരവിംദ	യുഗളം	ഹസ്ൈതരഹംതീം	ഭേജ	||

ചതുര ിംശതി	മു ദാ	പദര്ശനം
സുമുഖം	സംപുടിംൈചവ	വിതതം	വിസ്തൃതം	തഥാ	|
ദ ിമുഖം	തിമുഖംൈചവ	ചതുഃ	പംച	മുഖം	തഥാ	|
ഷ ുേഖാഽേഥാ	മുഖം	ൈചവ	വ ാപകാംജലികം	തഥാ	|
ശകടം	യമപാശം	ച	ഗഥിതം	സ ുേഖാ ുഖം	|
പലംബം	മുഷ്ടികം	ൈചവ	മ ഃ	കൂര്േമാ	വരാഹകം	|
സിംഹാകാംതം	മഹാകാംതം	മുദ്ഗരം	പ വം	തഥാ	|

ചതുര ിംശതി	മു ദാ	ൈവ	ഗായത ാം	സുപതിഷ്ഠിതാഃ	|
ഇതിമു ദാ	ന	ജാനാതി	ഗായതീ	നിഷ്ഫലാ	ഭേവത്	||

േയാ	േദവ	 വിതാഽസ്മാകം	ധിേയാ	ധര്മാദിേഗാചരാഃ	|
േ പരേയ സ 	യദ്ഭര്ഗസ്ത	ദ േരണ 	മുപാസ്മേഹ	||

ഗായതീ	മം തം
ഓം	ഭൂര്ഭുവ ുവഃ'	||	തഥ്സ'വിതുര േര''ണ ം	ഭര്േഗാ'	േദവസ '	ധീമഹി	|	
ധിേയാ	േയാ	നഃ'	പേചാദയാ''ത്	||	

അഷ്ടമു ദാ	പദര്ശനം
സുരഭിര്- ാന	ചേക	ച	േയാനിഃ	കൂര്േമാഽഥ	പംകജം	|
ലിംഗം	നിര ാണ	മു ദാ	േചത ഷ്ട	മു ദാഃ	പകീര്തിതാഃ	||
ഓം	ത ദ്-ബ ാര്പണമസ്തു	|

ആചമ 	(ഓം	േകശവായ	സ ാഹാ,	��	ശീ	കൃഷ്ണ	പരബ േണ	നേമാ	നമഃ)

ദ ിഃ	പരിമുജ 	|
സകൃദുപ	സ്പൃശ 	|
യ വ ം	പാണിം	|
പാദം	|
േ പാ തി	ശിരഃ	|
ച ുഷീ	|
നാസിേക	|
േ ശാേത	|
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ഹൃദയമാലഭ 	|

പാതഃകാല	സൂേര ാപ ാനം
ഓം	മിതസ '	ചര്ഷണീ	ധൃത	ശേവാ'	േദവസ '	സാന	സിം	|	സത ം	ചിതശ'	വസ്തമം	|	മിേ താ	ജനാന്'
യാതയതി	പജാനന്-മിേ താ	ദാ'ധാര	പൃഥിവീ	മുതദ ാം	|	മിതഃ	കൃഷ്ടീ	രനി'മിഷാഽഭി	ച'ഷ്േട	സത ായ'	ഹവ ം
ഘൃതവ'ദ ിേധമ	|	പസമി' 	മര്േത ാ'	അസ്തു	പയ'സ ാ	നസ്ത'	ആദിത 	ശി 'തി	 വേതന'	|	ന	ഹ'ന േത
ന	ജീ'യേത	േത ാേതാൈനന	മഗംേഹാ'	അശ്േനാ	ത ംതി'േതാ	ന	ദൂരാത്	||	(ൈത�	സം�	3�4�11)

മധ ാ 	സൂേര ാപ ാനം
ഓം	ആ	സേതന	രജ'സാ	വര്ത'മാേനാ	നിേവശ'യ	 മൃതം	മര്ത 'ംച	|	ഹിരണ േയ'ന	സവിതാ
രേഥനാഽേദേവാ	യാ'തി	ഭുവ'നാ	നിപശ ന്'	||

ഉദ യ	ംതമ'സ	സ്പരി	പശ 'ംേതാ	േജ ാതി	രു 'രം	|	േദവന്-േദ'വതാ	സൂര 	മഗ' 	േജ ാതി'	രു മം	||	

ഉദുത ം	ജാതേവ'ദസം	േദവം	വ'ഹംതി	േകതവഃ'	|	ദൃേശ	വിശ ാ'	യ	സൂര ''മ്	||	ചിതം	േദവാനാ	മുദ'ഗാ	ദനീ'കം
ച ു'ര്-മിതസ 	വരു'ണ	സ ാേ ഃ	|	അ പാ	ദ ാവാ'	പൃഥിവീ	അംതരി' ഗ്^മ്	സൂര '	ആ ാ	ജഗ'ത
സ്ത ുഷ' 	||	

