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ṣoḍhānyāsaḥ 
  

oṃ asya śrīgaṇeśādiṣoḍhānyāsasya 

dakṣiṇāmūrtiṛṣiḥ 

gāyatrīchandaḥ 

śrīmātṛkāsundarīdevatā 

śrīvidyāṃgatvena nyāse viniyogaḥ | 

  

aṃganyāsa 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ aiṃ hṛdayāya namaḥ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ iṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ īṃ klīṃ śirase svāhā, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ uṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ ūṃ sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ aiṃ sauḥ kavacāya huṃ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ auṃ klīṃ netratrayāya vauṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ laṃ kṣaṃ aḥ aiṃ astrāya phaṭ | 

  

dhyānaṃ 

udyatsūryasahasrābhāṃ pīnonnatapayodharāṃ | 

raktamālyāṃbarālepa raktabhūṣaṇabhūṣitāṃ || 

pāśāṅkuśadhanurbāṇa bhāsvat pāṇicatuṣṭayaṃ | 

raktanetratrayo svarṇamukuṭodbhāsi candrikāṃ || 

gaṇeśagrahanakṣatrayoginī rāśirūpiṇīṃ | 

devīṃ pīṭhamayīṃ naumi mātṛkāṃ sundarīṃ parāṃ || 
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1.  gaṇeśanyāsaḥ 
  

asya śrī gaṇeśanyāsasya 

gaṇaka ṛṣiḥ 

nicṛdgāyatrīchandaḥ 

śaktirgaṇapatirdevatā 

gaṇeśanyāse viniyogaḥ | 

  

aṃganyāsa 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gāṃ hṛdayāya namaḥ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gīṃ śirase svāhā, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gūṃ śikhāyai vaṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaiṃ kavacāya huṃ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gauṃ netratrayāya vauṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaḥ astrāya phaṭ | 

  

dhyānaṃ 

aruṇādityasaṅkāśān gajavaktrān trilocanān | 

pāśāṅkuśavarābhītikarān śaktisamanvitān | 

tāstu sindūravarṇābhāḥ sarvālaṅkārabhūṣitāḥ || 

  

  

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ aṃ vighneśvarāya śriyai namaḥ - top of head 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ āṃ vighnarājāya hriyai namaḥ – circle in front of face 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ iṃ vināyakāya tuṣṭyai namaḥ – right eye 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ īṃ śivottamāya śāntyai namaḥ – left eye 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ uṃ vighnahṛte puṣṭyai namaḥ – right ear 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ūṃ vighnakartre sarasvatyai namaḥ – left ear 
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oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ṛṃ vighnarājāya ratyai namaḥ – right nose 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ṝṃ gaṇanāthāya medhāyai namaḥ – left nose 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ḷṃ ekadantāya kāntyai namaḥ – right cheek 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ḹṃ dvidantāya kāminyai namaḥ – left cheek 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ eṃ gajavaktrāya mohinyai namaḥ – upper lip 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ aiṃ nirañjanāya jaṭāyai namaḥ – lower lip, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ oṃ kapardine tībrāyai namaḥ – upper row of teeth 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ auṃ dīrghavaktrāya jvālinyai namaḥ – lower row of teeth 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ aṃ śaṅkukarṇāya nandāyai namaḥ – in front of face 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ aḥ vṛṣadhvajāya surasāyai namaḥ – top   

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ kaṃ gaṇanāthāya kāmarūpiṇyai namaḥ – right shoulder joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ khaṃ gajendrāya śubhrāyai namaḥ – right elbow joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ gaṃ śūrpakarṇāya jayinyai namaḥ – right wrist joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ghaṃ trinetrāya satyāyai namaḥ – lower tip of right fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ṅaṃ laṃbodarāya vighneśyai namaḥ – upper tip of right fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ caṃ mahānādāya surūpiṇyai namaḥ - left shoulder joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ chaṃ caturmūrtaye kāmadāyai namaḥ - left elbow joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ jaṃ sadāśivāya madavihvalāyai namaḥ - left wrist joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ jhaṃ amodāya vikaṭāyai namaḥ - lower tip of left fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ñaṃ durmukhāya ghūrṇāyai namaḥ - upper tip of left fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ṭaṃ sumukhāya bhūtyai namaḥ – upper joint of right leg 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ṭhaṃ pramodāya bhūmyai namaḥ – right knee joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ḍaṃ ekapādāya matyai namaḥ – right ankle joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ḍhaṃ dvijihvāya ramāyai namaḥ – lower tip of right leg fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ṇaṃ śūrāya mānuṣyai namaḥ – upper tip of right leg fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ taṃ vīrāya makaradhvajāyai namaḥ – upper joint of left leg 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ thaṃ ṣaṇmukhāya vikarṇāyai namaḥ – left knee joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ daṃ varadāya bhṛkuṭyai namaḥ – left ankle joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ dhaṃ vāmadevāya lajjāyai – lower tip of left leg fingers 
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oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ naṃ vakratuṇḍāya dīrghaghoṇāyai namaḥ – upper tip of left leg fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ paṃ dviraṇḍāya dhanurdharāyai namaḥ – right hip joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ phaṃ senānye yāminyai namaḥ – left hip joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ baṃ grāmaṇyai rātryai namaḥ – lower end of backbone 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ bhaṃ mattāya candrikāyai namaḥ - navel 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ maṃ vimattāya śaśiprabhāyai namaḥ - stomach region 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ yaṃ mattavāhanāya lolāyai namaḥ – heart region 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ raṃ jaṭina capalāyai namaḥ – behind right shoulder 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ laṃ muṇḍine ṛddhyai namaḥ – back joint of neck 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ vaṃ khaḍgine durbhagāyai namaḥ – behind left shoulder 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ śaṃ vareṇyāya subhagāyai namaḥ – wave from heart to tip of right hand 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ ṣaṃ vṛṣakatava śivāya namaḥ - wave from heart to tip of left hand 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ saṃ bhakṣapriyāya durdharāyai namaḥ - wave from heart to tip of right leg 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ haṃ gaṇapāya guhakāyai namaḥ - wave from heart to tip of left leg 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ laṃ meghanādāya kālikāyai namaḥ – wave from heart to navel 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ kṣaṃ gaṇeśvarāya analajihvāyai namaḥ – wave from heart to top of head 

