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ு்கா மா்ுகா ்யாஸ் 

       

Head   ஓ் ்யாதி ்யாஸ்ய | 

  ்ர்ஹ - வி்ு - ு்ரா ஷி்யயா நம:  |  

Mouth  காய் - உ்ணி் – அு்ு் - ச்யத்யயா நம: | 

Heart    மஹாகாள ீ- மஹால்மீ - மஹாஸர்வதீ  
  யதவதா்யயா நம: | 
  

  Guhyam  ஐ் ப ீஜாய  நம: |   

   Feet   ் ்  ஶ்தயய நம: | 

  Navel   ்ீ் கீலகாய  நம: | 
 

 

 

ஓ் அ்ய ீ   மஹா ு்கா  மா்ுகா    மஹாம்்ர்ய 
 

Head  ்ர்ஹா  ஷி :    |  Mouth  காய்  ச்த:  | 

Heart  ீ மஹாு்கா ்வூபிண ீ மா்ுகா  ஸர்வதீ  யதவதா | 
RS Heart ஹயலா்  பஜீ்    | LS Heart ்வரா  ஶ்தி:  | 

Lower Stomach பி்ு:   கீலக்      | 

 

மஹாு்கா   ்ரஸாத   ஸி்ய்்யத 

மஹாு்கா   மா்ுகா    ்யாயஸ விநியயாக: | 

 

விபாவ்   * 3 Times 
 

 அ்-ஆ்  இ் - ஈ்     உ் - ஊ்    ் - றி ்    லி ் - லி ் 

   ஏ்    ஐ்  ஓ்  ஔ்   அ்  அஹ      
 

   க்   க்  க்  க்     ங் 

   ச்   ச்  ஜ்  ஜ்   ஞ் 

   ட்   ட் ட்  ட்   ண் 

   த்   த்  த்  த்   ன் 

   ப்  ப்  ப்  ப்   ம்      
 

 ய் - ர் - ல்      வ் - ஶ் -  ஷ்     ஸ் -  ஹ் - ள்   ஷ்  
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அஷர ஷட்க ்யாஸ் 
 

1. கர ்யாஸ் 

் 

ீ 

் 

- 

ீ 

் 

அ் க்-க்    க்-க்    ங் ஆ் அ்ு்டா்யா்  நம: 

இ் ச்-ச்    ஜ்-ஜ்    ஞ் ஈ் த்ஜநீ்யா்  நம: 

உ் ட்-ட் ட்-ட்    ண் ஊ் ம்யமா்யா்  நம: 

ஏ் த்-த்    த்-த்     ன் ஐ் அநாமிகா்யா்  நம: 

ஓ் ப்-ப்    ப்-ப்      ம் ஔ் கநி்ிகா்யா்  நம: 

அ் ய்-ர்-ல்-வ் ஶ்-

ஷ்-  -ஸ்-ஹ்  ள்-

ஷ் 

அஹ கர_தல_கர  -

்ு்டா்யா்   நம: 

2. அ்க  ்யாஸ் 

் 

ீ 

் 

- 

ீ 

் 

அ் க்-க்    க்-க்    ங்  ஆ் ்ுதயாய  நம: 

இ் ச்-ச்    ஜ்-ஜ்    ஞ் ஈ் ஶ ரயஸ  ்வாஹா 
உ் ட்-ட் ட்-ட்    ண் ஊ் ஶ காயய  வஷ் 

ஏ் த்-த்    த்-த்     ன்  ஐ் கவசாய   ஹு் 

ஓ் ப்-ப்    ப்-ப்      ம்  ஔ் யந்ர்ரயாய வவௌஷ் 

அ் ய்-ர்-ல்-வ் ஶ்-

ஷ்-  -ஸ்-ஹ் ள்-

ஷ்      

அஹ அ்்ராய   ப் 

 

ூ: ுவ : ஸுவ : ஓ்  இதி தி் ப்த: 

 

்யாந் 
 

க்க் ச்ர கயதஷு  சாப  ப கா ்    ஶ ல்  ுஷு்ீ்    ஶ ர: | 
 

 ஶ்க்  ஸ்-தத-தீ்   கயர: ்் நயனா்   ஸ்வா்க  ூஷா்ுதா் ||  
 

நீலா ம்ீதி  மா்ய  பாத  தஶகா்       யஸயவ  மஹாகாளிகா் | 
 

 

 யாம்வதௌ் ்வபியத ஹவரௌ  கமலயஜா  ஹ்ு் மு் யகடப் || 
 
 

ப்சசாபசார் =» 
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Head  » 
 

Head ் 

ீ 

் 

- 

ீ 

் 

- 

ு 

் 

- 

ு 

் 
கா 

யய   

- 

ந 

ம:  

அ் ு்கா யய   நம: 

Face - all over ஆ் வகௌஶ காயய  நம: 

Rt Eye இ் உமாயய  நம: 

