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स्वस्स्ि-वचनम् — गुरुवन्दनम् 
ॐ श्री-गुरुभ्यो नमः॥ 

श्री-काञ्ची-कामकोटि-पीठाधिपधि-जगद्गरुु-श्री-शङ्कराचायय-श्री-चरणयोः प्रणामाः। 
श्री-महाधिपुरसुन्दरी-समेि-श्री-चन्रमौलीश्वराय नमः। 

स्वस्स्ि श्रीमद्-अस्िल-भूमण्डलालङ्कार-त्रयस्त्रिंशि्-कोटि-देविा-सवेवि-
श्री-कामाक्षी-देवी-सनाथ-श्रीमद्-एकाम्रनाथ-श्री-महादेवी-सनाथ-श्री-
हस्स्िविररनाथ-साक्षात्कार-परमाविष्ठान-सत्यव्रि-नामावङ्कि-काञ्ची-टदव्य-
क्षेत्र ेशारदामठ-सुस्स्थिानाम् 
अिुवलि-सुिारस-मािुयय-कमलासन-कावमनी-िस्ममल्ल-समफुल्ल-मवल्लका-
मावलका-वनिःष्यन्द-मकरन्द-झरी-सौवस्स्िक-वावििुमफ-ववजृमभणानन्द-
िुस्न्दवलि-मनीवि-मण्डलानाम् 
अनवरिाद्विै-ववद्या-ववनोद-रस्त्सकानािं वनरन्िरालङृ्किीकृि-शास्न्ि-दास्न्ि-
भूम्नाम् 
सकल-भुवन-चक्र-प्रविष्ठापक-श्रीचक्र-प्रविष्ठा-ववख्याि-यशोऽलङृ्किानाम् 
वनस्िल-पािण्ड-िण्ड-कण्िकोत्पािनेन ववशदीकृि-वेद-वेदान्ि-मािय-
िण्मि-प्रविष्ठापकाचायायणाम् 
परमहिंस-पररव्राजकाचाययवयय-जिद्गरुु-श्रीमि-्शङ्करभिवत्पादाचायायणाम् 
अविष्ठाने स्त्सिंहासनावभविक्त-श्रीमि-्चन्रशिेरेन्र-सरस्विी-श्रीपादानाम् 
अन्िेवास्त्सवयय-श्रीमद्-जयेन्र-सरस्विी-श्रीपादानाम् अन्िेवास्त्सवयय-श्रीमि-्
शङ्करववजयने्र-सरस्विी-श्रीपादानािं चरण-नवलनयोिः सप्रश्रयिं 
साञ्जवलबन्ििं च नमस्ुमयिः॥  



 

ஸ்வஸ்தி-வசநம் — கு³ருவந்த³நம் 
ௐ ஶ்ரீ-கு³ருப்⁴ய ோ நம꞉॥ 

ஶ்ரீ-கோஞ்சீ-கோமயகோடி-பீடோ²தி⁴பதி-ஜக³த்³கு³ரு-ஶ்ரீ-ஶங்கரோசோர் -
ஶ்ரீ-சரணய ோ꞉ ப்ரணோமோ꞉। 