  

| iti gaṇeśanyāsaḥ samāptaḥ | 
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2.  grahanyāsaḥ 
  

asya śrī grahanyāsasya 

dakṣiṇāmūrtiḥ ṛṣiḥ 

gāyatrī chandaḥ 

graharūpiṇīsundarī devatā 

grahanyāse viniyogaḥ | 

  

aṃganyāsa 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ aiṃ hṛdayāya namaḥ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ iṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ īṃ klīṃ śirase svāhā, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ uṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ ūṃ sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ aiṃ sauḥ kavacāya huṃ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ auṃ klīṃ netratrayāya vauṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ laṃ kṣaṃ aḥ aiṃ astrāya phaṭ | 

  

dhyānaṃ 

raktaṃ śvetaṃ tathā raktaṃ śyāmaṃ pītaṃ ca pāṇḍuraṃ | 

dhūmrakṛṣṇaṃ kṛṣṇadhūmraṃ dhūmradhūmraṃ vicintayet || 

ravimukhyān kāmarūpān sarvābharaṇabhūṣitān | 

vāmoru nyasta hastāṃśca dakṣiṇena varapradān || 

śaktayorapi tathā jñeyā varadābhayapāṇayaḥ | 

  

  

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ āṃ iṃ īṃ uṃ ūṃ ṛṃ ṝṃ ḷṃ ḹṃ eṃ aiṃ oṃ auṃ aṃ aḥ sūryāya reṇukāṃbāyai nama

ḥ – Below heart 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ candrāya amṛtāṃbāyai namaḥ – Center of eyebrows 
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oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ maṃgalāya dharmāṃbāyai namaḥ – Both eyes 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ budhāya jñānarūpāṃbāyai namaḥ – Above heart 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ bṛhaspataye yaśaśvinyaṃbāyai namaḥ - throat 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ śukrāya śākaṃbharyai namaḥ – Center of heart 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ śanaiścarāya śaktyaṃbāyai namaḥ - navel 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ rāhave kṛṣṇāṃbāyai namaḥ – in front of face 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ laṃ kṣaṃ ketave dhūmrāṃbāyai namaḥ – tip of toes 

  

| iti grahanyāsaḥ | 
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3.  nakṣatranyāsaḥ 
  

asya śrī nakṣatranyāsasya 

dakṣiṇāmūrtiḥ ṛṣiḥ 

gāyatrī chandaḥ 

nakṣatrarūpiṇīsundarī devatā 

nakṣatranyāse viniyogaḥ | 

  

aṃganyāsa 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ aiṃ hṛdayāya namaḥ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ iṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ īṃ klīṃ śirase svāhā, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ uṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ ūṃ sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ aiṃ sauḥ kavacāya huṃ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ auṃ klīṃ netratrayāya vauṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ laṃ kṣaṃ aḥ aiṃ astrāya phaṭ | 

  

dhyānaṃ 

jvalatkālāgnisaṅkāśāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ | 

natipāṇyośvinīmukhyā varadābhayapāṇayaḥ || 

  

  

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ āṃ aśvinyai namaḥ - forehead 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ iṃ bharaṇyai namaḥ – right eye 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ īṃ uṃ ūṃ kṛttikāyai namaḥ – left eye 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṛṃ ṝṃ ḷṃ ḹṃ rohiṇyai namaḥ – right ear 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ mṛgaśīrṣāya namaḥ – left ear 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aiṃ ārdrāyai namaḥ – right nose 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ auṃ punarvasave namaḥ – left nose 
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oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ kaṃ puṣyāya namaḥ - throat 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ khaṃ gaṃ āśleṣāyai namaḥ – right shoulder joint 

(p. 69) oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ghaṃ ṅaṃ maghāyai namaḥ – left shoulder joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ caṃ pūrvāphālgunyai namaḥ – right elbow joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ chaṃ jaṃ uttarāphālgunyai namaḥ – left elbow joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ jhaṃ ñaṃ hastāyai namaḥ – right wrist joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṭaṃ ṭhaṃ citrāyai namaḥ – left wrist joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ḍaṃ svātyai namaḥ – right palm 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ḍhaṃ ṇaṃ viśākhāyai namaḥ – left palm 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ taṃ thaṃ daṃ anurādhāyai namaḥ - navel 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ dhaṃ jyeṣṭhāyai namaḥ – right side of waist 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ naṃ paṃ phaṃ mūlāyai namaḥ – left side of waist 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ baṃ pūrvāṣādhāyai namaḥ – right side of hip 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ bhaṃ uttarāṣāḍhāyai namaḥ – left side of hip 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ maṃ śravaṇāyai namaḥ – right knee 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ yaṃ raṃ dhaniṣṭhāyai namaḥ – left knee 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ laṃ śatabhiṣāyai namaḥ – right thigh 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ vaṃ śaṃ pūrvābhādrapadāyai namaḥ – left thigh 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṣaṃ saṃ haṃ uttarābhādrapadāyai namaḥ – right foot 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ laṃ kṣaṃ aṃ aḥ revatyai namaḥ – left foot 

  

| iti nakṣatranyāsaḥ | 
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4.  yogininyāsaḥ 
  

asya śrī yogininyāsasya 

dakṣiṇāmūrtiḥ ṛṣiḥ 

gāyatrī chandaḥ 

yoginirūpiṇīsundarī devatā 

yogininyāse viniyogaḥ | 

  

aṃganyāsa 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ aiṃ hṛdayāya namaḥ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ iṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ īṃ klīṃ śirase svāhā, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ uṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ ūṃ sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ aiṃ sauḥ kavacāya huṃ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ auṃ klīṃ netratrayāya vauṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ laṃ kṣaṃ aḥ aiṃ astrāya phaṭ | 

  

dhyānaṃ 

śitā śitāruṇā vabhrūḥ citrāḥ pītāśca cintayet | 

caturbhujāḥ samairvakraiḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ || 

  

  

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ḍāṃ ḍīṃ ḍamalavarayūṃ ḍākinyai namaḥ aṃ āṃ iṃ īṃ uṃ ūṃ ṛṃ ṝṃ ḷṃ ḹṃ eṃ aiṃ o