Lt Eye ஈ் ச்டாயய  நம: 

Rt Ear உ் மாயஹ வ்யய  நம: 

Lt Ear ஊ் ஶ வாயய  நம: 

Rt Nostril ் வி யவ வ்யய  நம: 

Lt Nostril றி ் ஜக்தா்்யய நம: 

Rt Cheek லி ் ்திதி ஸ்ஹார கா ்யய நம: 

Lt Cheek லி ் யயாக  நி்ராயய  நம: 

Upper Lip ஏ் பகவ்யய  நம: 

Lower Lip ஐ் யத்யய  நம: 

Upper Teeth  ஓ் ்வாஹாயய  நம: 

Lower Teeth ஔ் ்வதாயய  நம: 

Tongue Tip அ் ஸுதாயய  நம: 

Top of the Head அஹ ்ு்ி  ராஹு்யய நம: 

 

Left Hand  »  Right Hand  » 
 

 Rt Shoulder Jt ் 

ீ 

் 
- 

ீ 

் 
- 

ு 

் 
- 

ு 

் 
கா  

யய   
- 

ந 

ம:  

க் கலாயய நம: 

Rt Elbow Inner Jt க் மாயாயய நம: 

Rt Wrist Inner Jt க் ரமாயய நம: 

Rt Finger Palm Jt க் ்யய்்டாயய நம: 

Rt Finger Tip ங் ்ு்யய நம: 
  

Lt Shoulder Jt ச் ு்்யய நம: 

Lt Elbow Inner Jt ச் ்தி்யய நம: 

Lt Wrist Inner Jt ஜ் க்யய நம: 

Lt Finger Palm Jt ஜ் ர்யய நம: 

Lt Finger Tip ஞ் ் ்யய நம: 
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 Right Leg  »  Left Leg  »  Waist  » 
 

 

 

Heart  » Around Shoulder  »  Rt  & Lt Hand  »  Rt & Lt Leg  »  Down 

Heart ் 

ீ 

் 

    - 

ீ 

் 

- 

ு 

் 

- 

ு 

் 
கா 

 யய 

    -    

   நம: 

ய் ல்ஜாயய நம:   

Rt Shoulder Top ர்     நி்ராயய நம: 

Back Neck Jt ல் ு்ராயய நம: 

Lt Shoulder Top வ் சிதா்மிகாயய நம: 

Heart-up-Rt Hand Tip ஶ்  கி ஜாயய நம: 

Heart-up-Lt Hand Tip ஷ் பார்யய நம: 

Heart-Down-Rt Leg-Toe ஸ் ல்்யய நம: 

Heart-Down-Lt Leg-Toe ஹ் ஶ்யய நம: 

Heart-T ru’ N -Down ள்  ஸ்்யாயய  நம:  

Heart—T ru’ Ne k-Head-Back ஷ் விபாவ்யய 

Rt Thigh Jt ் 

ீ 

் 

- 

ீ 

் 

- 

ு 

் 

- 

ு 

் 
கா  

யய   

- 

ந 

ம:  

 

ட் ்ு்யய  நம: 

Rt Knee Jt ட் நீ்யய  நம: 

Rt Ankle Jt ட்  விூ்யய  நம: 

Rt Foot-Toe Jt ட் ூ்யய  நம: 

Rt Toe Tip ண் உ்ந்யய  நம: 
  

Lt Thigh Jt த்  ஷி்யய  நம: 

Lt Knee Jt த்     ஷா்்யய  நம: 

Lt Ankle Jt த் ஷு்யய  நம: 

Lt Foot-Toe Jt த்      கா்்யய  நம: 

Lt Toe Tip Jt ன் ஶ ்்யய நம: 
  

Rt Waist ப் ்லா்யய  நம: 

Lt Waist ப்     மஹா்ீ்யய நம: 

Low Back ப் ்ஷுதாயய நம: 

Naabhi ப்         பிபாஶ யய நம: 

Stomach ம் ்்ுஹாயய நம:  
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ஐ் பஜீ்  (விபாவ்) 
 

க்கின ீ  ஶ லின ீ யகாரா    கதின ீ ச் ண ீ ததா |     

 ஶ்கின ீ சாபின ீ பாண    ுஶ ்ீ   ப காீதா || 
 

வஸௌ்யா  வஸௌ்ய-தரா- ஶஷ    வஸௌ்யய-்ய்்-வதி  ஸு்த | 
 பரா பராணா்  பரமா   ்வயமவ  பரயம வ  || 
 

ய்ச- கி்சி்   ்வஜி்-வ்ு   ஸத-ஸ்வா-கிலா்மியக | 
 த்ய-ஸ்வ்ய யா  ஶ்தி:  ஸா-்வ்  கி்-்ூயயஸ ததா || 
 

