
  

॥ மாத கீ³ ⁴யான ॥

.. Shri Matangi Dhyanam ..

sanskritdocuments.org

August 20, 2017



.. Shri Matangi Dhyanam ..

॥ மாத கீ³ ⁴யான ॥

Sanskrit Document Information

Text title : mAtangIdhyAnam

File name : mAtangIdhyAnam.itx

Category : dhyAnam, devii

Location : doc_devii

Language : Sanskrit

Subject : philosophy/hinduism/religion

Transliterated by : Shree Devi Kumar

Proofread by : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

Acknowledge-Permission: Mahaperiaval Trust

Latest update : July 2, 2017

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 20, 2017

sanskritdocuments.org
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தாலீத³ேல பிதக ண ⁴ஷா
மா ⁴வீமேதா³ ³ ⁴ ணிதேன ரப ³மா ।
க⁴ன தனீ ஶ பு⁴வ ⁴ நமாமி ।
தடி³ லதாகா திமன ⁴ய ⁴ஷா ॥ 1॥
க⁴ன யாமலா கீ³ தி²தா ர னபீேட²
ஶுக ேயாதி³த ரு’ வதீ ர தவ ரா ।
ஸுராபானம தா ஸேராஜ தி²தா
ப⁴ேஜ வ லகீ வாத³ய தீ மத கீ³ ॥ 2॥
மாணி யாப⁴ர விதா மிதமுகீ² நீேலா பலாபா⁴ வரா

ர யால தக லி தபாத³கமலா ேந ர ரேயா லாஸினீ ।
வீ வாத³னத பரா ஸுரனுதா கீர ச²த³ யாமலா

மாத கீ³ ஶ ேஶக²ராமனுப⁴ேஜ தா ³ல னநா ॥ 3॥
யாமா கீ³ ஶ ேஶக²ரா ரினயநா ேவைத:³ கைர பி³ ⁴ரதீ

பாஶ ேக²டமதா² குஶ ³ரு’ட⁴மஸி நாஶாய ப⁴ த ³விஷா ।
ர ல கரண ரேபா⁴ வலதனு பா⁴ வ கிரீடா ஶுபா⁴
மாத கீ³ மனஸா மராமி ஸத³யா ஸ வா த²ஸி ³தி⁴ ரதா³ ॥ 4॥
ேத³வீ ேஷாட³ஶவா ஷிகீ ஶவக³தா மா ⁴வீரஸா ⁴ ணிதா

யாமா கீ³மரு ப³ரா ரு’து²குசா கு³ ஜாவலீேஶாபி⁴தா ।
ஹ தா ⁴யா த³த⁴தீ கபாலமமல தீ ததா² க ரிகா

⁴யாேய மானஸப கேஜ ப⁴க³வதீமு சி² டசா டா³லினீ ॥ 5॥
இதி மாத கீ³ ⁴யான ॥
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