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manasA chAlIsA

மநஸா சாஸா

॥ மநஸா ேத³வீ கா மnhthர ॥
ௐ mh mh khmh ஏmh மநஸா ைத³vhேய shவாஹா॥

॥ மநஸா ேத³வீ கீ சாஸா-அmh’தவாணீ ॥

மநஸா மா◌ँ நாேக³வ, கShட ஹரந ஸுக²தா⁴ம।
சிnhதாkh³ரshத ஹர வ ேக,th³த⁴ கேரா ஸப³ காம॥
ேத³வீ க⁴ட-க⁴ட வாநீ,ரத³ய ேதரா விஶால।
நிShடா²வாந ஹர ப⁴khத பர, ரேயா ஸதா³ைதயார॥
பத³மாவதீ ப⁴யேமாசிநீ அmhபா³,ஸுக²ஸவநீ மா◌ँ ஜக³த³mhபா³।
மநஶா ரக அமர அநnhதா, மேகா ஹர சிnhதக கீ சிnhதா॥
காமேத⁴iν ஸம கலா mhஹா, mh ேஹா ஶரக³த ரக²வா।
நிஜ சா²யா ேமmh நேகா ேலதீ, உநேகா ேராக³iµkhத கர ேத³தீ॥
த⁴நைவப⁴வ ஸுக²ஶாnhதி ேத³நா, vhயவஸாய ேமmh உnhநதி ேத³நா।
ம நாேகா³mh கீ shவாநீ மாதா,ஸாரா ஜக³ ேத மமா கா³தா॥
மஹாth³தா⁴ ஜக³பால ப⁴வாநீ, கShட நிவாரக மா◌ँ கlhயாணீ।
யாசநா ய ஸாஜ²ஸேவேர,ஸுக²ஸmhபதா³ ேமாஹ நா ேப²ேர॥
பரமாநnhத³ வரதா³யநீ ைமயா,th³தி⁴ jhேயாத ஸுக²தா³யிநீ ைமயா।
தி³vhய அநnhத ரthேநாmh கீ மாக,ஆவாக³மந கீ மஹாஸசாலக॥
பா⁴kh³ய ரவி கர உத³ய ஹமாரா,ஆshதிக மாதா அபரmhபாரா।
விth³யமாந ேஹா கண கண பீ⁴தர, ப³ஸ ஜா ஸாத⁴க ேக மந பீ⁴தர॥
பாபப⁴ணீ ஶkhதிஶாலா,ஹேயா ³க² கா திர ேய காலா।
பத² ேக ஸப³அவேராத⁴ ஹடாநா, கrhம ேக ேயாகீ³ஹேமmh ப³நாநா॥
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ஆthக ஶாnhதி தீ³ேஜா ைமயா, kh³ரஹ கா ப⁴ய ஹர ேஜா ைமயா।
தி³vhய jhஞாந ேஸ khத ப⁴வாநீ, கேரா ஸŋhகட ேஸ iµkhத ப⁴வாநீ॥
விஷஹ கnhயா, கயப பா³லா,அrhசந சிnhதந கீ ேதா³ மாலா।
kh’பா ப⁴கீ³ரத² கா ஜல ேத³ ேதா³, ³rhப³ல காயா ேகா ப³ல ேத³ ேதா³॥
அmh’த mhப⁴ ைஹ பாஸ mhஹாேர,ஸகல ேத³வதா தா³ஸ mhஹாேர।
அமர mhஹா தி³vhய கலாஏ◌ँ, வாசி²த ப²ல ேத³ கlhப லதாஏ◌ँ॥
பரம ேரShட²அiνகmhபா வா, ஶரக³த கீ கர ரக²வா।
⁴த பிஶாசர ேடாநா டNhட,³ர ரேஹ மா◌ँ கலஹ ப⁴யŋhகர॥
ஸச ேக பத² ேஸ ஹம நா ப⁴டேக, த⁴rhம கீ th³’Sh ேமmh நா க²டேக।
மா ேத³வீ, ம த³யா கீ jhேயாதி, ஶுப⁴ கர மந கீ ஹேமmh ம ேஹாதீ॥
ேஜா பீ⁴ேக³ ேதேர ப⁴khதி ரஸ ேமmh, நவkh³ரஹ ேஹா ஜாஏ உநேக வஶ ேமmh।
க ேத ஜப³ ேஹா மஹாராநீ,அநபட⁴ ப³நேத ைஹ மஹாjhஞாநீ॥
ஸுக²nhேஹmh ேஹா மேந பா³Nhேடmh, ³க² கீ தீ³மக உnhேஹ நா சா²Nhேடmh।
கlhபvh’ ேத ஶkhதி வாலா,ைவப⁴வ ஹமேகா ேத³ நிராலா॥
தீ³நத³யாலா நாேக³வ மாதா, ேஜா ம கஹதீ ேக² விதா⁴தா।
ேத³க²ேத ஹம ேஜா ஆஶா நிராஶா, மாயா mhஹா கா ைஹ தமாஶா॥
ஆபத³ விபத³ஹேரா ஹர ஜந கீ, mhேஹmh க²ப³ர ஹர ஏக ேக மந கீ।
டா³ல ேக ஹம பர மமதா ஆ◌ँசல, ஶாnhத கர ேதா³ஸமய கீ ஹலசல॥
மநஸா மா◌ँ ஜக³sh’ஜநஹா,ஸதா³ஸஹாயக ரேஹா ஹமா।
கShட khேலஶ நா ஹேமmh ஸதாேவ, விகட ப³லா நா ேகாஈ பீ⁴ ஆேவ॥
kh’பா ஸுதா⁴ கீ vh’Sh கரநா,ஹர சிnhதக கீ சிnhதா ஹரநா।
 கேரா ஹர மந கீ மmhஶா,ஹேமmh ப³நா ேதா³ jhஞாந கீ ஹmhஸா॥
பாரஸமணியா◌ँ சரண mhஹாேர, உjhவல கரேத³ பா⁴kh³ய ஹமாேர।
th⁴வந த மநஸா மாஈ, ேதரா ஸுரந ேஹா ப²லதா³ஈ॥
இஸ kh³’ஹ அiνkh³ரஹ ரஸ ப³ரஸா ேத³,ஹர வந நிrhேதா³ஷ ப³நா ேத³।
⁴ேலŋhேக³mh உபகார நா ேதேர, ேஜŋhேக³ மா◌ँஸாஜ²ஸேவேர॥
th³த⁴ மநஸா th³ேத⁴வ,th³த⁴ மேநாரத² கர।
ப⁴khதவthஸலா ேதா³ஹேமmh ஸுக²ஸnhேதாஷ கா வர,ஸுக²ஸnhேதாஷ கா வர॥
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ைமயா  ேஸ ஜய மாதா கேயா, கேயா  மா◌ँ ேக லாட³ேலா॥