ṃ auṃ aṃ aḥ yaṃ rakṣa rakṣa tvagātmane namaḥ - Vishudhi Chakra 

oṃ aiṃ hrīṃ 

śrīṃ rāṃ rīṃ ramalavarayuṃ rākinyai namaḥ  kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ ṭaṃ ṭ

haṃ raṃ rakṣa rakṣa asṛgātmane namaḥ - Anahata Chakra 

oṃ aiṃ hrīṃ 

śrīṃ lāṃ līṃ lamalavarayūṃ lākinyai namaḥ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ paṃ phaṃ laṃ r

akṣa rakṣa māṃsātmane namaḥ – Manipura Chakra 
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oṃ aiṃ hrīṃ 

śrīṃ kāṃ kīṃ kamalavarayūṃ kākinyai namaḥ baṃ bhaṃ maṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ rakṣa rakṣa medātman

e namaḥ – Swadistana Chakra 

oṃ aiṃ hrīṃ 

śrīṃ śāṃ śīṃ śamalavarayūṃ śākinyai namaḥ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ śaṃ rakṣa rakṣa asthyātmane namaḥ – 

Mooladhara Chakra 

oṃ aiṃ hrīṃ 

śrīṃ hāṃ hīṃ hamalavarayūṃ hākinyai namaḥ haṃ kṣaṃ ṣaṃ rakṣa rakṣa majjātmane namaḥ – Ajna 

Chakra 

oṃ aiṃ hrīṃ 

śrīṃ yāṃ yīṃ yamalavarayūṃ yākinyai aṃ āṃ iṃ īṃ uṃ ūṃ ṛṃ ṝṃ ḷṃ ḹṃ eṃ aiṃ oṃ auṃ aṃ aḥ kaṃ kh

aṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ paṃ 

phaṃ baṃ bhaṃ maṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ 

haṃ laṃ kṣaṃ saṃ rakṣa rakṣa śukrātmane namaḥ - Brahmarandra 

  

| iti yoginī nyāsaḥ | 
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5.  rāśi nyāsaḥ 
  

asya śrī rāśinyāsasya 

dakṣiṇāmūrtiḥ ṛṣiḥ 

gāyatrī chandaḥ 

rāśirūpiṇīsundarī devatā 

rāśinyāse viniyogaḥ |  

  

aṃganyāsa 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ aiṃ hṛdayāya namaḥ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ iṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ īṃ klīṃ śirase svāhā, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ uṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ ūṃ sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ aiṃ sauḥ kavacāya huṃ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ auṃ klīṃ netratrayāya vauṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ laṃ kṣaṃ aḥ aiṃ astrāya phaṭ | 

  

dhyānaṃ 

raktaṃ śvetaṃ haridvarṇaṃ pāṇḍucitrayutān smaret | 

piśaṃgapiṃgalau babhrūkarburāśita dhūmrakān || 

  

  

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ āṃ iṃ īṃ meṣāya namaḥ – right leg ankle 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ uṃ ūṃ ṛṃ vṛṣabhāya namaḥ – right leg knee 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṝṃ ḷṃ ḹṃ mithunāya namaḥ – right side of reproductive organ 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ aiṃ karkāya namaḥ - right side of belly 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ auṃ siṃhāya namaḥ – right shoulder 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ aḥ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ laṃ kanyāyai namaḥ – right side of head 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ tulāyai namaḥ – left side of head 
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oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ vṛścikāya namaḥ – left shoulder 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ dhanvine namaḥ – left side of belly 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ makarāya namaḥ – left side of reproductive organ 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ kuṃbhāya namaḥ – left leg knee 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ kṣaṃ mīnāya namaḥ – left leg ankle 

  

| iti rāśinyāsaḥ | 
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6.  pīṭhanyāsaḥ 
  

asya śrī pīṭhanyāsasya 

dakṣiṇāmūrtiḥ ṛṣiḥ 

gāyatrī chandaḥ 

pīṭharūpiṇīsundarī devatā 

pīṭhanyāse viniyogaḥ |  

  

aṃganyāsa 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅaṃ āṃ aiṃ hṛdayāya namaḥ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ iṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ ñaṃ īṃ klīṃ śirase svāhā, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ uṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ ūṃ sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ aiṃ sauḥ kavacāya huṃ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ auṃ klīṃ netratrayāya vauṣaṭ, 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ laṃ kṣaṃ aḥ aiṃ astrāya phaṭ | 

  

dhyānaṃ 

śitāśitāruṇaśyāmā haritpītānyanukramāt | 

punaḥ punaḥ kramāddevī pañcāśat sthāna sañcaye | 

pīṭhānāṃ hi smaredvidvān sarvakāmārthasiddhaye || 

iti dhyātvā mātṛkāsthāneṣu nyaset - 

  