ஶ்ரீ-மஹோத்ரிபுரஸுந்த³ரீ-ஸயமத-ஶ்ரீ-சந்த்³ரமமௌலீஶ்வரோ  நம꞉। 
 

ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமத்³-அகி²ல-பூ⁴மண்ட³லாலங்கார-
த்ரயஸ்த்ரிம்ʼஶத்-ககாடி-கத³வதா-கேவித-ஶ்ரீ-காமாக்ஷீ-
கத³வீ-ேநாத²-ஶ்ரீமத்³-ஏகாம்ரநாத²-ஶ்ரீ-மஹாகத³வீ-ேநாத²-
ஶ்ரீ-ஹஸ்திகி³ரிநாத²-ோக்ஷாத்கார-பரமாதி⁴ஷ்டா²ந-
ேத்யவ்ரத-நாமாங்கித-காஞ்சீ-தி³வ்ய-கக்ஷத்கர 
ஶாரதா³மட²-ேுஸ்தி²தாநாம்  
அதுலித-ேுதா⁴ரே-மாது⁴ர்ய-கமலாேந-காமிந-ீ
த⁴ம்மில்ல-ேம்பு²ல்ல-மல்லிகா-மாலிகா-நி꞉ஷ்யந்த³-
மகரந்த³-ஜ²ர ீ-ஸேௌவஸ்திக-வாங்நிகு³ம்ப²-
விஜ்ருʼம்ப⁴ணாநந்த³-துந்தி³லித-மநீஷி-மண்ட³லாநாம்  
அநவரதாத்³வவத-வித்³யா-விகநாத³-ரஸிகாநாம்ʼ 
நிரந்தராலங்க்ருʼதீக்ருʼத-ஶாந்தி-தா³ந்தி-பூ⁴ம்நாம்  
ேகல-பு⁴வந-சக்ர-ப்ரதிஷ்டா²பக-ஶ்ரீசக்ர-ப்ரதிஷ்டா²-
விக்²யாத-யகஶா(அ)லங்க்ருʼதாநாம்  
நிகி²ல-பாஷண்ட³-ஷண்ட³-கண்டககாத்பாடகநந 
விஶதீ³க்ருʼத-கவத³-கவதா³ந்த-மார்க³-ஷண்மத-
ப்ரதிஷ்டா²பகாசார்யாணாம்  
பரமஹம்ʼே-பரிவ்ராஜகாசார்யவர்ய-ஜக³த்³கு³ரு-ஶ்ரீமத்-
ஶங்கரப⁴க³வத்பாதா³சார்யாணாம்  
அதி⁴ஷ்டா²கந ஸிம்ʼஹாேநாபி⁴ஷிக்த-ஶ்ரீமத்-
சந்த்³ரகஶக²கரந்த்³ர-ேரஸ்வதீ-ஶ்ரீபாதா³நாம் 
அந்கதவாஸிவர்ய-ஶ்ரீமத்³-ஜகயந்த்³ர-ேரஸ்வதீ-
ஶ்ரீபாதா³நாம் அந்கதவாஸிவர்ய-ஶ்ரீமத்-
ஶங்கரவிஜகயந்த்³ர-ேரஸ்வதீ-ஶ்ரீபாதா³நாம்ʼ சரண-
நலிநகயா꞉ ேப்ரஶ்ரயம்ʼ ோஞ்ஜலிப³ந்த⁴ம்ʼ ச நமஸ்குர்ம꞉॥ 
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॥ॐ ीगुरुभ्यो नमः॥

अवतािरका
அவதாரிைக

நம நாதாளின் பாதாரவிந்தங்களில்ஸமர்ப்பணம்.

ஸ் ஷ் தல் பல கங்களாக ஆஸ்திக தர்மமாகிய ஸநாதன
தர்மத்திேல நாம் அைனவ ம் வாழ்ந் ெகாண் க்கிேறாம். “வஸ ைதவ

ம்பகம்” என் ஒன் பட் வாழ்ந் வந்தா ம் அதில் ஒவ்ெவா வ ம்
ஒவ்ெவா விதத்தில் ேவ பட் இ க்கிேறாம். அந்த வைகயில்
ப்ராம்மணர்களில் ஸ்மார்த்தர், ைவஷ்ணவர், மாத்வர் என் த்தாந்த
தியில் பிரி கள் இ ந்தா ம் ஸ த்ரங்களில் நாம் ஒன் ப கிேறாம்.
நம நித்யகர்மாக்கள் ஸ த்ரங்களில் ெசான்னப யாக அைமந் ள்ளன.
அைதேய தல் ப்ரமாணமாக ெகாண் ந்தா ம் ஏைனய மற்ற பல
அம்ஶங்கள் த்தாந்தத்ைத ஒட் ய ஸம்ப்ரதாய ேபதமாக அைமந் ள்ளன.
உதாஹரணமாக அர்க்ய ப்ரதானம் ெசய்த பிற “அஸாவாதித்ேயா ப்ரஹ்ம”
என் த்யானம் ெசய்ய ேவண் ம் என்ற இடத்தில் ைவஷ்ணவ, மத்வர்கள்
அப்ப ேய த்யானம் ெசய்தா ம் ஸ்மார்த்தர்கள் அத்ைவத த்திேயா
“அஸாவாதித்ேயா ப்ரஹ்ம, ப்ரஹ்ைமவாஹமஸ்ம ” என்ேற த்யானம்
ெசய்கிேறாம்.