யயா ்வயா  ஜக்-்ர்டா   ஜக் பா்ய்தி  யயா ஜக் |  

 யஸாபி  நி்ரா-வஶ் நீத:  க்்வா்  ்யதாு  மியஹ வர: || 
 

வி்ு:  ஶ ர  ்ரஹண   மஹ-மீஶ ந  ஏவ ச |         

 கா தா்யத  யயதா-த்-்வா்  க:்யதாு்  ஶ்திமா் பயவ் || (ஐ்)  
 

்ீ் பஜீ்  (விபாவ்)  
ஶ யலந  பாஹியநா  யதவி     பாஹி  க்யகந  சா்பியக | 

 க்டா  ்வயனந   ந: பாஹி்    சாப்யாநி  ்வயனந ச || 
 

்ரா்யா்-ரஷ     ்ரதீ்யா்-ச      ச்ியக   ரஷ-தஷியண | 
 ்ராமயண நா்ம -ஶ ல்ய     உ்தர்யா்  தயத வ   || 
 

வஸௌ்யாநி  யாநி  ூபாணி   ்யரயலா்யய  விசர்தி  யத | 
 

 யாநி  சா்ய்்த  யகாராணி    யத-ரஷா் மா்  ்ததா  ுவ் || 
 

க்க    ஶ ல   கதாதீநி     யாநி  சா்்ராணி  யத்பியக  | 
 கரப்லவ   ஸ்கீநி      யத-ர்மா்   ரஷ-ஸ்வத: ||   (்ீ்)   
 

்ீ் பஜீ் (விபாவ்) 
 

ஸ்வ ்வூயப  ஸரயவ ஶ ஸ்வ ஶ்தி ஸம்வியத || 
 பயய்ய்-்ராஹி யநா யதவி ு்யக யதவி நயமா்ுயத || 
 

ஏத் யத வதன்  வஸௌ்ய் யலாசன்ரய-ூஷித் | 

 பாு ந: ஸ்வ பதீி்ய: கா்யாயனி    நயமா்ுயத || 
 

்வாலா-கரால-ம்ீ்ர-ம ஶஷாஸுர-ஸூதன் | 

 ் ஶ ல் பாு யநா பயீத்-ப்ரகாலி நயமா்ுயத || 
 

ஹிந்தி யத்ய-யதஜ்ஸி ்வயனனா ூ்ய யா ஜக் | 
 ஸா க்டா பாு யநா யதவி பாயப்யயா ந: ஸுதானிவ || 
 

அஸுரா-்ு்வஸா-ப்க  -ச்சித்யத கயரா்வல: |  

 ஶ பாயா க்யகா பவு  ச்ியக்வா் நதா வய் ||  (்ீ்) 
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நவாஷீ ஷட்க ்யாஸ் 

 

 அஷர்        1. கர ்யாஸ்     2. அ்க  ்யாஸ்  

ஐ் அ்ு்டா்யா் நம: ்ுதயாய  நம: 

் ் த்ஜநீ்யா்  நம: ஶ ரயஸ ்வாஹா  

்ீ்் ம்யமா்யா்  நம :   ஶ காயய   வஷ்    

சாு்டாயய அநாமிகா்யா் நம: கவசாய   ஹு் 

வி்யச கநி்ிகா்யா்  நம:   யந்ர்ரயாய வவௌஷ் 

ஐ்  ் ் ்ீ் 
சாு்டாயய   வி்யச    

கர-தல-கர 
்ு்டா்யா்  நம: 

அ்்ராய   ப் 

 

ூ:    ுவ :  ஸுவ:  ஓ் || 
 

நவாஷீ அஷர ்யாஸ் 
 

Top of Head  ் 

ீ 

் 

- 

ீ 

்  

ஐ் நம : Rt Nostril  ் 

ீ 

் 

- 

ீ 

்  

டா் நம : 

Rt Eye ்ீ் நம : Lt Nostril யய் நம : 

Lt Eye ்ீ் நம : Front of Face வி் நம : 

Rt Ear சா் நம :  Heart > Down இ்சச நம : 

Lt Ear ு் நம :   
 

 

விபாவ் நவாஷீ * 8 
 
 

தஶ தி்  ்யாஸ:    
 

Start From front and go clockwise in each direction around the head 

 

 

் 

ீ 

் 

 

ீ 

்  

East ஐ் ்ரா்யய நம :   

South East ஐ் ஆ்யந்யய நம :   

South ் ் தஷிணாயய நம :   

South West ் ் நி்ு்யய நம :   

West ்ீ் ்ரதீ்யய நம :   

North West ்ீ்  வாய்யய நம :   

North சாு்டாயய உதீ்யய நம :    

North East வி்யச ஈஶ நாயய நம :    

Up ஐ் ் ் ்ீ் சாு்டாயய வி்யச ஊ்்வாயய நம :   

Down ஐ் ் ் ்ீ் சாு்டாயய வி்யச ூ்யய நம :   
 

 * ஓ்  