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ kāmaru pīṭhāya namaḥ – top of head 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ āṃ vārāṇasīpīṭhāya namaḥ – circle in front of face 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ iṃ nepālapīṭhāya namaḥ – right eye 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ īṃ pauṇḍravardhanapīṭhāya namaḥ – left eye 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ uṃ purasthirapīṭhāya namaḥ – right ear 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ūṃ kānyakubjapīṭhāya namaḥ – left ear 
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oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṛṃ pūrṇagiripīṭhāya namaḥ – right nose 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṝṃ arbudācalapīṭhāya namaḥ – left nose 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ḷṃ āmrātakeśvarapīṭhāya namaḥ – right cheek 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ḹṃ ekāmrapīṭhāya namaḥ – left cheek 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ eṃ tisrotaḥ pīṭhāya namaḥ – upper lip 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aiṃ kāmakoṭapīṭhāya namaḥ – lower lip 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ oṃ kailāsapīṭhāya namaḥ – upper row of teeth 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ auṃ bhṛgunagarapīṭhāya namaḥ – lower row of teeth 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ kedārapīṭhāya namaḥ – front of face 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ aḥ candrapurapīṭhāya namaḥ – top of head 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ kaṃ śrīpīṭhāya namaḥ, - right shoulder joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ khaṃ oṅkārapīṭhāya namaḥ – right elbow joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ gaṃ jālandharapīṭhāya namaḥ – right wrist joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ghaṃ mālavapīṭhāya namaḥ – right lower end of fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṅaṃ kulāntakapīṭhāya namaḥ – right upper end of fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ caṃ devīkoṭapīṭhāya namaḥ – left shoulder joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ chaṃ mākarṇapīṭhāya namaḥ – left elbow joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ jaṃ māruteśvarapīṭhāya namaḥ – left wrist joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ jhaṃ aṭṭahāsapīṭhāya namaḥ – left lower end of fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ñaṃ virajapīṭhāya namaḥ – left upper end of fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṭaṃ rājagrahapīṭhāya namaḥ - upper joint of right leg 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṭhaṃ mahāpathapīṭhāya namaḥ – right knee joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ḍaṃ kollagiripīṭhāya namaḥ - right ankle joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ḍhaṃ elāpurapīṭhāya namaḥ - right lower end of leg fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṇaṃ kāleśvarapīṭhāya namaḥ – right upper end of leg fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ taṃ jayantikāpurapīṭhāya namaḥ - upper joint of right leg 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ thaṃ ujjayanīpīṭhāya namaḥ – left knee joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ daṃ vicitrapīṭhāya namaḥ  - left ankle joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ dhaṃ kṣīrikā pīṭhāya namaḥ – left lower end of leg fingers 
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oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ naṃ hastināpurapīṭhāya namaḥ – left upper end of fingers 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ paṃ oḍḍiśapīṭhāya namaḥ – right hip joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ phaṃ prayāgapīṭhāya namaḥ – left hip joint 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ baṃ ṣaṣṭhīśapīṭhāya namaḥ – lower end of backbone 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ bhaṃ māyāpurapīṭhāya namaḥ - navel 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ maṃ jaleśvarapīṭhāya namaḥ - stomach 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ yaṃ malayagiripīṭhāya namaḥ - heart 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ raṃ śrīśailapīṭhāya namaḥ - behind right shoulder 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ laṃ merugiripīṭhāya namaḥ – back joint of neck 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ vaṃ girivarapīṭhāya namaḥ - behind left shoulder 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ śaṃ mahendrapīṭhāya namaḥ – wave from heart to end of right hand 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ ṣaṃ vāmanapurapīṭhāya namaḥ – wave from heart to end of left hand 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ saṃ hiraṇyapurapīṭhāya namaḥ – wave from heart to end of right leg 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ haṃ mahālakṣmīpurapīṭhāya namaḥ – wave from heart to end of left leg 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ laṃ mahoḍyānapīṭhāya namaḥ – wave from heart to navel 

oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ kṣaṃ chāyāchatrapīṭhāya namaḥ – wave from heart to top of head 

 

| iti pīṭhanyāsaḥ | 
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ഷ ോഢോന്യോസഃ 
 

ഓം അസയ ശ്രീഗഷേരോദിഷ ോഢോന്യോസസയ  

ദക്ഷിേോമൂർതിഋ ിഃ  

ഗോയശ്തീഛന്ദഃ  

ശ്രീമോതൃകോസുന്ദരീഷദവതോ  

ശ്രീവിദയോംഗഷതേന് ന്യോഷസ വിന്ിഷയോഗഃ |  

 

അംഗന്യോസ 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം കം ഖം ഗം ഘം ങം ആം ഐം ് ൃദയോയ ന്മഃ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഇം ചം ഛം ജം ഝം ഞം ഈം ക്ീം രിരഷസ സേോ്ോ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഉം ടം ഠം ഡം ഢം േം ഊം സ ഃ രിഖോയയ വ ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഏം തം ഥം ദം ധം ന്ം ഐം സ ഃ കവചോയ ് ും,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഓം പം ഫം ബം ഭം മം ഔം ക്ീം ഷന്ശ്തശ്തയോയ വ  ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം യം രം ലം വം രം  ം സം ്ം ലം ക്ഷം അഃ ഐം 

അസ്തശ്തോയ ഫട് |  

 

ധ്യോന്ം 

ഉദയത്സൂരയസ്ശ്സോഭോം പീഷന്ോന്നതപഷയോധരോം |  

രക്തമോലയോംബരോഷലപ രക്തഭൂ േഭൂ ിതോം ||  

പോരോങ്കുരധന്ുർബോേ ഭോസേത് പോേിചതുഷ്ടയം |  

രക്തഷന്ശ്തശ്തഷയോ സേർേമുകുഷടോദ്ഭോസി ചശ്ന്ദികോം ||  

ഗഷേരശ്ഗ്ന്ക്ഷശ്തഷയോഗിന്ീ രോരിരൂപിേീം |  

ഷദവീം പീഠമയീം ന് മി മോതൃകോം സുന്ദരീം പരോം ||  
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1. ഗഷേരന്യോസഃ 
 

അസയ ശ്രീ ഗഷേരന്യോസസയ  

ഗേക ഋ ിഃ  

ന്ിചൃദ്ഗോയശ്തീഛന്ദഃ  

രക്തിർഗേപതിർഷദവതോ  

ഗഷേരന്യോഷസ വിന്ിഷയോഗഃ |  

 

അംഗന്യോസ 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗോം ്ൃദയോയ ന്മഃ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗീം രിരഷസ സേോ്ോ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗ ം രിഖോയയ വ ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗഗം കവചോയ ് ും,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗ ം ഷന്ശ്തശ്തയോയ വ  ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗഃ അസ്തശ്തോയ ഫട് |  

 

ധ്യോന്ം 

അരുേോദിതയസങ്കോരോൻ ഗജവശ്ക്തോൻ ശ്തിഷലോചന്ോൻ |  

പോരോങ്കുരവരോഭീതികരോൻ രക്തിസമന്േിതോൻ |  

തോസ്തതു സിന്ദൂരവർേോഭോഃ സർവോലങ്കോരഭൂ ിതോഃ ||  

 