இ ேபால ரிக்ேவதிகளில் தமக்ெகன அைடயாளமாக ந்யாஸம், அர்க்யம்,
ப்ராயஶ்சித்தம், உபஸ்தானம் ேபான்ற விஷயங்களில் ேவ பா கள்
ெதரிகின்றன. அதி ம் ரிக்ேவதிகள் ஒவ்ெவா மந்த்ரத்ைத ம் ரிஷ
ேதவதா சந்தேஸா தான் ெசால்லேவண் ம் என்ற வழக்ைக கட்டாயமாக
பரிபா க்கிறார்கள்.

மந்த்ரங்கைள நமக் ெதரிவித்தவர்கள் ரிஷகள், அந்த மந்த்ரங்களின்
ெசய் ள் அைமப் சந்தஸ். மந்த்ரங்க ம் அதன் ஒவ்ெவா அ ரங்க ம்
நமக் உணர்த் வ ேதவைதகளின் வ வம். எனேவ ரிஷ -சந்தஸ்-
ேதவைதகைள மந்த்ரங்களின் ெதாடக்கத்தில் நிைன ரேவண் ம் என்ப
ெபா தான். ஆனால் அதன் க்ரமத்ைத ரிக்ேவதிகள் ரிஷ ேதவைத சந்தஸ்
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என் ெகாள்கின்றனர்.

இதற் ந்யாஸம் என் ம் வார்கள். ந்யாஸங்களில் பல வைக. ரிஷ
ந்யாஸம், ேதவதா ந்யாஸம், சந்ேதா ந்யாஸம், அங்க ந்யாஸம், கர ந்யாஸம்
என் ம் பல வைகயில் உள்ள . ந்யாஸம் என்றால் ெபா வாக ஒன்ைற
த்யானித் நம உடல் உ ப் ஒன்ைற ெதா வ என் ெபா ள். இ ஜபம்
ேஹாமம் த யஅ ஷ்டானங்களில் மக க்யமான .

ேதஶாசாரங்களி ம் சில மா பா கள் உள்ளன. இன்ன ேதஶத்ைத
ேசர்ந்தவர்கள் என் அைடயாளம் காட் ம் வைகயில் இைவ உள்ளன.
இவற்ைற ம் இந்த த்தகத்தில் ெதா க்க யன் ள்ேளன்.

ேம ம் இயன்றவைர அைனத் ரிஷ வாக்ய ப்ரமாணங்கைள ம்
ேசர்த் ள்ேளன். ஏெனன்றால் இதில் “ஆஶ்வலாயன க் ஹ்யபரிஶ ஷ்டம்,
ஆஶ்வலாயன ஸ்ம் தி, ஸ்ம் தி க்தாபலம், ெஶௗந யம், ஆஹ்னிக
சந்த்ரிைக, ஆசாேரந் ” தலானைவகைள பார்த் அதில் உள்ள ப்ரமாண
வசனங்கைள ெகாண் ம் இ வைர ஆஹ்னிகத்ைத அ ஷ்டானத்ைத
யதாவத்தாக காத் வ ம் ஒ சில வித்வான்களின் ஆேலாசைனப்ப ம்
இதைனெதா த் ள்ேளன்.

இதற் ன் இேத ேபால் ஸந்த்யாவந்தன ப்ரேயாகத்ைத ெதா த்
ெவளியிட்ட பல மஹான்கைள நிைன ர்ந் அவர்க க் ம்
க் தஜ்ஞைதையத் ெதரிவித் க் ெகாள்கிேறன்.

ஸாமான்ய க் ஹஸ்தர்கள் தல் வித்வான்கள் வைரயில் அைனவ ம்
வி ம் ம் வைகயில் இதைனெதா த் ள்ளதாக நிைனக்கிேறன்.

