
.. bhagavanmAnasapUjA ..

॥ ப⁴க³வ மானஸ ஜா ॥

Document Information

Text title : bhagavanmAnasapUjA
File name : bhagavanmAnasapUjA.itx
Category : pUjA
Location : doc_z_misc_shankara
Language : Sanskrit
Subject : philosophy/hinduism/religion
Transliterated by : Singanallur Ganesan singanallur at gmail.com
Proofread by : Singanallur Ganesan singanallur at gmail.com, PSA Easwaran
psaeaswaran at gmail.com
Latest update : June 3, 2013
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 for promotion of any website or individuals
or for commercial purpose without permission.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 2, 2016

sanskritdocuments.org



.. bhagavanmAnasapUjA ..

॥ ப⁴க³வ மானஸ ஜா ॥
க³ேணஶாய நம: ॥
ரு’த³ ேபா⁴ேஜ ரு’ ண:ஸஜலஜலத³ யாமலதனு:

ஸேராஜா : ர ³வீமுகுடகடகா ³யாப⁴ரணவா ।
ஶர ³ராகா த² ரதிமவத³ன: முரலிகா
வஹ ⁴ேயேயா ேகா³பீக³ணபரி ரு’த:கு குமசித: ॥ 1॥
பேயாऽம்போ⁴ேத⁴ ³வீபா மம ரு’த³யமாயாஹிப⁴க³வ
மணி ராத ⁴ராஜ கனகவரபீட² ப⁴ஜஹேர ।
ஸுசி ெனௗ ேத பாெதௗ³யது³குலஜேனேன மிஸுஜ :
³ரு’ஹாேணத³ ³ வாப²லஜலவத³ ⁴ய முரரிேபா ॥ 2॥
வமாசாேமாேப ³ர ரித³ஶஸரித³ ேபா⁴ऽதிஶிஶிரம்
ப⁴ஜ ேவம ப சா ரு’தரசிதமா லாவமக⁴ஹ ।
³யுன ³யா: காலி ³யாஅபி கனககு ப⁴ தி²தமித³
ஜல ேதன ன குருகுருகுரு வாசமனக ॥ 3॥
தடி³ ³வ ேணவ ேர ப⁴ஜவிஜயகா தாதி⁴ஹரண
ரல பா³ரி ⁴ராத ரு’து³லமுபவீத குரு க³ேல ।
லலாேட பாடீர ரு’க³மத³யுத தா⁴ரயஹேர
³ரு’ஹாேணத³ மா ய ஶதத³லதுல யாதி³ரசித ॥ 4॥
த³ஶா க³ ⁴ப ஸ ³வரத³சர ³ேரऽர்பிதமயே
முக² தீ³ேபேன து³ ரப⁴வரஜஸா ேத³வ கலேய ।
இெமௗ பாணீவாணீபதினுதஸக ரரஜஸா
விேஶா ⁴யா ³ேர த³ த ஸலிலமித³மாசாம ரு’ஹேர ॥ 5॥
ஸதா³ ரு’ தா ன ஷ ³ரஸவத³கி²ல ய ஜனயுத
ஸுவ ம ேர ேகா³ ⁴ரு’தசஷகயு ேத தி²தமித³ ।
யேஶாதா³ஸூே த பரமத³யயாऽஶானஸகி²பி:⁴
ரஸாத³ வா ச² ³பி:⁴ஸஹதத³னுநீர பிப³விேபா⁴ ॥ 6॥
ஸச ³ர தா ³ல முக²ருசிகர ப⁴ யஹேர
ப²ல வாது³ ரீ யா பரிமலவதா³ வாத³ய சிர ।
ஸப யாப யா ைய கனகமணிஜாத தி²தமித³
ரதீ³ைபராரா ரி ஜலதி⁴தனயாऽऽஶ்லிஷ்ட ரசேய ॥ 7॥
விஜாதீைய: பு ைபரபி⁴ஸுரபி⁴பி⁴ பி³ வதுலஸீ-
யுைத ேசம பு பா ஜலிமஜித ேத ⁴னிநித³ேத⁴ ।
தவ ராத³ ய ரமணமக⁴வி ⁴வ ஸிரசித
சது வார வி ே ஜனிபத²க³தி ரா தவிது³ஷா ॥ 8॥
நம காேராऽஷ்டாங்க:³ஸகலது³ரித ⁴வ ஸனபடு:
ரு’த ரு’ ய கீ³த துதிரபி ரமாகா த த இம ।
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॥ ப⁴க³வ மானஸ ஜா ॥

தவ ரீ ைய ⁴யாத³ஹமபி ச தா³ஸ தவ ச தா³ஸ தவவிேபா⁴
ரு’த சி² ³ர ண குருகுரு நம ேதऽஸ்து ப⁴க³வ ॥ 9॥
ஸதா³ ேஸ ய: ரு’ ண:ஸஜலக⁴னனீல: கரதேல
த³தா⁴ே த³ ⁴ய ன தத³னுநவனீத முரலிகா ।
கதா³சி கா தாநா குசகலஶப ராலிரச -
ஸமாஸ த னி ³ைத:⁴ஸஹ ஶுவிஹார விரசய ॥ 10॥
மணிக ணீ ச²யா ஜாதமித³ மானஸ ஜன ।
ய:கு வீேதாஷஸி ரா ஞ த ய ரு’ ண: ரஸீத³தி ॥ 11॥
இதி ஶ கராசா யவிரசித ப⁴க³வ மானஸ ஜன ॥
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