 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗം അം വിഘ്ഷന്രേരോയ ശ്രിയയ ന്മഃ - top of head  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗം ആം വിഘ്ന്രോജോയ ശ്്ിയയ ന്മഃ – circle in front of face 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗം ഇം വിന്ോയകോയ തുയഷ്ടൈ ന്മഃ – right eye  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗം ഈം രിഷവോത്തമോയ രോയയയ ന്മഃ – left eye  
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ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗം ഉം വിഘ്ന്്ൃഷത പുയഷ്ടൈ ന്മഃ – right ear  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗം ഊം വിഘ്ന്കർഷശ്ത സരസേയതയ ന്മഃ – left ear  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗം ഋം വിഘ്ന്രോജോയ രയതയ ന്മഃ – right nose  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഗം ൠം ഗേന്ോഥോയ ഷമധോയയ ന്മഃ – left nose  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഌം ഏകദയോയ കോയയയ ന്മഃ – right cheek  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ൡം ദേിദയോയ കോമിയന്യ ന്മഃ – left cheek  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഏം ഗജവശ്ക്തോയ ഷമോ്ിയന്യ ന്മഃ – upper lip  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഐം ന്ിരഞ്ജന്ോയ ജടോയയ ന്മഃ – lower lip, 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഓം കപർദിഷന് തീശ്ബോയയ ന്മഃ – upper row of teeth  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഔം ദീർഘവശ്ക്തോയ ജേോലിയന്യ ന്മഃ – lower row of 
teeth  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം അം രങ്കുകർേോയ ന്ന്ദോയയ ന്മഃ – in front of face 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം അഃ വൃ ധേജോയ സുരസോയയ ന്മഃ – top   

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം കം ഗേന്ോഥോയ കോമരൂപിയേയ ന്മഃ – right shoulder 
joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഖം ഗഷജശ്ന്ദോയ രുശ്ഭോയയ ന്മഃ – right elbow joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഗം രൂർപകർേോയ ജയിയന്യ ന്മഃ – right wrist joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഘം ശ്തിഷന്ശ്തോയ സതയോയയ ന്മഃ – lower tip of right 
fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ങം ലംഷബോദരോയ വിഘ്ഷന്യരയ ന്മഃ – upper tip of 
right fingers 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ചം മ്ോന്ോദോയ സുരൂപിയേയ ന്മഃ - left shoulder 
joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഛം ചതുർമൂർതഷയ കോമദോയയ ന്മഃ - left elbow joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ജം സദോരിവോയ മദവി്േലോയയ ന്മഃ - left wrist joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഝം അഷമോദോയ വികടോയയ ന്മഃ - lower tip of left 
fingers  
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ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഞം ദുർമുഖോയ ഘൂർേോയയ ന്മഃ - upper tip of left 
fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ടം സുമുഖോയ ഭൂയതയ ന്മഃ – upper joint of right leg  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഠം ശ്പഷമോദോയ ഭൂയമയ ന്മഃ – right knee joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഡം ഏകപോദോയ മയതയ ന്മഃ – right ankle joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഢം ദേിജി്േോയ രമോയയ ന്മഃ – lower tip of right leg 
fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം േം രൂരോയ മോന്ുയ യ ന്മഃ – upper tip of right leg 
fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം തം വീരോയ മകരധേജോയയ ന്മഃ – upper joint of left 
leg  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഥം  ണ്മുഖോയ വികർേോയയ ന്മഃ – left knee joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ദം വരദോയ ഭൃകുയടയ ന്മഃ – left ankle joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ധം വോമഷദവോയ ലജ്ജോയയ – lower tip of left leg 
fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ന്ം വശ്കതുണ്ഡോയ ദീർഘഷഘോേോയയ ന്മഃ – upper tip 
of left leg fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം പം ദേിരണ്ഡോയ ധന്ുർധരോയയ ന്മഃ – right hip joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഫം ഷസന്ോഷന്യ യോമിയന്യ ന്മഃ – left hip joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ബം ശ്ഗോമയേയ രോയശ്തയ ന്മഃ – lower end of backbone  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ഭം മത്തോയ ചശ്ന്ദികോയയ ന്മഃ - navel  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം മം വിമത്തോയ രരിശ്പഭോയയ ന്മഃ - stomach region 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം യം മത്തവോ്ന്ോയ ഷലോലോയയ ന്മഃ – heart region  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം രം ജടിന് ചപലോയയ ന്മഃ – behind right shoulder  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ലം മുണ്ഡിഷന് ഋയയയ ന്മഃ – back joint of neck  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം വം ഖഡ്ഗിഷന് ദുർഭഗോയയ ന്മഃ – behind left shoulder  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം രം വഷരേയോയ സുഭഗോയയ ന്മഃ – wave from heart to 
tip of right hand  
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ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം  ം വൃ കതവ രിവോയ ന്മഃ - wave from heart to tip 
of left hand  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം സം ഭക്ഷശ്പിയോയ ദുർധരോയയ ന്മഃ - wave from heart 
to tip of right leg  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ്ം ഗേപോയ ഗു്കോയയ ന്മഃ - wave from heart to 
tip of left leg  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ലം ഷമഘന്ോദോയ കോലികോയയ ന്മഃ – wave from heart 
to navel  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ക്ഷം ഗഷേരേരോയ അന്ലജി്േോയയ ന്മഃ – wave from 
heart to top of head  

 

| ഇതി ഗഷേരന്യോസഃ സമോപ്തഃ | 
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2. ശ്ഗ്ന്യോസഃ 
 

അസയ ശ്രീ ഗ്ഗഹന്യോസസയ  

ദക്ഷിേോമ ർരിഃ ഋ ിഃ  

ഗോ ഗ്രീ ഛന്ദഃ  

ഗ്ഗഹര പിേീസുന്ദരീ ഷദവതോ  

ഗ്ഗഹന്യോഷസ വിന്ിഷയോഗഃ |  

 

അംഗന്യോസ 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം കം ഖം ഗം ഘം ങം ആം ഐം ് ൃദയോയ ന്മഃ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഇം ചം ഛം ജം ഝം ഞം ഈം ക്ീം രിരഷസ സേോ്ോ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഉം ടം ഠം ഡം ഢം േം ഊം സ ഃ രിഖോയയ വ ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഏം തം ഥം ദം ധം ന്ം ഐം സ ഃ കവചോയ ് ും,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഓം പം ഫം ബം ഭം മം ഔം ക്ീം ഷന്ശ്തശ്തയോയ വ  ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം യം രം ലം വം രം  ം സം ്ം ലം ക്ഷം അഃ ഐം 

അസ്തശ്തോയ ഫട് |  

 