இதற் ஸஹாயம் ெசய் பல க்ரந்தங்களி ந் ேமற்ேகாள் காட்ட
ேதைவயானப்ரமாணவசனங்கைளநம் டன்பகிர்ந் ெகாண்டராேமஶ்வரம்
ப்ரஹ்ம ஷண் கநாத ஶாஸ்த்ரிக க் ம் ேம ம் இதைன ர்ப த்தி
சரிப த்தி அளித்த என நாதர் ப்ரஹ்ம தினகர ஶர்மா அண்ணா
அவர்கள், ந்யாய ஶாஸ்த்ர வித்வான் தி வாைனக்காவல் ப்ரஹ்ம
ஸ ப்ரஹ்மண்ய கனபா கள், ர்வ மாம்ஸ வித்வான் ப ர் ப்ரஹ்ம
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லகண்டஶாஸ்த்ரிகள், ேவதபாஷ்ய ரத்னம் ப்ரஹ்ம ெந ர் ரமணஶர்மா
அவர்கள் அைனவ க் ம் என நமஸ்காரங்கைள ம் க் தஜ்ஞைதைய ம்
ெதரிவித் க் ெகாள்கிேறன்.

இப் த்தகம் ெம டன் அழ ற ெவளிவர அைனத் விதத்தி ம் ஆரம்ப
நாள் தல் இன் வைரயி ம் இதற் ப்பிற ம் பல விதத்தி ம் ற ப்பாக
கணினி தட்டச் /உள் /வ வைமப் த யவற்ற ல் உதவிெசய் வ ம்
மான் கார்த்திக் ராமன் (Professor, IIT Madras) அவர்க க் ம் அவர
ம்பத்தார்க க் ம் ஆசார்யாள் ஆசிகள் ர்ணமாக கிைடக்கப்

ப்ரார்த்திக்கிேறன். இதைன நல்லப யாக அச்சிட் ெவளிப்ப த்திய ரவி
ப்ரின்டர்ஸ்க் ம் நன்றகள் பல.

இதில் ெதா க்கப்பட்ட விஷயங்கள் சரியாக இ ப்பின் அ
நாத ைடய அ க்ரஹம். பிைழகள் இ ப்பின் அ என் ைடய மந்த

த்தி என்பதா ம்.

மஹ யர்கள் இதில் உள்ள பிைழகைள ெதரியப்ப த்தினால் மக ம்
வினயத்ேதா ஏற் ம பதிப் ெசய் ம் த ணத்தில் சரி ெசய் வி கிேறன்.

அைனத் ஸ்மார்த்த பிரி கைளச் ேசர்ந்த ரிக்ேவதிகள் க் ஹஸ்தர்கள்
இதனால் பயன்ெபற் ேம ம் ஞானம் அைடந் ஶ்ேரயஸ்ைஸ அைடய
ப்ரார்த்திக்கிேறன். மஹாத்ரி ர ந்த ஸேமத சந்த்ரெமௗ ஶ்வரைர
ப்ரார்த்தித் இந்த ரிக்ேவத த்ரிகால ஸந்த்யாவந்தன த்தகத்ைத ஆதி
ஶங்கர பரம்பராகத லாம்நாயஸர்வஜ்ஞ ட காஞ் காமேகா டாதிபதி
சரணர்களின் பாதகமலங்களில்ஸமர்ப்பிக்கிேறன்.

ीशाzर-वत्सरः २५२९
शावर्िरस॰ं भा पद-शzु-पzमी

23.08.2020
तनेम्पाक्कम् – चातुमार्स्यम्

இப்ப க்
ஆஸ்திக தர்மம்

ப்ரஹ்ம ைக. பர தர-ஶாஸ்த்ரிகள்
மடம், காஞ் ரம்

आिस्तक-धमर्ः ऋग्वदे-ित्रकालसन्ध्यावन्दनम्
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ஸமர்ப்பணம்

மடத் வாத்யாராகிய எைசய ர் ப்ரஹ்ம சந்த்ரேசகர
ஶாஸ்த்ரிகள் அவர்களின் ஶஷ்யனான ப்ரஹ்ம பர தர
ஶாஸ்த்ரிகளாகிய நான் அேனக வித்வான்கேளா அவர்களின்
ஒத் ைழப்ேபா ெதா க்கப்பட் ள்ள இந்த ரிக்ேவத ஸ்மார்த்த
த்ரிகாலஸந்த்யாவந்தனம் எ ம் த்தகத்ைத அேயாத்தி ராம ஜன்ம
ம ம ைஜ மற் ம் ஜேயந்த்ர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமகளின்