॥ மநஸா ேத³வீ கீ ஆரதீ ॥

ஜய மநஸா மாதா, ஜய மநஸா மாதா,
ேஜா நர மேகா th◌⁴யாதா, ேஜா நர ைமயா  ேகா th◌⁴யாதா,
மேநாவாசி²த ப²ல பாதா, ஜய மநஸா மாதா॥
ஜரthகா iµநி பthநீ, ம வாஸுகி ப⁴கி³நீ
கயப கீ ம கnhயா,ஆshதீக கீ மாதா,
ஜய மநஸா மாதா॥
ஸுர நர iµநி ஜந th◌⁴யாவத, ேஸவத நர நா
க³rhவ த⁴nhவnhத நாஶிநீ,ஹmhஸவாநீ ேத³வீ
ஜய நாேக³வ மாதா, ஜய மநஸா மாதா॥
பrhவதவாநீ,ஸŋhகடநாஶிநீ,அய த⁴நதா³th,
thர ெபௗthரதா³யிநி மாதா, மந இchசா² ப²ல தா³தா,
ஜய மநஸா மாதா॥
மநஸா  கீ ஆரதீ ேஜா ேகாஈ நர கா³தா,
ைமயா ேஜா ஜந நித கா³தா,
கஹத ஶிவாநnhத³shவா, ரடத ஹஹர shவா,
ஸுக²ஸmhபதி பாதா, ஜய மநஸா மாதா॥
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