ധ്യോന്ം 

രക്തം ഷരേതം തഥോ രക്തം രയോമം പീതം ച പോണ്ഡുരം |  

ധൂശ്മകൃഷ്േം കൃഷ്േധൂശ്മം ധൂശ്മധൂശ്മം വിചിയഷയത് ||  

രവിമുഖയോൻ കോമരൂപോൻ സർവോഭരേഭൂ ിതോൻ |  

വോഷമോരു ന്യസ്തത ് സ്തതോംശ്ച ദക്ഷിഷേന് വരശ്പദോൻ ||  

രക്തഷയോരപി തഥോ ഷേയോ വരദോഭയപോേയഃ |  
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ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം ആം ഇം ഈം ഉം ഊം ഋം ൠം ഌം ൡം ഏം ഐം ഓം ഔം 

അം അഃ സൂരയോയ ഷരേുകോംബോയയ ന്മഃ – Below heart 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം യം രം ലം വം ചശ്ന്ദോയ അമൃതോംബോയയ ന്മഃ – Center of 
eyebrows  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം കം ഖം ഗം ഘം ങം മംഗലോയ ധർമോംബോയയ ന്മഃ – Both 
eyes  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ചം ഛം ജം ഝം ഞം ബുധോയ േോന്രൂപോംബോയയ ന്മഃ – 

Above heart  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ടം ഠം ഡം ഢം േം ബൃ്സ്തപതഷയ യരരേിന്യംബോയയ 

ന്മഃ - throat  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം തം ഥം ദം ധം ന്ം രുശ്കോയ രോകംഭയരയ ന്മഃ – Center of 
heart  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം പം ഫം ബം ഭം മം രയന്ശ്ചരോയ രക്തയംബോയയ ന്മഃ - 
navel  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം രം  ം സം ്ം രോ്ഷവ കൃഷ്േോംബോയയ ന്മഃ – in front 
of face  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ലം ക്ഷം ഷകതഷവ ധൂശ്മോംബോയയ ന്മഃ – tip of toes  

 

| ഇതി ശ്ഗ്ന്യോസഃ | 
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3. ന്ക്ഷശ്തന്യോസഃ 
 

അസയ ശ്രീ ന്ക്ഷശ്തന്യോസസയ  

ദക്ഷിേോമ ർരിഃ ഋ ിഃ  

ഗോ ഗ്രീ ഛന്ദഃ  

ന്ക്ഷശ്തര പിേീസുന്ദരീ ഷദവതോ  

ന്ക്ഷശ്തന്യോഷസ വിന്ിഷയോഗഃ |  

 

അംഗന്യോസ 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം കം ഖം ഗം ഘം ങം ആം ഐം ് ൃദയോയ ന്മഃ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഇം ചം ഛം ജം ഝം ഞം ഈം ക്ീം രിരഷസ സേോ്ോ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഉം ടം ഠം ഡം ഢം േം ഊം സ ഃ രിഖോയയ വ ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഏം തം ഥം ദം ധം ന്ം ഐം സ ഃ കവചോയ ് ും,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഓം പം ഫം ബം ഭം മം ഔം ക്ീം ഷന്ശ്തശ്തയോയ വ  ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം യം രം ലം വം രം  ം സം ്ം ലം ക്ഷം അഃ ഐം 

അസ്തശ്തോയ ഫട് |  

 

ധ്യോന്ം 

ജേലത്കോലോഗ്നിസങ്കോരോഃ സർവോഭരേഭൂ ിതോഃ |  

ന്തിപോഷേയോരേിന്ീമുഖയോ വരദോഭയപോേയഃ ||  

 

 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം ആം അരേിയന്യ ന്മഃ - forehead  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഇം ഭരയേയ ന്മഃ – right eye  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഈം ഉം ഊം കൃത്തികോയയ ന്മഃ – left eye  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഋം ൠം ഌം ൡം ഷരോ്ിയേയ ന്മഃ – right ear  
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ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഏം മൃഗരീർ ോയ ന്മഃ – left ear  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഐം ആർശ്ദോയയ ന്മഃ – right nose  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഓം ഔം പുന്ർവസഷവ ന്മഃ – left nose  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം കം പു യോയ ന്മഃ - throat  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഖം ഗം ആഷേ ോയയ ന്മഃ – right shoulder joint 

(പ്. 69) ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഘം ങം മഘോയയ ന്മഃ – left shoulder joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ചം പൂർവോഫോൽഗുയന്യ ന്മഃ – right elbow joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഛം ജം ഉത്തരോഫോൽഗുയന്യ ന്മഃ – left elbow joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഝം ഞം ് സ്തതോയയ ന്മഃ – right wrist joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ടം ഠം ചിശ്തോയയ ന്മഃ – left wrist joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഡം സേോയതയ ന്മഃ – right palm  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഢം േം വിരോഖോയയ ന്മഃ – left palm  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം തം ഥം ദം അന്ുരോധോയയ ന്മഃ - navel  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ധം ഷജയഷ്ഠോയയ ന്മഃ – right side of waist  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ന്ം പം ഫം മൂലോയയ ന്മഃ – left side of waist  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ബം പൂർവോ ോധോയയ ന്മഃ – right side of hip  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഭം ഉത്തരോ ോഢോയയ ന്മഃ – left side of hip  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം മം ശ്രവേോയയ ന്മഃ – right knee  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം യം രം ധന്ിഷ്ഠോയയ ന്മഃ – left knee  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ലം രതഭി ോയയ ന്മഃ – right thigh  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം വം രം പൂർവോഭോശ്ദപദോയയ ന്മഃ – left thigh  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം  ം സം ്ം ഉത്തരോഭോശ്ദപദോയയ ന്മഃ – right foot  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ലം ക്ഷം അം അഃ ഷരവയതയ ന്മഃ – left foot  

 

| ഇതി ന്ക്ഷശ്തന്യോസഃ | 
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4. ഷയോഗിന്ിന്യോസഃ 
 

അസയ ശ്രീ ഷയോഗിന്ിന്യോസസയ  

ദക്ഷിേോമ ർരിഃ ഋ ിഃ  

ഗോ ഗ്രീ ഛന്ദഃ  

ഷയോഗിന്ിര പിേീസുന്ദരീ ഷദവതോ  

ഷയോഗിന്ിന്യോഷസ വിന്ിഷയോഗഃ |  

 