86வ ஜயந்தி மேஹாத்ஸவம் யதான ப தினத்ைதெயாட்
ஆதிஶங்கர பரம்பராகத லாம்நாய ஸர்வஜ்ஞ ட காஞ்சி

காமேகா ட ஶங்கராசார்ய ஸ்வாமகளின் சரணகமலங்களில்
ஸமர்ப்பிக்கிேறன்.

आिस्तक-धमर्ः ऋग्वदे-ित्रकालसन्ध्यावन्दनम्
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8 ஆசமநம் (ப்ராதஸ்ஸந்த்⁴யா)

[உப த ட த ஶிைக ட இ ைற ஆசமன ெச

கல கம வனா ரா மண எ ெபா க ழ ேநா க அம தவனா

ஸ ேயாபாஸன ெச ய ேவ .]

ப்ராதஸ்ஸந்த்⁴யாவந்த³நம்

[உதய த 3 நாழிைகக (≈72 ந மிட க ) ராத: ஸ யா கால .]

ஆசமநம் [இ ைற]
[க ழ ைக ேநா க ஆஸன த அம ப மா கா ேபா ைகைய

ைவ ெகா உ அளவலான ஜல ைத ரா ம த தனா

ைறஉறயாம ப க .]

அச் தாய நம: | அநந்தாய நம: | ேகா³விந்தா³ய நம: |(1)
[க ைட வ ரலா உத ைட இர ைற ைட வ ர களா ஒ ைற

வாைய ைட ைகையஅல ப .]

[ கா ய வ ர களா அ த அ த நாமாைவ மரி அ த அ த அ க கைள

ெதாட .] (2)

(1)ேகா³கர்ணாக் ’திஹஸ்ேதந மாஷமக்³நம்’ ஜலம்’ பிேப³த் | தந்ந் நமதி⁴கம்’ த்வா
ஸ ராபாநஸமம்’ ப⁴ேவத் || (ைவத்³யநாத²- ³ ேய ஆஹ்நிக-காண்ட³:)

த³ ணம்’ கரம்’ க் ’த்வா ேகா³கர்ணாக் ’திவத் ந: | த்ரி:
பிேப³த்³த³ ேணநாம் ³ த்³விராஸ்யம்’ பரிமார்ஜேயத் || (ைவத்³யநாத²- ³ ேய
ஆஹ்நிக-காண்ேட³ ஸ்ம் ’தி-பா⁴ஸ்கர-வசநம்)
(2)அங் ³ஷ்ட² ேலந தேதா க²ம்’ ைவ ஸ பஸ்ப் ’ேஶத் || அங் ³ஷ்டா²-

நாம காப்⁴யாம்’ ஸ்ப் ’ேஶந்ேநத்ரத்³வயம்’ தத: | தர்ஜந்யங் ³ஷ்ட²ேயாேக³ந
ஸ்ப் ’ேஶந்நாஸா டத்³வயம் || கநிஷ்டா²ங் ³ஷ்ட²ேயாேக³ந ஶ்ரவேண ஸ ப-

’க்³ேவத³-த்ரிகாலஸந்த்⁴யாவந்த³நம் ஆஸ்திக தர்மம்



आचमनम् ( ातस्सन्ध्या) 9

[उपवीती बद्धिशखः स्वाचान्तो िद्वरनाzलः। ाzुखः सततं िव ः सन्ध्योपासनमाचरzत्॥]

ातस्सन्ध्यावन्दनम्

[उदयात् पूवर्ं घिटकािस्त ः ातस्सन्ध्याकालः।]

आचमनम् [(िद्वः)]
[ ाzुखासीनः गोकणार्zितहस्तने ित्रः माषमzं जलं िपबेत्।]
अच्युताय नमः। अनन्ताय नमः। गोिवन्दाय नमः।(1)