ത ു'ര്-േദവഹി'തം	പുരസ്താ'' ു ക	മു ര'ത്	|	പേശ 'മ	ശരദ' തം	ജീേവ'മ	ശരദ' തം	നംദാ'മ	ശരദ' തം
േമാദാ'മ	ശരദ' തം	ഭവാ'മ	ശരദ' തഗ്^മ്	ശൃണവാ'മ	ശരദ' തം	പബ'വാമ	ശരദ' തമജീ'താസ ാമ
ശരദ' തം	േജാക്ച	സൂര ം'	ദൃേഷ	||	യ	ഉദ'ഗാ ഹേതാഽര്ണവാ''	ദ ി ഭാജ'മാന	 രിരസ 	മധ ാഥ്സമാ'
വൃഷേഭാ	േലാ'ഹിതാ സൂേര ാ'	വിപ ി ന'സാ	പുനാതു	||

സായംകാല	സൂേര ാപ ാനം
ഓം	ഇമേ '	വരുണ	ശൃധീ	ഹവ'	മദ ാ	ച'	മൃഡയ	|	ത ാ	മ'വസ ു	രാച'േക	||	തത ാ'	യാമി	ബ 'ണാ	വംദ'മാന
സ്ത	ദാശാ''സ്േത	യജ'മാേനാ	ഹവിര്ഭിഃ'	|	അേഹ'ഡമാേനാ	വരു േണഹ	േബാധ ുരു'ശഗം	സമാ'ന	ആയുഃ
പേമാ'ഷീഃ	||

യ ി ിേത	വിേശായഥാ	പേദവ	വരുണവതം	|	മിനീമസിദ 	വിദ വി	|	യത്കിംേചദം	വരുണൈദേവ
ജേനഽഭിേ ദാഹ	 നുഷ ാ രാമസി	|	അചിേ 	യ വ	ധര്മായുേയാപി	മമാന	സ്തസ്മാ	േദനേസാ
േദവരീരിഷഃ	|	കിതവാേസാ	യ ദിരിപുര്നദീവി	യദ ാഘാ	സത മുതയ 	വിദ്മ	|	സര ാതാവിഷ 	ശിധിേരവേദവാ
ഥാേതസ ാമ	വരുണ	പിയാസഃ	||	(ൈത�	സം�	1�1�1)

ദിഗ്േദവതാ	നമസ്കാരഃ
(ഏൈതര്നമസ്കാരം	കുര ാത്)
ഓം	നമഃ	പാൈച '	ദിേശ	യാ '	േദവതാ'	ഏതസ ാം	പതി'വസംേത 	താഭ ' 	നമഃ'	|
ഓം	നമഃ	ദ ിണാൈയ	ദിേശ	യാ '	േദവതാ'	ഏതസ ാം	പതി'വസംേത 	താഭ ' 	നമഃ'	|
ഓം	നമഃ	പതീ''ൈച 	ദിേശ	യാ '	േദവതാ'	ഏതസ ാം	പതി'വസംേത 	താഭ ' 	നമഃ'	|
ഓം	നമഃ	ഉദീ''ൈച 	ദിേശ	യാ '	േദവതാ'	ഏതസ ാം	പതി'വസംേത 	താഭ ' 	നമഃ'	|
ഓം	നമഃ	ഊര്ധ ാൈയ'	ദിേശ	യാ '	േദവതാ'	ഏതസ ാം	പതി'വസംേത 	താഭ ' 	നമഃ'	|
ഓം	നേമാഽധ'രാൈയ	ദിേശ	യാ '	േദവതാ'	ഏതസ ാം	പതി'വസംേത 	താഭ ' 	നമഃ'	|
ഓം	നേമാഽവാംതരാൈയ'	ദിേശ	യാ '	േദവതാ'	ഏതസ ാം	പതി'വസംേത 	താഭ ' 	നമഃ'	|
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മുനി	നമസ്കാരഃ
നേമാ	ഗംഗാ	യമുനേയാര്-മേധ 	േയ'	വസംതി	േത	േമ	പസ ാ ാന	 ിരംജീവിതം	വ'ര്ധയംതി	നേമാ	ഗംഗാ
യമുനേയാര്-മുനി'ഭ 	നേമാ	നേമാ	ഗംഗാ	യമുനേയാര്-മുനി'ഭ 	ന'മഃ	||

സംധ ാേദവതാ	നമസ്കാരഃ
സംധ ാ'ൈയ	നമഃ'	|	സാവി'ൈത 	നമഃ'	|	ഗായ'ൈത 	നമഃ'	|	സര'സ ൈത 	നമഃ'	|	സര ാ'േഭ ാ	േദവതാ'േഭ ാ
നമഃ'	|	േദേവേഭ ാ	നമഃ'	|	ഋഷി'േഭ ാ	നമഃ'	|	മുനി'േഭ ാ	നമഃ'	|	ഗുരു'േഭ ാ	നമഃ'	|	പിതൃ'േഭ ാ	നമഃ'	|	കാേമാഽകാര്ഷീ''
ര്നേമാ	നമഃ	|	മന ു	രകാര്ഷീ''	ര്ന േമാ	നമഃ	|	പൃഥിവ ാപസ്േതേജാ	വായു'രാകാശാത്	നമഃ	||	(ൈത�	അര�
2�18�52)