അംഗന്യോസ 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം കം ഖം ഗം ഘം ങം ആം ഐം ് ൃദയോയ ന്മഃ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഇം ചം ഛം ജം ഝം ഞം ഈം ക്ീം രിരഷസ സേോ്ോ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഉം ടം ഠം ഡം ഢം േം ഊം സ ഃ രിഖോയയ വ ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഏം തം ഥം ദം ധം ന്ം ഐം സ ഃ കവചോയ ് ും,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഓം പം ഫം ബം ഭം മം ഔം ക്ീം ഷന്ശ്തശ്തയോയ വ  ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം യം രം ലം വം രം  ം സം ്ം ലം ക്ഷം അഃ ഐം 

അസ്തശ്തോയ ഫട് |  

 

ധ്യോന്ം 

രിതോ രിതോരുേോ വശ്ഭൂഃ ചിശ്തോഃ പീതോശ്ച ചിയഷയത് |  

ചതുർഭുജോഃ സയമർവയശ്കഃ സർവോഭരേഭൂ ിതോഃ ||  

 

 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഡോം ഡീം ഡമലവരയൂം ഡോകിയന്യ ന്മഃ അം ആം ഇം ഈം 

ഉം ഊം ഋം ൠം ഌം ൡം ഏം ഐം ഓം ഔം അം അഃ യം രക്ഷ രക്ഷ തേഗോത്മഷന് ന്മഃ - 
Vishudhi Chakra 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം രോം രീം രമലവരയും രോകിയന്യ ന്മഃ  കം ഖം ഗം ഘം ങം 

ചം ഛം ജം ഝം ഞം ടം ഠം രം രക്ഷ രക്ഷ അസൃഗോത്മഷന് ന്മഃ - Anahata Chakra 
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ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ലോം ലീം ലമലവരയൂം ലോകിയന്യ ന്മഃ ഡം ഢം േം തം ഥം 

ദം ധം ന്ം പം ഫം ലം രക്ഷ രക്ഷ മോംസോത്മഷന് ന്മഃ – Manipura Chakra  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം കോം കീം കമലവരയൂം കോകിയന്യ ന്മഃ ബം ഭം മം യം രം 

ലം വം രക്ഷ രക്ഷ ഷമദോത്മഷന് ന്മഃ – Swadistana Chakra 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം രോം രീം രമലവരയൂം രോകിയന്യ ന്മഃ വം രം  ം സം രം 

രക്ഷ രക്ഷ അസ്ഥ്യോത്മഷന് ന്മഃ – Mooladhara Chakra  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ് ോം ് ീം ്മലവരയൂം ് ോകിയന്യ ന്മഃ ് ം ക്ഷം  ം 

രക്ഷ രക്ഷ മജ്ജോത്മഷന് ന്മഃ – Ajna Chakra  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം യോം യീം യമലവരയൂം യോകിയന്യ അം ആം ഇം ഈം ഉം 

ഊം ഋം ൠം ഌം ൡം ഏം ഐം ഓം ഔം അം അഃ കം ഖം ഗം ഘം ങം ചം ഛം ജം ഝം 

ഞം ടം ഠം ഡം ഢം േം തം ഥം ദം ധം ന്ം പം ഫം ബം ഭം മം യം രം ലം വം രം  ം സം  

്ം ലം ക്ഷം സം രക്ഷ രക്ഷ രുശ്കോത്മഷന് ന്മഃ - Brahmarandra  

 

| ഇതി ഷയോഗിന്ീ ന്യോസഃ | 

  

http://www.srividyatantram.com/


SRIVIDYA TANTRA PEEDOM 

www.srividyatantram.com  30 

 

 

5. രോരി ന്യോസഃ 
 

അസയ ശ്രീ രോരിന്യോസസയ  

ദക്ഷിേോമ ർരിഃ ഋ ിഃ  

ഗോ ഗ്രീ ഛന്ദഃ  

രോരിര പിേീസുന്ദരീ ഷദവതോ  

രോശിന്യോഷസ വിന്ിഷയോഗഃ |   

 

അംഗന്യോസ 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം കം ഖം ഗം ഘം ങം ആം ഐം ് ൃദയോയ ന്മഃ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഇം ചം ഛം ജം ഝം ഞം ഈം ക്ീം രിരഷസ സേോ്ോ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഉം ടം ഠം ഡം ഢം േം ഊം സ ഃ രിഖോയയ വ ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഏം തം ഥം ദം ധം ന്ം ഐം സ ഃ കവചോയ ് ും,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഓം പം ഫം ബം ഭം മം ഔം ക്ീം ഷന്ശ്തശ്തയോയ വ  ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം യം രം ലം വം രം  ം സം ്ം ലം ക്ഷം അഃ ഐം 

അസ്തശ്തോയ ഫട് |  

 

ധ്യോന്ം 

രക്തം ഷരേതം ് രിദേർേം പോണ്ഡുചിശ്തയുതോൻ സ്തമഷരത് |  

പിരംഗപിംഗല  ബശ്ഭൂകർബുരോരിത ധൂശ്മകോൻ ||  

 

 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം ആം ഇം ഈം ഷമ ോയ ന്മഃ – right leg ankle  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഉം ഊം ഋം വൃ ഭോയ ന്മഃ – right leg knee  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ൠം ഌം ൡം മിഥുന്ോയ ന്മഃ – right side of reproductive organ  
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ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഏം ഐം കർകോയ ന്മഃ - right side of belly  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഓം ഔം സിം്ോയ ന്മഃ – right shoulder  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം അം അഃ രം  ം സം ്ം ലം കന്യോയയ ന്മഃ – right side of 
head  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം കം ഖം ഗം ഘം ങം തുലോയയ ന്മഃ – left side of head  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ചം ഛം ജം ഝം ഞം വൃശ്ചികോയ ന്മഃ – left shoulder  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ടം ഠം ഡം ഢം േം ധന്േിഷന് ന്മഃ – left side of belly  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം തം ഥം ദം ധം ന്ം മകരോയ ന്മഃ – left side of reproductive 
organ  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം പം ഫം ബം ഭം മം കുംഭോയ ന്മഃ – left leg knee  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം യം രം ലം വം ക്ഷം മീന്ോയ ന്മഃ – left leg ankle  

 

| ഇതി രോരിന്യോസഃ | 
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6. പീഠന്യോസഃ 
 

അസയ ശ്രീ പീഠന്യോസസയ  

ദക്ഷിേോമ ർരിഃ ഋ ിഃ  

ഗോ ഗ്രീ ഛന്ദഃ  

പീഠര പിേീസുന്ദരീ ഷദവതോ  

പീഠന്യോഷസ വിന്ിഷയോഗഃ |   

 