[िद्वः पिरzज्य। सzzपस्zश्य।]
[िनिदर्ंटािभरzुलीिभः तत्तन्नाम ससं्zत्य तत्तदzं स्zशत्े।](2)

1. केशव [अzुंेठन दिक्षणकपोलम्]
(1)गोकणार्zितहस्तने माषमzं जलं िपबेत्। तन्न्यूनमिधकं पीत्वा zरापानसमं भवत्े॥ (वदै्यनाथ-दीिक्षतीये आिअनक-

काण्डः)
दिक्षणं तु करं zत्वा गोकणार्zितवत् पुनः। ित्रः िपबेद्दिक्षणनेाम्बु िद्वरास्यं पिरमाजर्यत्े॥ (वदै्यनाथ-दीिक्षतीये

आिअनक-काण्डे स्zित-भास्कर-वचनम्)
(2)अzुंठमूलेन ततो zखं वै सzपस्zशत्े॥ अzुंठानािमकाभ्यां तु स्zशनेे्नत्रद्वयं ततः। तजर्न्यzुंठयोगेन

स्zशने्नासापुटद्वयम्॥ किनंठाzुंठयोगेन वणे सzपस्zशत्े। मध्यमाzुंठयोगने अंसे द्वे सzपस्zशत्े॥ सवार्सामवे योगने
हृदयं सzपस्zशत्े। ससं्zशदे्वै िशरस्तद्वदzुंेठन तलेन वा॥ (वदै्यनाथ-दीिक्षतीये आिअनक-काण्डः)

आिस्तक-धमर्ः ऋग्वदे-ित्रकालसन्ध्यावन्दनम्



78 ர ா (மாத்⁴யாஹ்நிக-ஸந்த்⁴யா)

அபி⁴வாத³ேய ( ) (த்ரயார்ேஷய/பஞ்சார்ேஷய/. . .) ப்ரவராந்வித ( ) ேகா³த்ர:
ஆஶ்வலாயநஸ த்ர: ’க்³ேவதா³ந்தர்க³த-ஶாகல-ஶாகா²-அத்⁴யா
() ஶர்மா நாமாஹம் அஸ்ம ேபா⁴: ||
நமஸ்கார: |

ஸமர்பணம்
[இ ைறஆசமன ெச ய .]

காேயந வாசா மநேஸந்த்³ரிையர்வா
³த்³ த்⁴யா(அ)(அ)த்மநா வா ப்ரக் ’ேத: ஸ்வபா⁴வாத் |

கேராம யத்³யத் ஸகலம்’ பரஸ்ைம
நாராயணாேயதி ஸமர்பயாம ||

இதி விஷ் ம்’ ஸ்ம் ’த்வா அேநந மாத்⁴யாஹ்நிக-ஸந்த்⁴யாக்²ேயந கர்மணா
-பரேமஶ்வர: ப் யதாம் | ௐ தத்ஸத்³ப்³ரஹ்மார்பணமஸ் ||

ர ா
[ யா ’த யா ஜப ெச த இட ைத ேரா ண ெச ரை

எ ெகா ள .]

அத்³யா ேநா ேத³வஸவிதஇத்யஸ்யமந்த்ரஸ்ய
ஶ்யாவாஶ்வ-ஆத்ேரய ’ஷ :।ஸவிதா ேத³வதா। கா³யத்

ச²ந்த³:। ஜப-ர -ஸ் கரேணவிநிேயாக³:॥
அத்³யா ேநா॑ ேத³வ ஸவித: ப்ரஜாவ॑த்ஸா : ெஸௗப॑⁴க³ம் | பரா॑ ³:

ஷ்வப்ந்யம்॑’ ஸ வ |
விஶ்வா॑நி ேத³வ ஸவிதர் ³ரிதாநி பரா॑ ஸ வ | யத்³ப⁴த்³ரம்’ தந்ந ஆ ஸ ॑வ |

||இதி மாத்⁴யாஹ்நிக-ஸந்த்⁴யாவந்த³ந-உத்தரபா⁴க³: ||

SSS
ஆப்³ரஹ்மேலாகாதா³ேஶஷாத்³ ஆேலாகாேலாகபர்வதாத் |
ேய வஸந்தி த்³விஜா ேத³வா: ேதப்⁴ேயா நித்யம்’ நேமா நம: ||

[ ம ெபரிேயா கைள நம கரி அபவாதன ெச ய ேவ .]