ഓം	നേമാ	ഭഗവേത	വാസു'േദവായ	|	യാഗ്^മ്	സദാ'	സര ഭൂതാനി	ചരാണി'	 ാവരാണി'	ച	|	സായം	 പാത
ര്ന'മസ ംതി	സാ	മാ	സംധ ാ'ഽഭിര തു	||	

ശിവായ	വിഷ്ണുരൂപായ	ശിവരൂപായ	വിഷ്ണേവ	|
ശിവസ 	ഹൃദയം	വിഷ്ണുര ിഷ്േണാ 	ഹൃദയം	ശിവഃ	||
യഥാ	ശിവമേയാ	വിഷ്ണുേരവം	വിഷ്ണുമയഃ	ശിവഃ	|
യഥാഽംതരം	ന	പശ ാമി	തഥാ	േമ	സസ്തിരായുഷി	||
നേമാ	ബ ണ 	േദവായ	േഗാ	ബാ ണ	ഹിതായ	ച	|
ജഗ ിതായ	കൃഷ്ണായ	േഗാവിംദായ	നേമാ	നമഃ	||

ഗായതീ	ഉദ ാസന	( പ ാനം)
ഉ േമ'	ശിഖ'േര	ജാേത	ഭൂമ ാം	പ'ര തമൂര്ഥ'നി	|	ബാ േണ''േഭ ാഽഭ 'നു	 ാതാ	ഗ േദ'വി	യഥാസു'ഖമ്	|
സ്തുേതാ	മയാ	വരദാ	േവ'ദമാതാ	പേചാദയംതീ	പവേന''	ദ ിജാതാ	|	ആയുഃ	പൃഥിവ ാം	 ദവിണം
ബ' വര്ചസം	മഹ ം	ദത ാ	പജാതും	ബ' േലാകമ്	||	(മഹാനാരായണ	ഉപനിഷത്)

ഭഗവ മസ്കാരഃ
നേമാഽസ്ത നംതായ	സഹസമൂര്തേയ	സഹസ	പാദാ ി	ശിേരാരു	ബാഹേവ	|
സഹസ	നാമ്േന	പുരുഷായ	ശാശ േത	സഹസേകാടീ	യുഗ	ധാരിേണ	നമഃ	||

ഭൂമ ാകാശാഭി	വംദനം
ഇദം	ദ ാ'വാ	പൃഥിവീ	സത മ'സ്തു	|	പിതര്-മാതര ദി	േഹാപ'	ബൃേവവാം''	|
ഭൂതം	േദവാനാ'	മവേമ	അേവാ'ഭിഃ	|	വിദ ാ	 േമഷം	വൃജിനം'	ജീരദാ'നുമ്	||

ആകാശാത്-പതിതം	േതായം	യഥാ	ഗ തി	സാഗരം	|
സര േദവ	നമസ്കാരഃ	േകശവം	പതിഗ തി	||	
ശീ	േകശവം	പതിഗ േത ാ മ	ഇതി	|

സര േവേദഷു	യത്പുണ ം	|	സരതീര്േഥഷു	യത്ഫലം	|
തത്ഫലം	പുരുഷ	ആപ്േനാതി	സ്തുത ാേദവം	ജനാര്ധനമ്	||
സ്തുത ാേദവം	ജനാര്ധന	ഓം	നമ	ഇതി	||
വാസനാദ്-വാസുേദവസ 	വാസിതം	േത	ജയതയം	|

8
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


സര ഭൂത	നിവാേസാഽസി	ശീവാസുേദവ	നേമാഽസ്തുേത	||
ശീ	വാസുേദവ	നേമാഽസ്തുേത	ഓം	നമ	ഇതി	|

അഭിവാദഃ	( പവര)
ചതു ാഗര	പര ംതം	േഗാ	ബാ േണഭ ഃ	ശുഭം	ഭവതു	|	��	പവരാന ിത	��	േഗാതഃ	��	സൂതഃ	��
ശാഖാധ ായീ	��	അഹം	േഭാ	അഭിവാദേയ	||

ഈശ രാര്പണം
കാേയന	വാചാ	മനേസം ദിൈയര ാ	|	ബു ാഽഽ നാ	വാ	പകൃേത	 ഭാവാത്	|
കേരാമി	യദ ത്-സകലം	പരസ്ൈമ	ശീമ ാരായണാേയതി	സമര്പയാമി	||
ഹരിഃ	ഓം	ത ത്	|	ത ര ം	ശീ	പരേമശ രാര്പണമസ്തു	|

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/nitya-sandhya-vandanam-malayalam.html
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