അംഗന്യോസ 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം കം ഖം ഗം ഘം ങം ആം ഐം ് ൃദയോയ ന്മഃ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഇം ചം ഛം ജം ഝം ഞം ഈം ക്ീം രിരഷസ സേോ്ോ,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഉം ടം ഠം ഡം ഢം േം ഊം സ ഃ രിഖോയയ വ ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഏം തം ഥം ദം ധം ന്ം ഐം സ ഃ കവചോയ ് ും,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം ഓം പം ഫം ബം ഭം മം ഔം ക്ീം ഷന്ശ്തശ്തയോയ വ  ട്,  

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം യം രം ലം വം രം  ം സം ്ം ലം ക്ഷം അഃ ഐം 

അസ്തശ്തോയ ഫട് |  

 

ധ്യോന്ം 

രിതോരിതോരുേരയോമോ ്രിത്പീതോന്യന് ശു്കമോത് |  

പുന്ഃ പുന്ഃ ശ്കമോഷേവീ പഞ്ചോരത് സ്ഥ്ോന് സഞ്ചഷയ |  

പീഠോന്ോം ് ി സ്തമഷരദേിദേോൻ സർവകോമോർഥസിയഷയ ||  

ഇതി ധയോതേോ മോതൃകോസ്ഥ്ോഷന് ു ന്യഷസത് - 

 

ഓം ഐം ശ്്ീം ശ്രീം അം കോമരു പീഠോയ ന്മഃ – top of head  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ആം വോരോേസീപീഠോയ ന്മഃ – circle in front of face  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഇം ഷന്പോലപീഠോയ ന്മഃ – right eye  
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ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഈം പ ശ്ണ്ഡവർധന്പീഠോയ ന്മഃ – left eye  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഉം പുരസ്ഥ്ിരപീഠോയ ന്മഃ – right ear  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഊം കോന്യകുബ്ജപീഠോയ ന്മഃ – left ear  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഋം പൂർേഗിരിപീഠോയ ന്മഃ – right nose  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ൠം അർബുദോചലപീഠോയ ന്മഃ – left nose  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഌം ആശ്മോതഷകരേരപീഠോയ ന്മഃ – right cheek  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ൡം ഏകോശ്മപീഠോയ ന്മഃ – left cheek 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഏം തിഷശ്സോതഃ പീഠോയ ന്മഃ – upper lip  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഐം കോമഷകോടപീഠോയ ന്മഃ – lower lip  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഓം യകലോസപീഠോയ ന്മഃ – upper row of teeth  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഔം ഭൃഗുന്ഗരപീഠോയ ന്മഃ – lower row of teeth  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം അം ഷകദോരപീഠോയ ന്മഃ – front of face  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം അഃ ചശ്ന്ദപുരപീഠോയ ന്മഃ – top of head  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം കം ശ്രീപീഠോയ ന്മഃ, - right shoulder joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഖം ഓങ്കോരപീഠോയ ന്മഃ – right elbow joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഗം ജോലന്ധരപീഠോയ ന്മഃ – right wrist joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഘം മോലവപീഠോയ ന്മഃ – right lower end of fingers 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ങം കുലോയകപീഠോയ ന്മഃ – right upper end of fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ചം ഷദവീഷകോടപീഠോയ ന്മഃ – left shoulder joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഛം മോകർേപീഠോയ ന്മഃ – left elbow joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ജം മോരുഷതരേരപീഠോയ ന്മഃ – left wrist joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഝം അട്ട്ോസപീഠോയ ന്മഃ – left lower end of fingers 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഞം വിരജപീഠോയ ന്മഃ – left upper end of fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ടം രോജശ്ഗ്പീഠോയ ന്മഃ - upper joint of right leg 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഠം മ്ോപഥപീഠോയ ന്മഃ – right knee joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഡം ഷകോലലഗിരിപീഠോയ ന്മഃ - right ankle joint 
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ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഢം ഏലോപുരപീഠോയ ന്മഃ - right lower end of leg fingers 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം േം കോഷലരേരപീഠോയ ന്മഃ – right upper end of leg fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം തം ജയയികോപുരപീഠോയ ന്മഃ - upper joint of right leg 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഥം ഉജ്ജയന്ീപീഠോയ ന്മഃ – left knee joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ദം വിചിശ്തപീഠോയ ന്മഃ  - left ankle joint 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ധം ക്ഷീരികോ പീഠോ  ന്മഃ – left lower end of leg fingers 

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ന്ം ് സ്തതിന്ോപുരപീഠോയ ന്മഃ – left upper end of fingers  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം പം ഓഡ്ഡിരപീഠോയ ന്മഃ – right hip joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഫം ശ്പയോഗപീഠോയ ന്മഃ – left hip joint  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ബം  ഷ്ഠീരപീഠോയ ന്മഃ – lower end of backbone  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ഭം മോയോപുരപീഠോയ ന്മഃ - navel  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം മം ജഷലരേരപീഠോയ ന്മഃ - stomach  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം യം മലയഗിരിപീഠോയ ന്മഃ - heart  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം രം ശ്രീയരലപീഠോയ ന്മഃ - behind right shoulder  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ലം ഷമരുഗിരിപീഠോയ ന്മഃ – back joint of neck  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം വം ഗിരിവരപീഠോയ ന്മഃ - behind left shoulder  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം രം മഷ്ശ്ന്ദപീഠോയ ന്മഃ – from heart to end of right hand  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം  ം വോമന്പുരപീഠോയ ന്മഃ – wave from heart to end of 
left hand  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം സം ്ിരേയപുരപീഠോയ ന്മഃ – wave from heart to end of 
right leg  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ് ം മ്ോലക്ഷ്മീപുരപീഠോയ ന്മഃ – wave from heart to 
end of left leg  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ലം മഷ്ോഡയോന്പീഠോയ ന്മഃ – wave from heart to navel  

ഓം ഐം ഗ്ഹീം ഗ്ശീം ക്ഷം ഛോയോഛശ്തപീഠോയ ന്മഃ – from heart to top of head  

 

| ഇതി പീഠന്യോസഃ | 
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