’க்³ேவத³-த்ரிகாலஸந்த்⁴யாவந்த³நம் ஆஸ்திக தர்மம்



रक्षा (माध्यािअनक-सन्ध्या) 79

िवश्वा॑िन दवे सिवतzर्िरत॒ािन॒ परा॑ zव। यद्॒भ ं तन्॒न आ z॑व।
॥इित माध्यािअनक-सन्ध्यावन्दन-उत्तरभागः॥

SSS
आ अमलोकादाशषेा आलोकालोकपवर्तात्।
ये वसिन्त िद्वजा दवेाः तभे्यो िनत्यं नमो नमः॥

[गुरून् zद्धांश्च नमस्zत्य अिभवादयत्े।]

 उपन्यासाः உபன்யாஸங்கள்
अम ी-कै॰ भरणीधर-शािःऽणः

ப்ரஹ்ம ைக. பர தர-ஶாஸ்த்ரிகள்

सन्ध्यावन्दनम्
ஸந்த்யாவந்தநம்
29.04.2018, க் ஷ்ணகிரி

आशौच-सन्ध्यावन्दन-िविधः (स्zित-सन्दशेः)
ஆெஶௗச காலத்தில் ஸந்த்யாவந்தநம்
ெசய் ம் ைற
ஸ்ம் திஸந்ேதஶம்

सन्ध्यावन्दनम्
ஸந்த்யாவந்தநம்
22.03.2019, ெடல்

आिस्तक-धमर्ः ऋग्वदे-ित्रकालसन्ध्यावन्दनम्



80 ஆசமநம் (ஸாயம்’ ஸந்த்⁴யா)

ஸாயம்’ஸந்த்⁴யாவந்த³நம்

[அ தமன த 3 நாழிைகக (≈72 ந மிட க ) ஸாய ஸ யா கால .]

ஆசமநம் [இ ைற]
[வட ைக ேநா க ஆஸன த அம ப மா கா ேபா ைகைய

ைவ ெகா உ அளவலான ஜல ைத ரா ம த தனா

ைறஉறயாம ப க .]

அச் தாய நம: | அநந்தாய நம: | ேகா³விந்தா³ய நம: |(61)
[க ைட வ ரலா உத ைட இர ைற ைட வ ர களா ஒ ைற

வாைய ைட ைகையஅல ப .]

[ கா ய வ ர களா அ த அ த நாமாைவ மரி அ த அ த அ க கைள

ெதாட .] (62)

1. ேகஶவ [க ைட வ ரலா வல க ன ]

2. நாராயண [க ைட வ ரலா இட க ன ]

3. மாத⁴வ [ேமாத ர ம க ைடவ ர கைள ேச வல க ]

4. ேகா³விந்த³ [ேமாத ர ம க ைடவ ர கைள ேச இட க ]

5. விஷ்ேணா [ஆ கா ம க ைடவ ர கைள ேச வல ]

6. ம ⁴ஸ த³ந [ஆ கா ம க ைடவ ர கைள ேச இட ]

7. த்ரிவிக்ரம [ ம க ைட வ ர கைள ேச வல கா ]

8. வாமந [ ம க ைட வ ர கைள ேச இட கா ]

(61)ேகா³கர்ணாக் ’திஹஸ்ேதந மாஷமக்³நம்’ ஜலம்’ பிேப³த் | தந்ந் நமதி⁴கம்’ த்வா
ஸ ராபாநஸமம்’ ப⁴ேவத் || (ைவத்³யநாத²- ³ ேய ஆஹ்நிக-காண்ட³:)

த³ ணம்’ கரம்’ க் ’த்வா ேகா³கர்ணாக் ’திவத் ந: | த்ரி:
பிேப³த்³த³ ேணநாம் ³ த்³விராஸ்யம்’ பரிமார்ஜேயத் || (ைவத்³யநாத²- ³ ேய
ஆஹ்நிக-காண்ேட³ ஸ்ம் ’தி-பா⁴ஸ்கர-வசநம்)
(62)அங் ³ஷ்ட² ேலந தேதா க²ம்’ ைவ ஸ பஸ்ப் ’ேஶத் || அங் ³ஷ்டா²-

நாம காப்⁴யாம்’ ஸ்ப் ’ேஶந்ேநத்ரத்³வயம்’ தத: | தர்ஜந்யங் ³ஷ்ட²ேயாேக³ந
ஸ்ப் ’ேஶந்நாஸா டத்³வயம் || கநிஷ்டா²ங் ³ஷ்ட²ேயாேக³ந ஶ்ரவேண ஸ ப-
ஸ்ப் ’ேஶத் | மத்⁴யமாங் ³ஷ்ட²ேயாேக³ந அம்’ேஸ த்³ேவ ஸ பஸ்ப் ’ேஶத் ||
ஸர்வாஸாேமவ ேயாேக³ந ஹ் ’த³யம்’ ஸ பஸ்ப் ’ேஶத் | ஸம்’ஸ்ப் ’ேஶத்³ைவ
ஶ ரஸ்தத்³வத³ங் ³ஷ்ேட²ந தேலந வா || (ைவத்³யநாத²- ³ ேய ஆஹ்நிக-காண்ட³:)

’க்³ேவத³-த்ரிகாலஸந்த்⁴யாவந்த³நம் ஆஸ்திக தர்மம்
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सायं सन्ध्यावन्दनम्

[अस्तमयात् पूवर्ं घिटकािस्त ः सायं सन्ध्याकालः।]

आचमनम् [(िद्वः)]
[उदzुखासीनः गोकणार्zितहस्तने ित्रः माषमzं जलं िपबेत्।]
अच्युताय नमः। अनन्ताय नमः। गोिवन्दाय नमः।(61)

[िद्वः पिरzज्य। सzzपस्zश्य।]
[िनिदर्ंटािभरzुलीिभः तत्तन्नाम ससं्zत्य तत्तदzं स्zशत्े।](62)

1. केशव [अzुंेठन दिक्षणकपोलम्]
2. नारायण [अzुंेठन वामकपोलम्]
3. माधव [अनािमकाzुंठयोगने दिक्षणनेत्रम्]
4. गोिवन्द [अनािमकाzुंठयोगने वामनेत्रम्]
5. िवष्णो [तजर्न्यzुंठयोगने दिक्षणनासापुटम्]
6. मधुसदून [तजर्न्यzुंठयोगने वामनासापुटम्]
7. ित्रिव म [किनिंठकाzुंठयोगेन दिक्षणकणर्म्]
8. वामन [किनिंठकाzुंठयोगेन वामकणर्म्]
9. ीधर [मध्यमाzुंठयोगेन दिक्षणबाzम्]

10. हृषीकेश [मध्यमाzुंठयोगेन वामबाzम्]
(61)गोकणार्zितहस्तने माषमzं जलं िपबेत्। तन्न्यूनमिधकं पीत्वा zरापानसमं भवत्े॥ (वदै्यनाथ-दीिक्षतीये आिअनक-

काण्डः)
दिक्षणं तु करं zत्वा गोकणार्zितवत् पुनः। ित्रः िपबेद्दिक्षणनेाम्बु िद्वरास्यं पिरमाजर्यत्े॥ (वदै्यनाथ-दीिक्षतीये

आिअनक-काण्डे स्zित-भास्कर-वचनम्)
(62)अzुंठमूलेन ततो zखं वै सzपस्zशत्े॥ अzुंठानािमकाभ्यां तु स्zशनेे्नत्रद्वयं ततः। तजर्न्यzुंठयोगेन

स्zशने्नासापुटद्वयम्॥ किनंठाzुंठयोगेन वणे सzपस्zशत्े। मध्यमाzुंठयोगने अंसे द्वे सzपस्zशत्े॥ सवार्सामवे योगने
हृदयं सzपस्zशत्े। ससं्zशदे्वै िशरस्तद्वदzुंेठन तलेन वा॥ (वदै्यनाथ-दीिक्षतीये आिअनक-काण्डः)

आिस्तक-धमर्ः ऋग्वदे-ित्रकालसन्ध्यावन्दनम्
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